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მო გე სალ მე ბით კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რის (CTC) ყო ველ წ ლი უ რი გა მო ცე მის მკითხ
ვე ლებს!

გთა ვა ზობთ კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რის მი ერ 2014  წლის მან ძილ ზე გან ხორ ცი ე ლე
ბუ ლი საქ მი ა ნო ბე ბის გა მოც დი ლე ბა ზე და ფუძ ნე ბულ მი მო ხილ ვით სტა ტი ებს. გა მო ცე მის სტრუქ
ტუ რა და ში ნა არ სი CTCს ძი რი თად სტრა ტე გი ებ სა და პროგ რა მულ მი მარ თუ ლე ბებს ეხ მი ა ნე ბა. 

ჩვე ნი პროგ რა მუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი ა:

1. სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბა

2014 წელს სხვა დას ხ ვა დო ნო რე ბის ინი ცი ა ტი ვი თა და მხარ და ჭე რით CTCის კონ სულ ტან ტებ მა 20
ზე მეტ ქარ თულ ორ გა ნი ზა ცი ას თან იმუ შა ვეს. 

CTCის პრი ო რი ტე ტია და ეხ მა როს ორ გა ნი ზა ცი ებს, გა ა უმ ჯო ბე სონ სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მ ვის 
პრო ცე სი, და ნერ გონ ეფექ ტუ რი მო ნი ტო რინ გის სის ტე მე ბი და უფ რო მე ტად იყ ვ ნენ ორი ენ ტი რე
ბულ ნი მა ღა ლი რან გის შე დე გე ბის / ც ვ ლი ლე ბე ბის მიღ წე ვა ზე. 

„ლიდერობა და მარ თ ვა არა მომ გე ბი ან სექ ტორ ში” – ამ სა ხელ წო დე ბით CTC 2015 წლის ზაფხუ ლი დან 
ახალ სიღ რ მი სე ულ პროგ რა მას შეს თა ვა ზებს სა ზო გა დო ე ბას. თით ქ მის 15 წლი ან მა გა მოც დი ლე ბამ 
კარ გად დაგ ვა ნა ხა, რომ მოკ ლე ვა დი ა ნი კურ სე ბის პა რა ლე ლუ რად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია კომ პ ლექ სუ რი 
პროგ რა მის შე თა ვა ზე ბა, რო მე ლიც ადა მი ანს და ეხ მა რე ბა, სის ტე მუ რად და ე უფ ლოს ლი დე რო ბის 
ხე ლოვ ნე ბას და  მარ თ ვის უნა რე ბი შე ი ძი ნოს.  სტა ტია „ხელმძღვანელი და ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა” ლი
დე რო ბის სხვა დას ხ ვა თე ო რი ებს მი მო ი ხი ლავს და მსჯე ლობს, რო გორ იქ ცე ვი ან თუ ხდე ბი ან ლი დე
რე ბი. სწო რედ ლი დე რის კომ პე ტენ ცი ე ბის გან ვი თა რე ბას ისა ხავს მიზ ნად ჩვე ნი ახა ლი პროგ რა მა;   

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის კო ა ლი ცი უ რი მუ შა ო ბა ძალ ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ
ტო რია რო გორც ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მდგრა დო ბის თ ვის, ასე ვე სა ჯა რო პო ლი ტი კა ზე სა ზო გა დო ებ რი
ვი გავ ლე ნის ზრდი სათ ვის. ამ მი მარ თუ ლე ბით CTCის ინი ცი ა ტი ვი თა და აქ ტი უ რი მხარ და ჭე რით 
ამოქ მედ და „განათლება ყვე ლა სათ ვის – სა ქარ თ ვე ლო” – 10ზე მე ტი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა
ცი ი სა გან შემ დ გა რი მზარ დი კო ა ლი ცი ა. კო ა ლი ცი ის ერთ წლი ან საქ მი ა ნო ბას მი მო ი ხი ლავს აღ ნიშ
ნულ მი მარ თუ ლე ბა ში მე ო რე სტა ტი ა. 

2. თე მის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლი ე რე ბა და მცი რე მე წარ მე ო ბის 
გან ვი თა რე ბის მხარ და ჭე რა

2014 წელს CTCიმ და ას რუ ლა სვა ნეთ ში თე მის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა, რო მე ლიც თით ქ მის 9 წე
ლი წა დი მიმ დი ნა რე ობ და. ჩა რე ვის ეფექ ტუ რო ბის შე ფა სე ბის მიზ ნით შე დე გე ბის ფარ თო მას შ ტა ბი ა
ნი კვლე ვა ჩა ტარ და. ჟურ ნალ ში გთა ვა ზობთ შე ფა სე ბის ან გა რი შის მცი რედ შე მოკ ლე ბულ ვერ სი ას;

CTCიმ სა თე მო გან ვი თა რე ბის ცენ ტ რ თან (CDC), ფონდ „ღია სა ზო გა დო ე ბა სა ქარ თ ვე ლოს თან”  და 
რიგ სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბით 2014 წელს არა ერ თი აქ ტი ვო ბა გა ნა ხორ ცი ე ლა 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ში სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბის გაზ რ დის მე ქა ნიზ მე ბის კვლე ვა სა და ად ვო კა
ტი რე ბა ზე. სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის მო ნა წი ლე ო ბით ცხრა ფო კუს ჯგუ ფი ჩა ტარ და; მომ ზად და მიგ
ნე ბე ბის ან გა რი ში, რო მე ლიც ფარ თოდ გავ რ ცელ და; მო ნა წი ლე ო ბის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი კვლე ვე ბის 
ერ თი ა ნი ანა ლი ზი გან ხორ ცი ელ და; ჩა ტარ და ოთხი შეხ ვედ რა (სვანეთის რე გი ო ნის სა თე მო კავ ში
რე ბის თ ვის – და ბა მეს ტი ა ში, კა ხე თის რე გი ო ნის სა თე მო კავ ში რე ბის თ ვის – ქა ლაქ თე ლავ ში, ქვე მო 
ქარ თ ლის სა თე მო კავ ში რე ბის თ ვის – ქა ლაქ მარ ნე ულ ში და თბი ლის ში – სხვა დას ხ ვა რე გი ო ნის სა
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თე მო კავ ში რე ბის წარ მო მად გე ნელ თათ ვის). აღ ნიშ ნულ შეხ ვედ რებს 50მდე სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ის 
წარ მო მად გე ნე ლი ეს წ რე ბო და და მსჯე ლო ბა სა ზო გა დო ებ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის გან ვი თა რე
ბის ალ ტერ ნა ტი ვე ბის შე სა ხებ გა ი მარ თა. სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის უკუ კავ ში რი და რე კო მენ და ცი
ე ბი ეროვ ნულ კონ ფე რენ ცი ა ზე გაჟ ღერ და და რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ როს მი ე წო და, 
რო მე ლიც სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბის კა ნონ მ დებ ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე მუ შა ობს. სტა ტი ა ში 
„ადგილობრივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ში მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის და მა ტე ბი თი მე ქა ნიზ მე ბის სა ჭი
რო ე ბა” მო ნა წი ლე ო ბის პრაქ ტი კის გა უმ ჯო ბე სე ბის თა ო ბა ზე ჩვე ნი მო საზ რე ბე ბია გან ხი ლუ ლი. 

3. კარ გი მმარ თ ვე ლო ბის პრაქ ტი კის ხელ შეწყო ბა

ეს მი მარ თუ ლე ბა გუ ლის ხ მობს მეტ წი ლად სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი
თა რე ბას მარ თ ვის სის ტე მე ბის სრულ ყო ფი სა და სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის პრაქ ტი კის სა
კითხებ ში.

2014 წელს CTCის კონ სულ ტან ტებ მა აქ ტი უ რად იმუ შა ვეს გა ნათ ლე ბის მარ თ ვის სის ტე მის სხვა
დას ხ ვა ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, დევ ნილ თა და გან სახ ლე ბის სა მი ნის ტ როს თან, რიგ მუ ნი ცი პა ლურ 
სტრუქ ტუ რებ თან.  

სტა ტია „სკოლის სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში” ფო კუს ჯგუ ფე ბის შე დე გებს ასა ხავს. 
კვლე ვა „განათლება ყვე ლა სათ ვის” კო ა ლი ცი ის პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში  გა ნათ ლე ბის  და გეგ მ ვი სა 
და მარ თ ვის ინ ს ტი ტუ ტის მი ერ ჩა ტარ და. დო კუ მენ ტი სა ინ ტე რე სო ა, რამ დე ნა დაც სკო ლის მარ თ
ვის სფე რო ში არ სე ბულ პრობ ლე მებს ასა ხავს, ასე ვე სკო ლის დე მოკ რა ტი უ ლი მარ თ ვის სა კითხის 
სრულ ყო ფი სათ ვის რიგ რე კო მენ და ცი ებს  სთა ვა ზობს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ პი რებს. სკო ლის 
სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბის გან ვი თა რე ბის სა კითხ ზე CTC წი ნა წლებ შიც აქ ტი უ რად მუ შა ობ და, 2015 
წლი დან კი ამ მი მარ თუ ლე ბით კი დევ უფ რო გა აქ ტი უ რე ბას ფიქ რობს;      

CTCის მხარ და ჭე რით  2014 წელს ზრუნ ვის პლატ ფორ მამ სა ქარ თ ვე ლო ში ზრუნ ვის სის ტე მის გან
ვი თა რე ბის თა ო ბა ზე კონ ცეფ ცია წა რად გი ნა. კონ ცეფ ცია სხვა დას ხ ვა ფორ მატ ში იქ ნა გან ხი ლუ ლი, 
მის პო პუ ლა რი ზე ბას პლატ ფორ მა კვლა ვაც აგ რ ძე ლებს. გთა ვა ზობთ კონ ცეფ ცი ის ტექსტს. წარ
მოდ გე ნი ლი ხედ ვა ადა მი ა ნის უფ ლე ბებს ეფუძ ნე ბა და  სა ინ ტე რე სო, ინო ვა ცი უ რი, მომ ხ მა რე ბელ ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი ა. ვფიქ რობთ, სწო რედ ასე თი ხედ ვე ბი სჭირ დე ბა ამ ჟა მად  ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა
ლურ სა კითხ თა სფე როს გან ვი თა რე ბი სათ ვის;   

ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო გა მოც დი ლე ბა დაგ როვ და მუ ნი ცი პა ლუ რი კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის სა
კითხებ ზეც  2014 წელს სა თე მო  გან ვი თა რე ბის ცენ ტ რი სა და CTCის ერ თობ ლი ვი პროგ რა მის 
ფარ გ ლებ ში, რო მე ლიც სიღ ნა ღის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გან ხორ ცი ელ და. სწო რედ ამ გა მოც დი ლე ბას 
ეფუძ ნე ბა  შე სა ბა მი სი სტა ტია ჟურ ნალ ში. 

იმე დი გვაქვს, წარ მოდ გე ნი ლი სტა ტი ე ბი სა ინ ტე რე სო და სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა თქვენ თ ვის და ჩვე ნი 
ორ გა ნი ზა ცი ის უკეთ გაც ნო ბა ში და გეხ მა რე ბათ. 

წარ მა ტე ბებს გი სურ ვებთ,

ირი ნა ხან თა ძე,
აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი
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კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის 
ხედვა და მისია

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრს ადგილობრივი ადამიანური და ორგანიზაციული 
შესაძლებლობებისა და პოტენციალის გაძლიერების გზით სურს, საკუთარი წვლილი შეიტანოს 
საქართველოს სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებაში; ხელი შეუწყოს წარმატებულ 
მენეჯმენტსა და ეფექტურ მმართველობას.

ჩვენი რწმენით, ქვეყნის მდგრადი სოციალური და ეკონომიკური განვითარება შესაძლებელია 
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებობენ პიროვნებები ან ორგანიზაციები, რომელთაც შეუძლიათ, 
ტრანსფორმაციის პროცესში მყოფ საზოგადოებაში პროფესიონალიზმზე და შედეგებზე 
ორიენტირებით საკუთარ თავზე აიღონ ლიდერობა. უფრო მეტიც, მონაწილეობა და გამჭვირვალობა 
აუცილებელ პრაქტიკას უნდა წარმოადგენდეს იმ სამთავრობო და სამოქალაქო საზოგადოების 
ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც უკეთესი დემოკრატიული წყობისა და სოციალური 
სამართლიანობის მისაღწევად საქმიანობენ.

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრს მიაჩნია, რომ მდგრადი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლიათ 
მხოლოდ იმ ინსტიტუტებსა და ორგანიზაციებს, რომლებიც ყოველდღიურად ხელმძღვანელობენ 
აღნიშნული ღირებულებებით და რომელთა მიზანიც სტრუქტურებისა და პროგრამების უწყვეტი 
გაუმჯობესებაა.

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრს ორმაგი პროფილი აქვს: ერთი მხრივ, ის ზრდასრულ 
ადამიანთა განათლების ინსტიტუტია, რომელიც მხარს უჭერს თანამედროვე ლიდერობისა 
და სამუშაო კომპეტენციების მქონე ადამიანური კაპიტალის განვითარებას; მეორე მხრივ, კი, 
ის − საკონსულტაციო ცენტრია, რომელიც დახმარებას უწევს სხვადასხვა ორგანიზაციებს 
საორგანიზაციო სისტემების და სტრუქტურების გაძლიერებაში და, აგრეთვე ადეკვატური 
სტრატეგიებისა და მენეჯმენტის შემუშავებაში.

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის კლიენტები არიან როგორც კერძო პირები, ასევე 
ორგანიზაციები, რომელთაც სურთ საკუთარი კონკურენტუნარიანობა და პროფესიონალიზმი 
აიმაღლონ.

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის მიზანი ტრენინგისა და საკონსულტაციო მომსახურების 
გზით საკუთარი კლიენტებისათვის გრძელვადიან გაუმჯობესებათა მიღწევაა; აქ უმნიშველოვანეს 
როლს თამაშობს:

პროფესიონალიზმი;

ძლიერი პრაქტიკის ორიენტაცია;

�თანამედროვე მენეჯმენტის მიდგომების ადაპტირება კონკრეტული ადგილობრივი სოციო
კულტურული კონტექსტის გათვალისწინებით.

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი ახორციელებს საკუთარ მომსახურებას ღია კურსების, 
კონკრეტულ მოთხოვნებზე მორგებული დაკვეთილი ტრენინგებისა და საკონსულტაციო ფორმით.

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი ასევე ახორციელებს სხვადასხვა დონორთა და სპონსორთა 
მიერ დაფინანსებულ საკუთარ თემატურ პროექტებს, რომლებიც ორიენტირებულია ცალკეული 
პიროვნებებისა თუ ორგანიზაციების განათლებისა და განვითარების მხარდასაჭერად.
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ნინი ვარდიაშვილის ხსოვნას

ზოგჯერ აუხსნელად მკაცრი და უსამართლოა რეალობა. 

ამ რეალობამ ცოტა ხნის წინათ შესანიშნავი კოლეგა და მეგობარი  ნინი ვარდიაშვილი გამოგვაკლო 
და დაგვიტოვა უდიდესი ტკივილი... 

წლების განმავლობაში ნინი საგანმანათლებლო ინიციატივების ქართულ ასოციაციაში  „სიქა“ 
მუშაობდა პროგრამების კოორდინატორად,  გამოირჩეოდა  პროფესიონალიზმით, აქტიურობით,  
შემოქმედებითი, კრეატული მიდგომებით და არაჩვეულებრივი ადამიანური თვისებებით.  ჩვენთან 
იგი სამოქალაქო განათლების პროგრამის ფარგლებში  თანამშრომლობდა. ურთიერთობა ჰქონდა 
ახალგაზრდებთან, მოსწავლეებთან, მასწავლებლებთან, ორგანიზებას უწევდა დებატების 
ტურნირებს სხვადასხვა თემაზე.

ნინი აქტიურად მონაწილეობდა ორგანიზაცია “ევროპა დონნა”ს ღონისძიებებში, რომელიც 
სიმსივნით დაავადებული ქალების გადარჩენისთვის იღწვის. “არ დაეცე სულით, არ მოკვდე 
სიკვდილზე ადრე!” – ეს ცნობილი გამონათქვამი მან თავის ცხოვრებისეულ კრედოდ აქცია და 
გადამდები ოპტიმიზმით  რწმენას და იმედს უსახავდა სხვებსაც...

მშვიდობით, ნინი...

პატივისცემით და სიყვარულით
CTC-ის გუნდი
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სამოქალაქო საზოგადოების 
შესაძლებლობების განვითარება
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ხელმძღვანელი და 
ხელმძღვანელობა

ამ პუბ ლი კა ცი ა ში მი მო ხი ლუ ლია სხვა დას ხ ვა ნაშ რო მი, რო მელ თა ავ ტო რე ბი ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის თა
ვი სე ბუ რე ბებს სწავ ლობ დ ნენ. სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის ეროვ ნუ ლი ბიბ ლი ო თე კის ინ გ ლი სურ 
– ქარ თუ ლი ლექ სი კო ნის1 თა ნახ მად, ინ გ ლი სუ რი სიტყ ვა „leadership”ს შე ე სატყ ვი სე ბა ქარ თუ ლი 
„ხელმძღვანელობა”, „ლიდერობა”. სა ძი ე ბო სის ტე მა Googleის ვებ  სერ ვი სი Google Translate2 შემ დეგ
ნა ი რად გან მარ ტავს „leadership”ს: „the action of leading a group of people or an organization.” იგი ვე 
წყა რო სიტყ ვა „lead”ის შე და რე ბით ფარ თო ინ ტერ პ რე ტა ცი ას სთა ვა ზობს მკითხ ველს. ერ თის მხრივ: 
„the initiative in an action, an example for others to follow,” სხვაგ ვა რად: – „cause (a person or animal) to go 
with one by holding them by the hand, a halter, a rope, etc., while moving forward.” კა ლი ფორ ნი ის უნი ვერ
სი ტე ტის პრო ფე სო რის, სო ცი ა ლუ რი ფსი ქო ლო გი ის სპე ცი ა ლის ტის, მარ ტინ ჩე მერ სის გან მარ ტე ბა კი 
ასე თია3: „...a process of social influence in which one person can enlist the aid and support of others in the 
accomplishment of a common task.” 

სტე ინ ლი მილ გ რე მის, ჩარლზ ჰოფ ლინ გის, ფი ლიპ ზიმ ბარ დოს სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლი ექ ს პე რი მენ
ტე ბი სო ცი ა ლუ რი ზე გავ ლე ნის (social influence) მარ გი ნა ლუ რი მა გა ლი თე ბი ა. სო ცი ა ლუ რი ზე გავ ლე
ნა ვრცელ დე ბა ადა მი ა ნის შე ხე დუ ლე ბა ზე, გრძნო ბა ზე და ქცე ვა ზე. ჰერ ბერტ კილ მე ნი გა ნას ხ ვა ვებს 
მორ ჩი ლე ბას (compliance), სხვას თან გა ი გი ვე ბას (identification) და გა თა ვი სე ბას (internalization). მორ ჩი
ლე ბა ვლინ დე ბა მოთხოვ ნე ბის შეს რუ ლე ბით, მათ თან ში ნა გა ნი უთან ხ მო ე ბის შემ თხ ვე ვა შიც კი; სხვას

ბესო სულაბერიძე

1 http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=1&t=90717

2 https://translate.google.com/#auto/en/leadership 

3 Martin Chamers. An integrative Theory of leadership, Chapter 1, The functions of leadership in organization. 
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თან გა ი გი ვე ბის დროს ადა მი ა ნი ას რუ ლებს მოთხოვ ნას პა ტი ვის ცე მი სა და რწმე ნის გა მო; გა თა ვი სე ბა 
კი მოთხოვ ნა თა გა აზ რე ბა სა და მათ თან ში ნა გან თან ხ მო ბას ნიშ ნავს. სა ერ თო ამო ცა ნა თა გა დაჭ რას
თან და კავ ში რე ბით (accomplishment of common tasks) ნი შან დობ ლი ვია ამე რი კე ლი სო ცი ა ლუ რი ფსი
ქო ლო გის რო ბერტ მერ ტო ნის4 შე ხე დუ ლე ბა: „Среди множества элементов социальной и культурной 
структур есть два непосредственно для нас важных... Первый — это определенные культурой цели, 
намерения и интересы, выступающие как требуемые законные цели для всех членов общества ... 
Второй элемент культурной структуры определяет, регулирует и контролирует приемлемые способы 
достижения этих целей.”

ლი დე რო ბის მეც ნი ე რუ ლი შეს წავ ლა მეცხ რა მე ტე სა უ კუ ნის მე ო რე ნა ხევ რი დან იწყე ბა ბრი ტა ნე ლი ან
თ რო პო ლო გის ფრენ სის გალ ტო ნის წიგ ნით5 „ნიჭის მემ კ ვიდ რე ო ბა.” ის  რამ დე ნი მე გან ს ხ ვა ვე ბულ მიდ
გო მას აერ თი ა ნებს: პერ სო ნო ლო გი უ რი; სი ტუ ა ცი უ რი; ბი ჰე ვი ო რის ტუ ლი; კოგ ნი ტი ვის ტუ რი. რა ო დენ 
პი რო ბი თიც არ უნ და ჩან დეს წი ნა აღ მ დე გობ რი ვი ის ტო რი უ ლი დის კურ სის ამ გ ვა რი და ნა წევ რე ბა, იგი 
სა სარ გებ ლოა ამ მოვ ლე ნის გა აზ რე ბის თ ვის.

პერ სო ნო ლო გი უ რი მიდ გო მა „გამოჩენილი ადა მი ა ნის” შე სა ხებ ევ გე ნი კურ წარ მოდ გე ნა თა შე დე გია – 
გა მო ჩე ნილ ადა მი ანს შეს წევს უნა რი, უხელ მ ძღ ვა ნე ლოს სხვას თან და ყო ლი ლი თვი სე ბე ბის (inherited 
personal traits) გა მო. ამ გ ვა რი წარ მოდ გე ნა გან სა კუთ რე ბით გავ რ ცე ლე ბუ ლი იყო მეც ნი ერ თა შო რის 
ორ მო ცი წლის გან მავ ლო ბა ში – ვიქ ტო რი ა ნუ ლი ეპო ქის შემ დეგ მე ო რე მსოფ ლიო ომამ დე. კვლე ვის 
თვალ საზ რი სით ამო ცა ნა ლი დე რის უნი ვერ სა ლურ თვი სე ბა თა დად გე ნა იყო. ცნო ბი ლია მრა ვა ლი ნაშ
რო მი, რო მელ შიც აღ წე რი ლია ამ გ ვა რი თვი სე ბე ბი. მა გა ლი თად, სო ცი ა ლუ რი ფსი ქო ლო გი ჩარლზ ბირ
დი გა მო ყოფს სა მოც დაცხ რა მეტ თვი სე ბას, რო მე ლიც გა აჩ ნია ლი დერს. უად გი ლო არ იქ ნე ბა, შევ ნიშ
ნოთ, რომ რაც უფ რო ვრცე ლია  ჩა მო ნათ ვა ლი, მით ნაკ ლე ბია მი სი აზ რი! 

ორ მოც და ა თი ა ნი წლე ბის თ ვის გა მო ჩე ნი ლი სო ცი ა ლუ რი მეც ნი ე რი რალფ სტოგ დი ლი6 ლი დე რის თვი
სე ბე ბის აღ წე რი სად მი მიძღ ვ ნი ლი ას ოც და ოთხი ნაშ რო მის შე და რე ბით ანა ლიზს ახ დენს. ის თვალ ნათ
ლივ აჩ ვე ნებს, რომ სხვა დას ხ ვა ავ ტო რის წარ მოდ გე ნა ლი დე რის უნი ვერ სა ლურ თვი სე ბებ ზე არა თუ 
არ ემ თხ ვე ვა ერ თ მა ნეთს (ჩამოთვლილ თვი სე ბა თა მხო ლოდ 5% – თვით და ჯე რე ბუ ლო ბა, ინი ცი ა ტი ვა, 
ენ თუ ზი აზ მი, კო მუ ნი კა ცი ის უნა რი, პო პუ ლა რო ბა – გვხვდე ბა ოთხ ავ ტორ თან მა ინც), არა მედ წი ნა
აღ მ დე გობ რი ვიც კი არის. ნაჩ ვე ნე ბი იქ ნა, რომ ლი დე რი საქ ცი ე ლით ფას დე ბა და არა თვი სე ბე ბით ამ 
საქ ცი ე ლის მიღ მა. გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი თვი სე ბე ბის მქო ნე ადა მი ა ნე ბი, შე იძ ლე ბა სხვა დას ხ ვა გზით, მაგ რამ 
აღ წე ვენ სა წა დელს. უფ რო მე ტიც, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი გა რე მო ე ბე ბი ხელ მ ძღ ვა ნე ლი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბულ 
თვი სე ბებს ითხოვს და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ამ გა რე მო ე ბა თა შე სა ბა მი სად მოქ მე დე ბა. 

სე სილ ჯიბ ბის აზ რით7, რალფ სტოგ დი ლის ნაშ რო მის პუბ ლი კა ცი ამ დე ავ ტო რე ბი, მათ შო რის, ზე მოთ 
ნახ სე ნე ბი ჩარლზ ბირ დი, აც ნო ბი ე რებ დ ნენ გა რე მო ე ბა თა (fortuitous circumstances) და ჯგუ ფის წევ რებ
თან ურ თი ერ თო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას: „Bird knew that both the followers and the situation were an essential 
part of the leadership process, and he was able to make a useful but undocumented statement of these rela
tions”. მი უ ხე და ვად ამი სა, მა თი ნაშ რო მე ბი დიდ წი ლად ეთ მო ბა ეფექ ტუ რი ლი დე რო ბი სათ ვის სა ჭი რო 
თან და ყო ლილ პი როვ ნულ თვი სე ბა თა აღ წე რას. კრი ტი კის მი უ ხე და ვად, პერ სო ნო ლო გი ურ მიდ გო მას 
გა მო ყე ნე ბი თი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს. პი როვ ნულ თვი სე ბა თა ჩა მო ნათ ვა ლი ხელ მ ძღ ვა ნე ლის საკ ვა ლი ფი
კა ციო მოთხოვ ნე ბის ან შე ფა სე ბის თ ვის შე იძ ლე ბა იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი.

მე ო ცე სა უ კუ ნის პირ ველ ნა ხე ვარ ში, ეფექ ტუ რი ლი დე რის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი უნი ვერ სა ლუ რი თან
და ყო ლი ლი პი როვ ნუ ლი თვი სე ბე ბის ნაც ვ ლად, შეს წავ ლის სა გა ნი ხდე ბა ქცე ვა, საქ ცი ე ლი, რად გან მხო
ლოდ ეს უკა ნას კ ნე ლი ექ ვემ დე ბა რე ბა უშუ ა ლო დაკ ვირ ვე ბას (observable behavior). ტერ მი ნი „მართვის 
სტი ლი” ყვე ლა ზე ფარ თო გავ რ ცე ლე ბას პო უ ლობს. სტი ლი გუ ლის ხ მობს გან მე ო რე ბა დი ხა სი ა თის თა ვი

 სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების განვითარება

4 Robert Merton. Social theory and Social Structure, Chapter 6, Social structure and anomie.

5  Francis Galton. Hereditary genius: an inquiry into its law and consequences, 1869.  

6  Stogdill R. Personal Factors associated with leadership: A survey of literature. Journal of Psychology, 1948, volume 25, page 3571.

7  Cecil A. Gibb. An interactional view of the emergence of leadership. Australian Journal of Psychology, 1958, volume 10, issue 1, page 
101110.  
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სე ბუ რე ბებს, და მა ხა სი ა თე ბელ ხელ წე რას. მარ თ ვის სტი ლი გუ ლის ხ მობს ხელ მ ძღ ვა ნე ლი სათ ვის და მა
ხა სი ა თე ბელ ხერ ხ თა ერ თობ ლი ო ბას, რო მელ საც ის თა ნამ შ რომ ლებ ზე ზე მოქ მე დე ბის თ ვის მი მარ თავს. 

გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მარ თ ვის სტი ლის ერ თ ერ თი პირ ვე ლი და ხა სი ა თე ბა აიოვას უნი ვერ სი ტე ტის მკვლე
ვარს კურტ ლე ვინს8 და მის თა ნა მო აზ რე ებს – რო ნალდ ლი პიტს და რალფ ვა იტს ეკუთ ვ ნით. მათ გა
მოყ ვეს მარ თ ვის ავ ტო რი ტა რუ ლი, დე მოკ რა ტი უ ლი და ლი ბე რა ლუ რი სტი ლი. ხელ მ ძღ ვა ნე ლი, რომ
ლის თ ვი საც და მა ხა სი ა თე ბე ლია ავ ტო რი ტა რუ ლი მმარ თ ვე ლო ბა, გა დაწყ ვე ტი ლე ბას ერ თ პი როვ ნუ ლად 
იღებს, ბრძა ნე ბის სა ხით გას ცემს და ვა ლე ბას, გან საზღ ვ რავს სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბის წეს სა და ვა დებს, 
ზედ მი წევ ნით ადევ ნებს თვალ ყურს მის  შეს რუ ლე ბას და მოთხოვ ნი სა გან მცი რე გა დაც დო მის შემ თხ
ვე ვა შიც კი იძ ლე ვა საყ ვე დურს. ეს ამ ცი რებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სათ ვის სა ჭი რო დროს, ზრდის 
პრო დუქ ტი უ ლო ბას, მაგ რამ უარ ყო ფი თად აისა ხე ბა ჯგუ ფის თვით რე გუ ლა ცი ა ზე, ზღუ დავს თა ნამ შ
რომ ლე ბის შე მოქ მე დე ბით უნარს. ავ ტო რი ტა რუ ლი მმარ თ ვე ლი ცდი ლობს შე არ ჩი ოს თა ვი სი გა დაწყ ვე
ტი ლე ბე ბის ერ თ გუ ლი შემ ს რუ ლებ ლე ბი. ჯგუ ფის წევ რე ბი იშ ვი ა თად იჩე ნენ ინი ცი ა ტი ვას და მი თი თე
ბებს ელო დე ბი ან. ექ ს პე რი მენ ტის დროს ნათ ლად იყო ნაჩ ვე ნე ბი, რომ ავ ტო რი ტა რუ ლი მმარ თ ვე ლო ბის 
პი რო ბებ ში, ხელ მ ძღ ვა ნე ლის ოთა ხი დან გას ვ ლის თან ვე ექ ს პე რი მენ ტის პი რე ბი მუ შა ო ბას წყვეტ დ ნენ. 
მორ ჩი ლე ბა ხში რად შფოთ ვი სა და ში ნა გა ნი და ძა ბუ ლო ბის მი ზე ზი ხდე ბა. შფოთ ვი სა გან ხსნის სურ ვი
ლი კი თა ნამ შ რო მელს  უბიძ გებს, სხვა ზე კარ გად შე ას რუ ლოს ხელ მ ძღ ვა ნე ლის მი თი თე ბა, მი იქ ცი ოს 
მი სი ყუ რადღე ბა და თა ვი მო ა წო ნოს მას. ეს კი ჯგუ ფის წევ რებს შო რის კონ ფ ლიქ ტის მი ზე ზი ხდე ბა. 

დე მოკ რა ტი უ ლი მმარ თ ვე ლო ბის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლია თა ნამ შ რო მელ თა მო ნა წი ლე ო ბა გა დაწყ ვე ტი
ლე ბის მი ღე ბის და სა მუ შა ოს შე დე გე ბის შე ფა სე ბის პრო ცეს ში. ეს ხელს უწყობს საქ მი სად მი შე მოქ მე
დე ბით მიდ გო მას და სა მუ შაო ამო ცა ნის შეს რუ ლე ბის სურ ვილს (involvement) ზრდის. ექ ს პე რი მენტს 
თუ და ვუბ რუნ დე ბით, დე მოკ რა ტი უ ლი მმარ თ ვე ლო ბის პი რო ბებ ში, ხელ მ ძღ ვა ნე ლის გას ვ ლა ოთა ხი
დან გავ ლე ნას არ ახ დენ და ექ ს პე რი მენ ტის პი რე ბის მი ერ სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბა ზე. ლი დე რი ცდი ლობს, 
და ამ ყა როს და  კარ გი ურ თი ერ თო ბა შე ი ნარ ჩუ ნოს თა ნამ შ რომ ლებ თან, ამი ტომ მათ ზე ზრუ ნავს და, 
შეძ ლე ბის დაგ ვა რად, მზა და ა, დახ მა რე ბა გა უ წი ოს მათ. ამავ დ რო უ ლად, თა ნამ შ რომ ლე ბიც ცდი ლო ბენ, 
მო ი პო ვონ არა მხო ლოდ ხელ მ ძღ ვა ნე ლის, არა მედ ერ თ მა ნე თის ყუ რადღე ბა და პა ტი ვის ცე მა, და ამ ყა
რონ პრო დუქ ტი უ ლი სა მუ შაო კავ ში რი, რაც კონ ფ ლიქ ტ სა და და ძა ბუ ლო ბას ამ ცი რებს. ყო ვე ლი ვე ეს კი 
და დე ბი თად აისა ხე ბა შრო მი თი კმა ყო ფი ლე ბის მაჩ ვე ნე ბელ ზე (employee satisfaction). 

ლი ბე რა ლუ რი მმარ თ ვე ლო ბის პი რო ბებ ში (ფრანგული laissezfaire) თა ნამ შ რომ ლე ბი იძუ ლე ბულ ნი არი
ან, გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თა ვად მი ი ღონ, მო ი ფიქ რონ სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბის წე სი, რად გან ხელ მ ძღ ვა ნე ლი 
გა ურ ბის თა ვის მო ვა ლე ო ბებ სა და პა სუ ხის მ გებ ლო ბას. ავ ტო რი ტა რუ ლი მმარ თ ვე ლის თ ვის და მა ხა სი ა
თე ბე ლი მბრძა ნებ ლუ რი მა ნე რა თუ დე მოკ რა ტი უ ლი ხელ მ ძღ ვა ნე ლის კო ლე გი ა ლო ბა აქ ჩა ნაც ვ ლე ბუ
ლია თხოვ ნით, ესა თუ ის დარ ღ ვე ვა ხში რად და უს ჯე ლი რჩე ბა, მოვ ლე ნე ბი თვით დი ნე ბით ვი თარ დე ბა. 
ლი ბე რა ლუ რი მმარ თ ვე ლო ბის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლია პრო დუქ ტი უ ლო ბის და შრო მი თი კმა ყო ფი ლე
ბის შე და რე ბით და ბა ლი დო ნე. 

ოცი ო დე წლით გვი ან მა სა ჩუ სეტ სის ტექ ნო ლო გი უ რი ინ ს ტი ტუ ტის მარ თ ვის სკო ლის პრო ფე სო რი დუგ
ლას მაკ გ რე გო რი ავ ტო რი ტა რუ ლი და დე მოკ რა ტი უ ლი მარ თ ვის სტილს ხელ მ ძღ ვა ნე ლის შე ხე დუ ლე
ბა თა სის ტე მას უკავ ში რებს9. მი სი აზ რით, ავ ტო რი ტა რუ ლი მმარ თ ვე ლო ბა და მა ხა სი ა თე ბე ლია მათ თ
ვის, ვინც თვლის, რომ ადა მი ა ნე ბი გა ურ ბი ან შრო მას, ცდი ლო ბენ აირი დონ პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, სურთ 
იყ ვ ნენ და ცულ ნი. შე სა ბა მი სად, პა სუ ხის მ გებ ლო ბა სა კუ თარ თავ ზე ხელ მ ძღ ვა ნელ მა უნ და აიღოს და 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღოს, გა მო ი ყე ნოს მთე ლი თა ვი სი ძა ლა უფ ლე ბა, რა თა თა ნამ შ რომ ლე ბი აიძუ ლოს, 
იშ რო მონ და გა ა კონ ტ რო ლოს ისი ნი. მის ხელთ არ სე ბულ ზე გავ ლე ნის სა შუ ა ლე ბად მხო ლოდ მორ ჩილ
თა წა ხა ლი სე ბა და მე ამ ბო ხე თა დას ჯა მო ი აზ რე ბა. სულ უფ რო მე ტი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, მათ შო რის 
წვრილ მა ნიც კი, უშუ ა ლოდ ხელ მ ძღ ვა ნე ლის მი ერ მი ი ღე ბა. ხელ მ ძღ ვა ნე ლი ვე შე ი მუ შა ვებს და ვა ლე ბის 
შეს რუ ლე ბის დე ტა ლურ წესს, რაც ზღუ დავს თა ნამ შ რომ ლის თა ვი სუფ ლე ბას საქ მი ა ნო ბის დროს და 
ყვე ლა მის მოქ მე დე ბას მკაც რად გან საზღ ვ რავს. ხში რია მუ ქა რა, ფსი ქო ლო გი უ რი ზე წო ლა. ერ თ პი როვ
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8  Kurt Lewin, Ronald Lippitt, Ralph White of the University of Iowa, study „Leadership and Group Life,” http://www.gordontraining.com/free
workplacearticles/productivityprofitability/ 

9 The human side of enterprise, Douglas McGregor, Management 97/98, Dushkin and McGrawHill Annual Editions, Article 31, page 204208
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ნუ ლი ხელ მ ძღ ვა ნე ლი, ავ ტოკ რა ტი, უკი დუ რეს შემ თხ ვე ვა ში – დეს პო ტი, ძლე ვა მო სი ლი მბრძა ნებ ლის 
იერს კე თილ გან წყო ბის დრო საც ინარ ჩუ ნებს, რო დე საც წა ა ხა ლი სებს ერ თ გულ შემ ს რუ ლებ ლებს, ან 
გა მო ამ ჟ ღავ ნებს თა ნამ შ რომ ლებ ზე ზრუნ ვას, ან მის ცემს მათ უფ ლე ბას – ამა თუ ის სა კითხ თან და
კავ ში რე ბით გა მოთ ქ ვან სა კუ თა რი აზ რი. მმარ თ ვე ლო ბის სტი ლი დე მოკ რა ტი უ ლი ა, თუ ხელ მ ძღ ვა ნე
ლი თვლის, რომ: შრო მი თი საქ მი ა ნო ბა და პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ადა მი ა ნის ბუ ნებ რი ვი მოთხოვ ნი ლე ბა ა; 
ჯგუ ფის წევ რებს მიზ ნის მი საღ წე ვად შე უძ ლი ათ სა კუ თა რი საქ მი ა ნო ბის კონ ტ რო ლი და ორ გა ნი ზე ბის 
უნა რი შეს წევთ; გა დაწყ ვე ტი ლე ბის პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ო ბა თა ვი სე ბუ რი წა ხა ლი სე ბა ა; უნა რი – გა
დაჭ რა ამო ცა ნა არა ტი პი უ რად, უფ რო მე ტიც, შე მოქ მე დე ბი თად გა მო ნაკ ლი სი არა ა, თუ კი ადა მი ა ნებს 
ამის სა შუ ა ლე ბა მი ე ცე მათ. ბუ ნებ რი ვი ა, ასეთ შე ხე დუ ლე ბა თა მქო ნე ხელ მ ძღ ვა ნე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე
ბის მი ღე ბი სას თა ნამ შ რომ ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბას წა ა ხა ლი სებს. იგი საკ მა რის თა ვი სუფ ლე ბას აძ ლევს 
თა ნამ შ რომ ლებს, გან საზღ ვ რონ ამო ცა ნის შეს რუ ლე ბის წე სი; ნაკ ლებ დროს უთ მობს სა მუ შაო პრო ცე
სის კონ ტ როლს და უმე ტეს წი ლად ამო ცა ნის შეს რუ ლე ბას აფა სებს. მის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლია მე დი
ა ტო რის რო ლი ჯგუ ფის წევ რებს შო რის, ჯგუფ სა და სხვა ჯგუ ფებს შო რის. მე ტად მრა ვალ ფე რო ვა ნია 
წა ხა ლი სე ბის სა შუ ა ლე ბა თა არ სე ნა ლიც – სო ცი ა ლუ რი მი კუთ ვ ნე ბა, სწრაფ ვა მიღ წე ვი სა კენ, სა კუ თა რი 
ძა ლე ბის რე ა ლი ზა ცი ა. სა ხე ზეა მცდე ლო ბა – შე იქ მ ნას ნა ყო ფი ე რი შრო მის ხელ შემ წყო ბი ფსი ქო ლო გი
უ რი გა რე მო. დრო ეთ მო ბა თა ნამ შ რომ ლე ბის გან ვი თა რე ბას და პრო ფე სი ულ ზრდას. დუგ ლას მაკ  გ რე
გო რის თე ო რი ის კრი ტი კა ხაზს უს ვამ და, რომ ავ ტო რი უგუ ლე ბელ ყოფს თა ნამ შ რო მელ თა ვი ნა ო ბას და 
ყუ რადღე ბა მთლი ა ნად გა და აქვს ხელ მ ძღ ვა ნე ლის წარ მოდ გე ნა ზე თა ნამ შ რო მელ თა შე სა ხებ. რა ო დენ 
სა მარ თ ლი ა ნიც არ უნ და გვეჩ ვე ნოს ეს კრი ტი კა,  აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ თე ო რია დიდ წი ლად უს წ რებ და 
თა ნა მედ რო ვე ო ბას და კოგ ნი ტი ვის ტურ შე ხე დუ ლე ბა თა წი ნა მორ ბე დად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს, რა ზეც 
მოგ ვი ა ნე ბით ვიმ ს ჯე ლებთ.     

თით ქ მის იგი ვე დროს მი ჩი გა ნის უნი ვერ სი ტე ტის მკვლე ვარ თა ჯგუ ფი რენ სის ლა ი კერ ტის ხელ მ ძღ
ვა ნე ლო ბით ერ თ მა ნეთს ადა რებს მა ღა ლი და და ბა ლი პრო დუქ ტი უ ლო ბის მქო ნე სა მუ შაო ჯგუ ფებს. 
პრო დუქ ტი უ ლო ბის მაჩ ვე ნე ბელ თა სხვა ო ბას ისი ნი მმარ თ ვე ლო ბის სტილს10 უკავ ში რე ბენ. რენ სის ლა
ი კერ ტი სა და მი სი თა ნა მო აზ რე ე ბის მი ხედ ვით, ხელ მ ძღ ვა ნე ლი ამახ ვი ლებს ყუ რადღე ბას ან სა მუ შაო 
ამო ცა ნა ზე ან ადა მი ა ნურ ურ თი ერ თო ბა ზე. მათ ნაშ რომ ში ეს ორი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სტი ლი ერ თი სე
მან ტი კუ რი კონ ტი ნუ უ მის ორ უკი დუ რე სო ბას წარ მო ად გენს. ხელ მ ძღ ვა ნე ლი, რო მე ლიც ყუ რადღე ბას 
სა მუ შაო ამო ცა ნა ზე ამახ ვი ლებს, მთელ თა ვის დროს უთ მობს საქ მი ა ნო ბის წე სის გან საზღ ვ რას, კონ
ტ როლს მის შეს რუ ლე ბა ზე, ხო ლო წა ხა ლი სე ბის ერ თა დერთ სა მარ თ ლი ან ფორ მად პრო დუქ ტი უ ლო
ბის მაჩ ვე ნებ ლებ თან და კავ ში რე ბულ ანაზღა უ რე ბას მი იჩ ნევს. სა ი ლუს ტ რა ცი ოდ ძნე ლია მო ი ძებ ნოს 
ფრე დე რიკ უინ ს ლოუ ტე ი ლო რის შე ხე დუ ლე ბებ ზე  უფ რო კარ გი მა გა ლი თი! თუ ხელ მ ძღ ვა ნელს სწამს, 
რომ წა ხა ლი სე ბის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გა დაწყ ვე ტი ლე ბის პრო ცეს ში თა ნამ შ რომ ლის მო ნა წი ლე ო ბა 
და გა ზი ა რე ბუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, ურ თი ერ თ დახ მა რე ბა, პრო ფე სი უ ლი ზრდა, ის ადა მი ა ნურ ურ თი
ერ თო ბებ ზე ამახ ვი ლებს ყუ რადღე ბას. მარ თ ვის ასე თი სტი ლის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლია არა ზედ მი
წევ ნი თი კონ ტ რო ლი სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბა ზე, არა მედ საქ მი ა ნო ბის შე თან ხ მე ბულ შე დეგ თა შე ფა სე ბა. 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლი, რო მე ლიც ყუ რადღე ბას ადა მი ა ნურ ურ თი ერ თო ბებ ზე ამახ ვი ლებს, კარ გად იც ნობს თა
ნამ შ რომ ლე ბის ამა თუ იმ სა ჭი რო ე ბას და ან გა რიშს უწევს მას. რენ სის ლა ი კერ ტი დარ წ მუ ნე ბუ ლი იყო, 
რომ ხელ მ ძღ ვა ნე ლი მის დევს ან ერთ ან მე ო რე სტილს და, სა უ კე თე სო ჰუ მა ნუ რი ტრა დი ცი ის შე სა ბა
მი სად, თვლი და, რომ ადა მი ა ნურ ურ თი ერ თო ბებ ზე ზრუნ ვა მა ღა ლი პრო დუქ ტი უ ლო ბის უპირ ვე ლე სი 
სა წინ და რი ა.  მა ლე ვე ბი ჰე ვი ო რის ტუ ლი სკო ლის მრა ვა ლი სხვა მკვლე ვა რის მი ერ ნაჩ ვე ნე ბი იქ ნა, რომ 
ორ თა ვე დე ბუ ლე ბა მცდა რი ა: პირ ვე ლი – ხელ მ ძღ ვა ნე ლე ბი სხვა დას ხ ვა ზო მით ავ ლე ნენ ზრუნ ვას სა
მუ შაო ამო ცა ნა ზეც და ურ თი ერ თო ბა ზეც, მე ო რე – ადა მი ა ნებ ზე ზრუნ ვა მა ღა ლი პრო დუქ ტი უ ლო ბის 
უპირ ვე ლე სი სა წინ და რი ყო ველ თ ვის რო დი ა...

სა კითხი შემ დ გომ გან ვი თა რე ბას ოჰა ი ოს უნი ვერ სი ტეტ ში პო უ ლობს. ერ თი სე მან ტი კუ რი კონ ტი ნუ უ მის 
ნაც ვ ლად ორი ენ ტა ცია ამო ცა ნა ზე და ორი ენ ტა ცია ადა მი ა ნურ ურ თი ერ თო ბა ზე ორ და მო უ კი დე ბელ 
ფაქ ტო რად იქ ნა რე ორ გა ნი ზე ბუ ლი,  ორ თო გო ნა ლურ ღერ ძად – ზრუნ ვა სტრუქ ტუ რა ზე და ყუ რადღე
ბა დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლის მი მართ. ზრუნ ვა სტრუქ ტუ რა ზე ვლინ დე ბა ყვე ლა იმ მოქ მე დე ბით, რო დე საც 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლი ანა წი ლებს და ვა ლე ბებს, გან მარ ტავს მი სი შეს რუ ლე ბის წესს, ად გენს შეს რუ ლე ბის გან

10 Organizational Communication: Foundations, Challenges, and Misunderstandings, D. Modaff , J. Butler, S. DeWine, 2011
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რიგს, გან საზღ ვ რავს სა მუ შაო მე თო დო ლო გი ას. დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლის მი მართ ყუ რადღე ბა ვლინ დე ბა 
ორ მ ხ რივ ურ თი ერ თო ბა სა და კე თილ გან წყო ბა ში, მცდე ლო ბა ში – დაქ ვემ დე ბა რე ბულ მა მო ნა წი ლე ო ბა 
მი ი ღოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში და თა ვი სი სამ სა ხუ რით კმა ყო ფი ლი იყოს. ფაქ ტორ თა 
და მო უ კი დებ ლო ბა ნიშ ნავს, რომ ხელ მ ძღ ვა ნე ლი სხვა დას ხ ვა ზო მით ავ ლენს ზრუნ ვას სტრუქ ტუ რა ზე 
და დაქ ვემ დე ბა რე ბულ ზე. მკითხ ვე ლი სათ ვის ეს მო დე ლი ცნო ბი ლია რო ბერტ ბლე ი ქის და ჯე ინ მო უ ტო
ნის მე ნე ჯე რუ ლი გი სო სის სა ხით (managerial grid), რომ ლის ღერ ძებს ეწო დე ბა „ზრუნვა წარ მო ე ბა ზე” 
და „ზრუნვა ადა მი ა ნებ ზე.”

ბი ჰე ვი ო რის ტუ ლი სკო ლის თე ო რი უ ლი მო დე ლი ცხა რე დე ბა ტე ბის საგ ნად იქ ცა. ჰუ მა ნუ რი მიდ გო მის 
მიმ დევ რე ბი რე აქ ცი ო ნე რე ბად მი იჩ ნევ დ ნენ ტრა დი ცი უ ლი ავ ტოკ რა ტი უ ლი მმარ თ ვე ლო ბი თი მიდ გო
მის მომ ხ რე ებს. ისი ნი დარ წ მუ ნე ბუ ლი იყ ვ ნენ, რომ ამ გ ვა რი მიდ გო მა არ ქა უ ლია და თა ნა მედ რო ვე ო ბის 
სო ცი ა ლურ პი რო ბებ სა და ტექ ნი კურ კონ ტექსტს აღარ პა სუ ხობს. ტრა დი ცი უ ლი მე თო დის მომ ხ რე ე ბი 
კი ამ ტ კი ცებ დ ნენ, რომ ახა ლი სკო ლის დაშ ვე ბა ადა მი ა ნის ბუ ნე ბის თა ო ბა ზე მე ტის მე ტად პო ზი ტი უ რი 
და ოპ ტი მის ტუ რი ა. მცდე ლო ბა – ჩარ თო მუ შა კი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში, ნიშ ნავს, პა
სუ ხის მ გებ ლო ბა იმა ზე გა და ი ტა ნო, ვინც მზად არ არის ამი სათ ვის არც ტექ ნი კუ რად, არც ში ნა გა ნად. 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლის ძა ლა უფ ლე ბა და ვა ლე ბის ეფექ ტუ რად შეს რუ ლე ბის გა რან ტი ა ა, რად გან მუ შა კებ ზე 
გავ ლე ნა იზ რ დე ბა. სა მუ შაო ამო ცა ნა ზე ყუ რადღე ბა გა მარ თ ლე ბუ ლი ა, რა მე თუ წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ
ვე ვა ში ხელ მ ძღ ვა ნე ლი იძუ ლე ბუ ლი ა, აღ ზარ დოს ადა მი ა ნი, რაც და კავ ში რე ბუ ლია დრო სა და მრა ვალ 
სხვა რთულ სა კითხ თან. ჰუ მა ნის ტე ბი დიდ ძა ლა უფ ლე ბას მი იჩ ნევ დ ნენ საფ რ თხედ, რომ ლის უკი დუ
რე სი გა მოვ ლი ნე ბა ხელ მ ძღ ვა ნე ლის რე პუ ტა ცი ას შე ლა ხავს და უარ ყო ფი თად აისა ხე ბა მის შე საძ ლებ
ლო ბა ზე – გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს მუ შაკ ზე. სა მუ შა ოს სა უ კე თე სოდ ორ გა ნი ზე ბის უნარს ისი ნი მუ შა კებს 
მი ა წერ დ ნენ იმ მარ ტი ვი მო საზ რე ბით, რომ ეს უკა ნას კ ნელ ნი ყვე ლა ზე კარ გად არი ან გარ კ ვე ულ ნი საქ
მის დე ტა ლებ სა და სპე ცი ფი კა ში. უყუ რადღე ბოდ არ დარ ჩა წი ნა აღ მ დე გო ბაც, რო მელ საც მუ შა კე ბი 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლე ბის მი ერ  დად გე ნილ წე სებს უწე ვენ. სა მუ შაო და ვა ლე ბის თა ვი სუ ფალ პი რო ბებ ში შეს
რუ ლე ბი სას წი ნა აღ მ დე გო ბა მცირ დე ბა, რაც ეფექ ტუ რო ბას ზრდის. ჰუ მა ნუ რი მიდ გო მის მხარ დამ ჭე
რე ბი ეყ რ დ ნო ბოდ ნენ დაშ ვე ბას შრო მი თი კმა ყო ფი ლე ბის და პრო დუქ ტი უ ლო ბის კავ შირ ზე – შრო მი თი 
კმა ყო ფი ლე ბა მა ღა ლი პრო დუქ ტი უ ლო ბის სა წინ და რი ა. რამ დე ნა დაც დე მოკ რა ტი უ ლი მარ თ ვის სტი ლი 
ზრდი და შრო მით კმა ყო ფი ლე ბას, ის და დე ბი თად აისა ხე ბო და პრო დუქ ტი უ ლო ბა ზე. სამ წუ ხა როდ, რო
გო რიც არ უნ და იყოს არ გუ მენ ტე ბი, სი ნამ დ ვი ლე უფ რო რთუ ლი ა!  ფაქ ტობ რი ვი მტკი ცე ბუ ლე ბა, რომ 
რო მე ლი მე სტი ლი არის შრო მი თი კმა ყო ფი ლე ბის და მა ღა ლი პრო დუქ ტი უ ლო ბის ცალ სა ხა წი ნა პი რო ბა, 
არ არ სე ბობს. არ სე ბობს მრა ვა ლი სას წავ ლო მა გა ლი თი, სა დაც ავ ტო რი ტა რულ მა მმარ თ ვე ლო ბამ ორ
გა ნი ზა ცია და ღუპ ვის პი რას მი იყ ვა ნა, მაგ რამ არ სე ბობს არა ნაკ ლე ბი სას წავ ლო მა გა ლი თე ბი, რო დე
საც ავ ტო რი ტა რუ ლი მმარ თ ვე ლო ბა ორ გა ნი ზა ცი ა თა უდი დე სი წარ მა ტე ბის პი რო ბა იყო.

ბი ჰე ვი ო რის ტულ მიდ გო მას თან ერ თად ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის ფე ნო მე ნის სი ტუ ა ცი უ რი შეს წავ ლა მიმ დი
ნა რე ობ და. კვლე ვის სა გა ნი იმ გა რე მო თა ერ თობ ლი ო ბა ხდე ბა, რო მე ლიც გავ ლე ნას ჯგუფ სა და მის 
ხელ მ ძღ ვა ნელ ზე ახ დენს. ით ვ ლე ბა, რომ სი ტუ ა ცი უ რი მიდ გო მა ბი ჰე ვი ო რის ტუ ლი სკო ლის იმ წი ნა აღ მ
დე გო ბა თა გა და ლახ ვის მცდე ლო ბა ა, რო მელ ზეც ზე მოთ ვმსჯე ლობ დით. ფუნ და მენ ტუ რი დაშ ვე ბა ასე
თია – გა რე მო ე ბა გან საზღ ვ რავს ეფექ ტუ რი ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბი სათ ვის სა ჭი რო მარ თ ვის სტილს. მოვ
ლე ნა თა გან ვი თა რე ბას თან ერ თად იც ვ ლე ბი ან ლი დე რე ბი ან მარ თ ვის სტი ლი. ჯგუ ფის სა თა ვე ში ისი ნი 
აღ მოჩ ნ დე ბი ან, ვი საც უნა რი შეს წევს, შეც ვ ლილ პი რო ბებ ში უკე თე სად უხელ მ ძღ ვა ნე ლოს ჯგუფს. ერ
თი სიტყ ვით, მარ თ ვის სტი ლი ჯგუფ ში და მის ირ გ ვ ლივ გან ვი თა რე ბულ მოვ ლე ნა თა ფუნ ქ ცი ა ა. სი ტუ ა
ცი უ რი თე ო რი ის მი ხედ ვით, ლი დე რი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი თვი სე ბე ბი თუ მარ თ ვის სტი ლი უნი ვერ
სა ლუ რად ვერ იქ ნე ბა მიჩ ნე უ ლი, არა მედ გან პი რო ბე ბუ ლია სი ტუ ა ცი ით. სი ტუ ა ცია გან საზღ ვ რავს ჯგუ
ფის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის თ ვის სა ჭი რო თვი სე ბებს და მარ თ ვის სტილს, ხო ლო ეს უკა ნას კ ნელ ნი, უფ რო 
სწო რად კი მა თი არ სე ბო ბა – არ არ სე ბო ბა, ხელ მ ძღ ვა ნე ლის წი ნა რე გა მოც დი ლე ბის შე დე გი ა. 

სი ტუ ა ცი უ რი თე ო რი ის კლა სი კურ ნაშ რო მე ბად მიჩ ნე უ ლია ფრედ ფიდ ლე რის გან პი რო ბე ბის მო დე ლი 
(contingency model), პოლ ჰერ სი სა და ჰერ სი ბლან შარ დის – სა სი ცოცხ ლო ციკ ლის მო დე ლი, ტერნს მიტ
ჩე ლის და რო ბერტ ჰა უ სის – მიზ ნი სა და სა შუ ა ლე ბა თა მო დე ლი, იეტონ  ვ რუ მის მო დე ლი.

სი ტუ ა ცი ურ თე ო რი ა თა კრი ტი კა „აქტიური პო ზი ცი ის” უგუ ლე ბელ ყო ფას, „პიროვნების რო ლის” დაკ
ნი ნე ბას უკავ შირ დე ბა. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ პი როვ ნე ბა დი ნა მი უ რი ა. ადა მი ანს შეს წევს უნა რი, 
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ცვა ლე ბად სი ტუ ა ცი ურ მოთხოვ ნა თა შე სა ბა მი სად, სა კუ თარ თავ ში გა მო ამ ჟ ღავ ნოს და გა ნა ვი თა როს 
სა ჭი რო თვი სე ბე ბი. ეს პა რა დიგ მა ცნო ბი ლია რო გორც ფაქ ტო რულ ა ნა ლი ტი კუ რი და რა ღაც გა გე ბით 
პერ სო ნო ლო გი ურ მიდ გო მას თან გვაბ რუ ნებს. მე ტიც, ხში რია შემ თხ ვე ვა, რო დე საც ადა მი ანს ძა ლუძს 
შეც ვა ლოს სი ტუ ა ცია და თა ვად მო ახ დი ნოს გავ ლე ნა გა რე მო ე ბებ ზე. მი უ ხე და ვად კრი ტი კი სა, სი ტუ ა
ცი უ რი მიდ გო მის მნიშ ვ ნე ლო ბა მე ტად დი დია – გან სა კუთ რე ბით, გა მო ყე ნე ბი თი თვალ საზ რი სით.

ფსი ქო ა ნა ლი ტი კუ რი სკო ლის წარ მო მად გე ნელ თათ ვის ლი დე რო ბა (როგორც ყვე ლა ფე რი და ნარ ჩე ნი) 
ლი ბი დოს სუბ ლი მა ცი ა ა. ზიგ მუნდ ფრო ი დი ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლებ და ქვეც ნო ბი ერ უნარ ზე – გა მო
იწ ვიო აღ ტა ცე ბა, სიყ ვა რუ ლი, თაყ ვა ნის ცე მა. გა ნი ხი ლე ბო და ასე ვე ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის გარ კ ვე უ ლი 
კომ პენ სა ტო რუ ლი მხა რეც, რო დე საც ადა მი ა ნე ბი არას რულ ფა სოვ ნე ბის გან ც დას ძა ლა უფ ლე ბის ხარ
ჯ ზე გა და ლა ხა ვენ. მუ შა კის მი ერ ხელ მ ძღ ვა ნე ლის აღი ა რე ბა, სურ ვი ლი – და ექ ვემ დე ბა როს მას, ფსი ქო
ა ნა ლი ტი კუ რი სკო ლის თა ნახ მად, ად რე უ ლი ბავ შ ვო ბის დროს, მშობ ლებ თან ურ თი ერ თო ბის შე დე გად 
ჩა მო ყა ლი ბე ბულ შე ხე დუ ლე ბებს უკავ შირ დე ბა. ავ ტო რი ტა რიზ მი სა კენ მიდ რე კი ლი პი როვ ნე ბის ტი პის 
აღ წე რა ერიხ ფრომს ეკუთ ვ ნის. ავ ტო რი პი როვ ნე ბის ამ ტი პის ფორ მი რე ბას სო ცი ა ლურ გა რე მოს უკავ
ში რებს – შფოთ ვა, მტან ჯ ვე ლი ში ნა გა ნი და ძა ბუ ლო ბა, გა მო უ ვა ლი მდგო მა რე ო ბის გან ც და. ასე თი ადა
მი ა ნი შვე ბას  მბრძა ნებ ლო ბა სა და მორ ჩი ლე ბა ში ეძებს. სხვებ ზე ძა ლა უფ ლე ბა მის თ ვის ფსი ქო ლო გი უ
რი მოთხოვ ნი ლე ბა ა. თა ვი სი ნე ბის თავ ზე მოხ ვე ვა, ბა ტო ნო ბა, ადა მი ა ნის და მორ ჩი ლე ბა, მას ზე სუს ტის 
დამ ცი რე ბა სა დის ტუ რი სი ა მოვ ნე ბის წყა რო ა. ამავ დ რო უ ლად, იგი მზა დაა მო ნუ რი მორ ჩი ლე ბი სათ ვის 
მას ზე ძლი ერ ზე – ეთაყ ვა ნე ბა, და უ ფა რა ვად გა მოთ ქ ვამს აღ ტა ცე ბას, მლიქ ვ ნე ლობს. ჭეშ მა რიტ ში ნა
გან ძა ლას მოკ ლე ბუ ლი, ის სა კუ თარ ძლი ე რე ბა ში არ წ მუ ნებს თავს. ირა ცი ო ნა ლუ რი, გა უ წო ნას წო რე ბე
ლი, მთელ სამ ყა როს  იგი ძა ლა უფ ლე ბა მორ ჩი ლე ბის პერ ს პექ ტი ვა ში აღიქ ვამს. ასე თი ხელ მ ძღ ვა ნე ლი 
ძა ლა უფ ლე ბას იყე ნებს ორ გა ნი ზა ცი ა ში არა სა მუ შაო ამო ცა ნე ბის ეფექ ტუ რი შეს რუ ლე ბის თ ვის, არა
მედ სა კუ თა რი ქვეც ნო ბი ე რი მოთხოვ ნი ლე ბე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად.  

ის მო და კითხ ვა: „რატომ მი იჩ ნევს ჯგუ ფი ლი დე რად ამა თუ იმ ადა მი ანს?” კოგ ნი ტი ვის ტუ რი სკო ლის 
წარ მო მად გე ნელ თათ ვის ლი დე რო ბა სო ცი ა ლუ რი ფე ნო მე ნი ა, რად გან იგი ლი დერ სა და ჯგუფს აკავ
ში რებს. წარ მოდ გე ნა იმა ზე, თუ ვინ არის „ჭეშმარიტი ლი დე რი”, კოგ ნი ტუ რი კონ ს ტ რუქ ტი ა, ხა ტი, სუ
რა თი, რო მე ლიც ადა მი ა ნის გა მოც დი ლე ბის შე დე გად ფორ მირ დე ბა. აღი ა რებს თუ არა ჯგუ ფი ამა თუ 
იმ წევრს ლი დე რად, და მო კი დე ბუ ლია იმა ზე, თუ რამ დე ნად ახ ლო საა მი სი საქ ცი ე ლი ჯგუ ფის წევ რ თა 
წარ მოდ გე ნა ში არ სე ბულ „ჭეშმარიტი ლი დე რის” ხატ თან, ობი ექ ტუ რი თვი სე ბე ბი წარ მო სახ ვით სუ
რათ თან. ადა მი ანს, რომ ლის ქცე ვაც ახ ლო საა წარ მოდ გე ნას თან ლი დერ ზე, ჯგუ ფის წევ რე ბი ლი დე რის 
„იარლიყს მი ა წე ბე ბენ.” ამ თვალ საზ რი სით კოგ ნი ტი ვიზ მი ახ ლოს არის ფე ნო მე ნო ლო გი ურ მი მარ თუ
ლე ბას თან – პი როვ ნე ბის შეს წავ ლა აღ ქ მის და სამ ყა რო ზე სუ ბი ექ ტურ წარ მოდ გე ნა თა ჭრილ ში უნ და 
ხდე ბო დეს, რაც სამ ყა როს ინ ტერ პ რე ტა ცი ის შე დე გი ა. ალ ფ რედ ად ლე რი თვლი და, რომ ადა მი ა ნე ბი 
ცხოვ რო ბენ მათ მი ერ შექ მ ნილ სამ ყა რო ში, კარლ რო ჯერ სი კი წერ და, რომ ყო ვე ლი ადა მი ა ნი ახ დენს 
სი ტუ ა ცი ის ინ ტერ პ რე ტა ცი ას სა კუ თარ შე ხე დუ ლე ბა თა შე სა ბა მი სად. იგი ვე ახ დენს გავ ლე ნას ადა მი ა
ნის მიზ ნებ სა და პროგ ნოზ ზეც. 

კოგ ნი ტი ვის ტი კის ჩარ ჩო ში გა ნი ხი ლე ბა ლი დე რო ბის ატ რი ბუ ტუ ლი კონ ცეფ ცი ა. ხელ მ ძღ ვა ნე ლი თვალ
ყურს ადევ ნებს მუ შა კის მი ერ და ვა ლე ბის შეს რუ ლე ბას და ცდი ლობს ახ ს ნას, რა გახ და და ბა ლი პრო
დუქ ტი უ ლო ბის მი ზე ზი. ანა ლი ზი, სხვა არა ფე რი ა, რაც სი ნამ დ ვი ლის ინ ტერ პ რე ტა ცი ა, რო მე ლიც სუ ბი
ექ ტუ რია და ხელ მ ძღ ვა ნე ლის შე ხე დუ ლე ბა თა და წარ მოდ გე ნა თა შე დე გი. ინ ტერ პ რე ტა ცია დიდ წი ლად 
გან საზღ ვ რავს, თუ რა ზო მებს მი მარ თავს ხელ მ ძღ ვა ნე ლი, ერ თი სიტყ ვით, გა ნა პი რო ბებს მარ თ ვის 
სტილს. რო დე საც იგი მიდ რე კი ლი ა, და ბა ლი პრო დუქ ტი უ ლო ბა თუ სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბის რა ი მე სხვა 
ხარ ვე ზი სის ტე მა ტუ რად და უ კავ ში როს მუ შა კის მონ დო მე ბას ან კვა ლი ფი კა ცი ას, სა ვა რა უ დოდ, იგი 
საყ ვე დურს გა მო უცხა დებს მას ან კვა ლი ფი ცი რე ბუ ლი მუ შა კის და ქი რა ვე ბას მო ითხოვს. თუ იგი მიდ რე
კი ლი ა, პრობ ლე მა შრო მით გა რე მო ში ან სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბის მე თო დო ლო გი ა ში ეძე ბოს, უნ და ვი ფიქ
როთ, რომ შე ეც დე ბა  გა ა უმ ჯო ბე სოს სა მუ შაო პი რო ბე ბი, აღ ჭურ ვი ლო ბა ან  ტექ ნო ლო გია შეც ვა ლოს.

მო მა ვა ლი წლის ნო მერ ში იგეგ მე ბა ამ პუბ ლი კა ცი ის მე ო რე ნა წი ლი, რო მელ შიც გან ხი ლუ ლია ტრან ს
ფორ მა ცი უ ლი ლი დე რის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი, ლი დე რი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბელ თვი სე ბა თა გან ვი თა რე ბა 
და სხვა.      

 სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების განვითარება
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გა ნათ ლე ბა ყვე ლა სათ ვის – 
სა ქარ თ ვე ლო   
კო ა ლი ცი უ რი მუ შა ო ბის ერ თი წე ლი

უკ ვე ერ თი წე ლი სრულ დე ბა, რაც კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რი CTC, რო გორც პრო
ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ა, აქ ტი უ რა დაა ჩარ თუ ლი „განათლება 
ყვე ლა სათ ვის – სა ქარ თ ვე ლო” კო ა ლი ცი ურ საქ მი ა ნო ბა ში, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს პროგ რა მის  
„განათლება ყვე ლა სათ ვის”  მიზ ნე ბის შეს რუ ლე ბის ხელ შეწყო ბას სა ქარ თ ვე ლო ში. 

1990 წელს 150 ქვე ყა ნა ზე მე ტი შე უ ერ თ და „განათლება ყვე ლა სათ ვის მსოფ ლიო დეკ ლა რა ცი ას”, 
რო მე ლიც, თა ვის მხრივ, 1948 წელს მი ღე ბულ ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა უნი ვერ სა ლურ დეკ ლა რა ცი ას 
ეფუძ ნე ბა. ამ უკა ნას კ ნე ლის მი ხედ ვით კი გა ნათ ლე ბა თი თო ე უ ლი ადა მი ა ნის ძი რი თად უფ ლე ბა დაა 
აღი ა რე ბუ ლი. 

2000 წელს და კარ ში, გა ნათ ლე ბის მსოფ ლიო ფო რუმ ზე, 180 ქვე ყა ნამ  ხე ლი მო ა წე რა ვალ დე ბუ
ლე ბას, რო მე ლიც „განათლება ყვე ლა სათ ვის დეკ ლა რა ცი ის” ექ ვ სი ძი რი თა დი მიზ ნის შეს რუ ლე ბას 
გუ ლის ხ მობს. ეს ექ ვ სი მი ზა ნი ხა რის ხი ან გა ნათ ლე ბა ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას მო ი
ცავს სა ზო გა დო ე ბის თი თო ე უ ლი წევ რი სათ ვის და სხვა დას ხ ვა ჯგუ ფე ბის თ ვის – ად რე უ ლი გა ნათ
ლე ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი ზრდას რულ თა გა ნათ ლე ბის ჩათ ვ ლით. ამ მიზ ნე ბის შეს რუ ლე ბა ზე ქვეყ ნე
ბის მი ერ აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, „განათლება ყვე ლა სათ ვის” პროგ რა მის გან
სა ხორ ცი ე ლებ ლად შე იქ მ ნა სა მარ თ ლებ რი ვი ჩარ ჩო, შე მუ შავ და პო ლი ტი კა, გა მო ი ყო ფი ნან სე ბი და 
და ფუძ ნ და მოძ რა ო ბა  „გლობალური კამ პა ნია გა ნათ ლე ბის თ ვის”. 

კო ა ლი ცია „განათლება ყვე ლა სათ ვის – სა ქარ თ ვე ლო” „გლობალური კამ პა ნია გა ნათ ლე ბის თ ვის” წევ
რი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის სა ერ თა შო რი სო მოძ რა ო ბაა და მი სი საქ მი ა ნო ბა კო ა ლი ცი უ რი მუ

ბექა ურუშაძე
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შა ო ბის პრინ ცი პებს ეფუძ ნე ბა. იგი ხელს უწყობს ქვეყ ნის შიგ ნით გა ნათ ლე ბის სფე რო ში მო მუ შა ვე 
სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებს, ჩა მო ა ყა ლი ბონ და გა ნა ვი თა რონ კო ა ლი ცი ე ბი, რა თა კო ორ დი ნი
რე ბუ ლი ქმე დე ბით „განათლება ყვე ლა სათ ვის” მიზ ნე ბის შე სას რუ ლებ ლად გავ ლე ნა მო ახ დი ნონ სა
კუ თარ მთავ რო ბებ ზე. ამ მიზ ნით ჩა მო ყა ლიბ და „განათლება ყვე ლა სათ ვის” ქარ თუ ლი კო ა ლი ცი აც.

კო ა ლი ცი ის ფორ მი რე ბის პრო ცე სი, კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რის CTC აქ ტი უ რი მო
ნა წი ლე ო ბით, 2013 წლის ბო ლოს და იწყო. თავ და პირ ვე ლად კო ა ლი ცი ა ში ექ ვ სი სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ორ გა ნი ზა ცია გა წევ რი ან და: ასო ცი ა ცია „სკოლა, ოჯა ხი, სა ზო გა დო ე ბა”; გა ნათ ლე ბის პო ლი ტი კის 
და გეგ მ ვი სა და მარ თ ვის სა ერ თა შო რი სო ინ ს ტი ტუ ტი; კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რი 
CTC; მოძ რა ო ბა „ხელმისაწვდომი გა რე მო ყვე ლას თ ვის”; სა გან მა ნათ ლებ ლო ინი ცი ა ტი ვე ბის ქარ
თუ ლი ასო ცი ა ცია და სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის პე და გოგ თა ფო რუ მი. მოგ ვი ა ნე ბით, უკ ვე საქ მი ა ნო
ბის  პრო ცეს ში, კო ა ლი ცი ას შე უ ერ თ დ ნენ სა ქარ თ ვე ლოს დე ბა ტე ბი სა და გა ნათ ლე ბის ინ ს ტი ტუ ტი 
და სა ქარ თ ვე ლოს პე და გოგ თა და მეც ნი ერ თა თა ვი სუ ფა ლი პროფ კავ ში რი. კო ა ლი ცი ა ში შე მა ვალ 
სუ ბი ექ ტებს შო რის გა ფორ მე ბუ ლია თა ნამ შ რომ ლო ბის მე მო რან დუ მი. კო ა ლი ცი ას მარ თავს მას ში 
შე მა ვა ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი სა გან და კომ პ ლექ ტე ბუ ლი გამ გე ო ბა – თი თო წევ რი 
თი თო ორ გა ნი ზა ცი ი დან. 

კო ა ლი ცი ამ უშუ ა ლო საქ მი ა ნო ბე ბი 2014 წლის მარ ტ ში და იწყო. ფო კუ სი რე ბა მან „განათლება ყვე-
ლა სათ ვის” მე სა მე და მე ექ ვ სე მიზ ნე ბის ირ გ ვ ლივ მო ახ დი ნა, რაც სწავ ლა ს წავ ლე ბის ხა რის ხის გა
უმ ჯო ბე სე ბას და ხა რის ხი ან გა ნათ ლე ბა ზე ყვე ლა მო ზარ დის თ ვის თა ნა ბა რი წვდო მის უზ რუნ ველ
ყო ფას  გუ ლის ხ მობს. ამ მიზ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, კო ა ლი ცი ამ  შე სა ბა მი სი ამო ცა ნე ბი და სა ხა და 
მუ შა ო ბა ოთხი მი მარ თუ ლე ბით  წარ მარ თა. ეს ხელს უწყობს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ
ლო ბის გაზ რ დას გა ნათ ლე ბის პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბის პრო ცეს ში „განათლება ყვე ლა სათ ვის” მიზ
ნე ბის შე სას რუ ლებ ლად; ზო გა დი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის სა ხელ მ წი ფო 
პო ლი ტი კის ეფექ ტურ გან ხორ ცი ე ლე ბას; მას წავ ლე ბელ თა პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის სის ტე მის 
დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ის მიზ ნით პე და გოგ თა პრო ფე სი უ ლი ასო ცი ა ცი ე ბის გაძ ლი ე რე ბას და სკო ლის 
სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბის ინ ს ტი ტუ ტის მდგრად გან ვი თა რე ბას.

კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რი CTC ად მი ნის ტ რი რე ბას უწევს კო ა ლი ცი ის საქ მი ა ნო ბე ბის 
ტექ ნი კურ გან ხორ ცი ე ლე ბას და კო ა ლი ცი ის სამ დივ ნოს ფუნ ქ ცი ებს ას რუ ლებს. 

არ სე ბო ბის არას რუ ლი ერ თის წლის მან ძილ ზე კო ა ლი ცი ამ გან ვი თა რე ბის გრძელ ვა დი ა ნი სტრა ტე
გი უ ლი გეგ მა, ხედ ვა, ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რა, სა კუ თა რი ლო გო, ვებგვერ დი შე ი მუ შა ვა და 
წლის მან ძილ ზე აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობ და გა ნათ ლე ბის დარ გ ში მიმ დი ნა რე რე ფორ მე ბის პრო ცეს
ში, სხვა დას ხ ვა სა მუ შაო ჯგუ ფებ ში, მათ შო რის, გა ნათ ლე ბის სის ტე მის გან ვი თა რე ბის გრძელ ვა დი
ა ნი სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა ში. 

სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ როს თან გა ფორ მე ბუ ლი ურ თი ერ თ თა ნამ შ
რომ ლო ბის მე მო რან დუ მის სა ფუძ ველ ზე რე გუ ლა რულ ხა სი ათს ატა რებს სა მი ნის ტ რო სა და კო ა ლი
ცი ას შო რის სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი დი ა ლო გი, სა დაც მხა რე ე ბი გა ნათ ლე ბის სფე როს თან და კავ ში რე
ბულ მათ თ ვის პრი ო რი ტე ტულ სა კითხებს გა ნი ხი ლა ვენ და იმ თე მე ბი სა და პრო ცე სე ბის კო ორ დი ნა
ცია ხდე ბა, რო მელ ზეც სა ხელ მ წი ფო და არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი მუ შა ო ბენ.  

კო ა ლი ცი ა ში შე მა ვა ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის – გა ნათ ლე ბის პო ლი ტი კის და გეგ მ ვი სა და მარ თ ვის სა ერ-
თა შო რი სო ინ ს ტი ტუ ტის და მოძ რა ო ბა „ხელმისაწვდომი გა რე მო ყვე ლა სათ ვის” წარ მო მად გენ ლე ბი 
ჩარ თულ ნი არი ან გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ როს თან შექ მ ნილ სა მუ შაო ჯგუფ ში, რო
მელ მაც ის ძი რი თა დი მოთხოვ ნე ბი შე ი მუ შა ვა, ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის კუთხით რომ უნ და იყოს 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სკო ლე ბის ავ ტო რი ზა ცი ის სტან დარ ტ ში. ჯგუ ფი ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის თ
ვის სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რ ცის მოწყო ბის სტან დარ ტის სა ბო ლოო ვერ სი ის შე სა მუ შა ვებ ლად გა
ნაგ რ ძობს მუ შა ო ბას. სა მუ შაო პრო ცესს წინ უძღო და „ხელმისაწვდომი გა რე მო ყვე ლა სათ ვის” მი ერ 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გი ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მა ში ჩარ თულ 
სკო ლებ ში ფი ზი კუ რი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ზე და ამ მო ნი ტო რინ გის ან გა რი ში
დან გა მომ დი ნა რე რე კო მენ და ცი ე ბი. 
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ინ კ ლუ ზი ურ გა ნათ ლე ბას თან და კავ ში რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მოძ რა ო ბა „გლობალური კამ პა-
ნია გა ნათ ლე ბის თ ვის” ყო ველ წ ლი უ რად ერ თ ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხს გა მო ყოფს გა ნათ ლე ბის 
სფე რო დან და ამ სა კითხის ირ გ ვ ლივ ატა რებს სა ერ თა შო რი სო კვი რე ულს, რო მე ლიც კონ კ რე ტუ ლი 
თე მის ად ვო კა ტი რე ბას და ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბას უწყობს ხელს. 2014 წელს კვი რე უ ლის თე მად 
შერ ჩე ულ იქ ნა ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბა: „თანაბარი უფ ლე ბე ბი, თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი: გა
ნათ ლე ბა და შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბა”, რო მე ლიც 4დან 10 მა ი სის ჩათ ვ ლით მიმ დი ნა რე ობ და 
მსოფ ლი ოს 100მდე ქვე ყა ნა ში. და ახ ლო ე ბით 5 000  მოს წავ ლე, 100 სა ჯა რო სკო ლა, 99 სას კო ლო 
სა მო ქა ლა ქო კლუ ბი და 200მდე პე და გო გი მო ნა წი ლე ობ და კო ა ლი ცი ის წევ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის – 
სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის პე და გოგ თა ფო რუ მის და სა გან მა ნათ ლებ ლო ინი ცი ა ტი ვე ბის ქარ თუ ლი 
ასო ცი ა ცი ის მი ერ კვი რე უ ლის ფარ გ ლებ ში ორ გა ნი ზე ბულ ღო ნის ძი ე ბებ ში, რო მელ თა მი ზა ნი ინ კ
ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა და მოს წავ ლე ე ბის თ ვის გა ე როს 2006 წლის 
13 დე კემ ბ რის შშმ პირ თა უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ცი ის, რო გორც ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის ფუნ და მენ
ტუ რი და გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლის, გაც ნო ბა იყო.     

 კო ა ლი ცი ის ერ თ ერ თი უმ თავ რე სი პრინ ცი პი ა, ხე ლი შე უწყოს გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში დე ცენ ტ რა
ლი ზა ცი ის ხა რის ხის გაზ რ დას და სის ტე მა ში დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბის გაძ ლი ე რე ბას, რა თა 
ქვე ყა ნა ში რე ა ლუ რად ამაღ ლ დეს სწავ ლასწავ ლე ბის ხა რის ხი.  გა მომ დი ნა რე იქე დან, რომ ხე და ვენ 
გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში მიმ დი ნა რე რე ფორ მის აუცი ლებ ლო ბას, კო ა ლი ცია და მი სი ცალ კე უ ლი წევ
რე ბი იმ თა ვით ვე მხარს უჭერ დ ნენ და ჩარ თუ ლე ბი იყ ვ ნენ გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის
ტ როს მი ერ ინი ცი რე ბულ მას წავ ლე ბელ თა პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის სქე მის შე მუ შა ვე ბის პრო
ცეს ში. ამ კონ ტექ ს ტ ში, სა მი ნის ტ როს სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის ფარ გ ლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საქ მი
ა ნო ბე ბის გარ და, კო ა ლი ცი ამ, და სა ხუ ლი სა კუ თა რი ამო ცა ნე ბის შე სა ბა მი სად, ფო კუს ჯგუ ფე ბის 
კვლე ვა ჩა ა ტა რა, მო ამ ზა და კვლე ვის ანა ლი ზი და მას ზე დაყ რ დ ნო ბით ჩა მო ა ყა ლი ბა კო ა ლი ცი ის 
პო ზი ცი ის დო კუ მენ ტი. მას ში წარ მოდ გე ნი ლია რე კო მენ და ცი ე ბი სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის როლ ზე 
მას წავ ლე ბელ თა პრო ფე სი უ ლი საგ ნობ რი ვი ასო ცი ა ცი ე ბის გან ვი თა რე ბას თან და სკო ლის სა მე ურ
ვეო საბ ჭო ე ბის ინ ს ტი ტუ ტის გაძ ლი ე რე ბას თან მი მარ თე ბა ში. 

მას წავ ლე ბელ თა პრო ფე სი ულ ასო ცი ა ცი ებ ზე და სკო ლის სა მე ურ ვეო საბ ჭო ებ ზე ფო კუს ჯგუ ფე
ბის კვლე ვე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლეს შე სა ბა მი სად ასო ცი ა ცი ამ „სკოლა, ოჯა ხი, სა ზო გა დო ე ბა” და გა
ნათ ლე ბის პო ლი ტი კის და გეგ მ ვი სა და მარ თ ვის სა ერ თა შო რი სო ინ ს ტი ტუტ მა. ფო კუს ჯგუ ფებს სა
ქარ თ ვე ლოს ცხრა რე გი ონ ში ორ გა ნი ზე ბას უწევ და „საგანმანათლებლო ინი ცი ა ტი ვე ბის ქარ თუ ლი 
ასო ცი ა ცი ა”. სა ბო ლოო ჯამ ში, ფო კუს ჯგუ ფე ბის დის კუ სი ა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო და ახ ლო ე ბით 
400მდე სკო ლის პე და გოგ მა, უფ როს კ ლა სელ მა, მშო ბელ მა და ად მი ნის ტ რა ცი ის წარ მო მად გე ნელ
მა, რის შემ დე გაც მოხ და მათ მი ერ მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის და მუ შა ვე ბა და პირ ვე ლა დი რე
კო მენ და ცი ე ბის მომ ზა დე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხე ბის უფ რო სიღ რ მი სე უ ლად გა სა ა ნა ლი ზებ ლად 
კო ა ლი ცი ამ მო იწ ვია წარ მო მად გენ ლო ბი თი ექ ს პერ ტ თა პა ნე ლი, რო მელ ზეც ფო კუს ჯგუ ფე ბის შე
დე გე ბი იყო წარ დ გე ნი ლი. ექ ს პერ ტ თა პა ნელ ზე და ფიქ სი რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წი ნა და დე ბე ბი, 
რო გორც სა კითხის პრობ ლე მის ანა ლი ზის, ასე ვე რე კო მენ და ცი ე ბის ნა წილ ში, აისა ხა კო ა ლი ცი ის 
პო ზი ცი ის დო კუ მენ ტ ში, რომ ლის პრე ზენ ტა ცი აც კო ა ლი ცი ის მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ კონ ფე რენ ცი ა ზე 
2014 წლის 13 დე კემ ბერს მოხ და. კონ ფე რენ ცი ას „ზოგადი გა ნათ ლე ბის სის ტე მის რე ფორ მის თ ვის” 
ეს წ რე ბოდ ნენ გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ როს, მას წავ ლე ბელ თა პრო ფე სი უ ლი გან ვი
თა რე ბის ეროვ ნუ ლი ცენ ტ რის, გა ნათ ლე ბის სფე რო ში მოქ მე დი ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი. კო ა ლი ცი ის პო ზი ცი ის დო კუ მენ ტის და 
სკო ლის სა მე ურ ვეო საბ ჭო ებ ზე ფო კუს ჯგუ ფე ბის ვრცე ლი ან გა რი შის ნახ ვა კო ა ლი ცი ის მი ერ გა წე
ულ სხვა საქ მი ა ნო ბებ თან ერ თად და ინ ტე რე სე ბულ მკითხ ველს შე უძ ლია კო ა ლი ცი ის ვებგვერ დ ზე: 
www.efageorgia.ge        

კო ა ლი ცი ის ფორ მი რე ბის საწყის ეტაპ ზე გამ გე ო ბის წი ნა შე და ის ვა სა კითხი, თუ რა ფორ მით წარ
მარ თავ და მუ შა ო ბას კო ა ლი ცია – რო გორც რე გის ტ რი რე ბუ ლი გა ერ თი ა ნე ბა თუ არა რე გის ტ რი რე
ბუ ლი კო ა ლი ცი ა? მა შინ გამ გე ო ბამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღო, რომ ამ სა კითხს წლის ბო ლოს თ ვის 
დაბ რუ ნე ბოდ ნენ, რო დე საც კო ა ლი ცი ის მუ შა ო ბას უკ ვე ექ ნე ბო და გარ კ ვე უ ლი შე დე გი, კო ა ლი ცი ა
ში შე მა ვალ ორ გა ნი ზა ცი ებს ჩა მო უ ყა ლიბ დე ბო დათ ერ თი ა ნი სა მუ შაო მიდ გო მე ბი, პრინ ცი პე ბი და 
ხედ ვა, მა ნამ დე კი მუ შა ო ბა რე გის ტ რა ცი ის გა რე შე გა ეგ რ ძე ლე ბი ნათ. 2014 წლის დე კემ ბერ ში კო ა
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ლი ცი ის გამ გე ო ბის შე მა ჯა მე ბელ შეხ ვედ რა ზე კო ა ლი ცი ამ  გრძელ ვა დი ა ნი სტრა ტე გი უ ლი გეგ მის, 
მი სი ის გა ნაცხა დის და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რის სა კითხებ ზე იმ ს ჯე ლა და წლის ბო ლომ დე 
კო ა ლი ცი ის რე გის ტ რა ცი ის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღო.  

 კო ა ლი ცი ის წევ რი შე იძ ლე ბა გახ დეს გა ნათ ლე ბის სფე რო ში მოქ მე დი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა
ცი ა, რო მე ლიც კო ა ლი ცი ის მი სი ას, ხედ ვას და სა მუ შაო პრინ ცი პებს იზი ა რებს, ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი 
აქვს მკა ფიო ხედ ვა გა ნათ ლე ბის სფე რო ში მუ შა ო ბის მი მარ თუ ლე ბით და /ან აქვს კონ კ რე ტუ ლი პრო
დუქ ტე ბი/ სერ ვი სე ბი ამ სფე რო ში.   

„განათლება ყვე ლა სათ ვის” ფარ გ ლებ ში არ სე ბუ ლი პროგ რა მუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბის  გარ და 
(როგორიცაა: ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის სის ტე მის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა; მას წავ ლე ბელ თა 
უწყ ვე ტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის რე ფორ მის ხელ შეწყო ბა; მას წავ ლე ბელ თა საგ ნობ რი ვი ასო
ცი ა ცი ე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა და სკო ლის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა)  
კო ა ლი ცი ას გა აჩ ნია ხედ ვა იმ პრი ო რი ტე ტულ პრო ექ ტებ თან და კავ ში რე ბით, რო მე ლიც ხელს შე
უწყობს „განათლება ყვე ლა სათ ვის” მიზ ნე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას სა ქარ თ ვე ლო ში. 

 კო ა ლი ცი ის საქ მი ა ნო ბის მომ დევ ნო ეტა პი ყვე ლა ამ მი მარ თუ ლე ბით, მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე
ბუ ლი პო ლი ტი კის ცვლი ლე ბე ბის ად ვო კა ტი რე ბის გაგ რ ძე ლე ბას მო ი ცავს.  

        

 სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების განვითარება



თემის შესაძლებლობების
განვითარება
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თემის შესაძლებლობების განვითარება

ადგილობრივი აქტორებისა და 
ახალგაზრდობის გაძლიერება სათემო 
აქტივობებისათვის ზემო სვანეთში    
კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის პროგრამის შეფასება

შე სა ვა ლი

სოფ ლის აღორ ძი ნე ბა და რე გი ო ნა ლუ რი გან ვი თა რე ბა სტრა ტე გი უ ლი ამო ცა ნე ბია  ეკო ნო მი კუ რად 
ძლი ე რი და სტა ბი ლუ რი სა ხელ მ წი ფოს მშე ნებ ლო ბის პრო ცეს ში. ამ მიზ ნის მიღ წე ვის გზა ზე მნიშ ვ
ნე ლო ვან დაბ რ კო ლე ბებს, ეკო ნო მი კუ რი და პო ლი ტი კუ რი ფაქ ტო რე ბის გარ და, ქმნის სო ცი ა ლუ რი 
და კულ ტუ რუ ლი ხა სი ა თის ფაქ ტო რე ბი.

დღეს პო ლი ტი კის დღის წეს რიგ ში  მკა ფი ოდ ჩანს რე გი ო ნა ლუ რი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რი სა და ად გი
ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის გან ვი თა რე ბის სა კითხე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლო ბა. სო ცი ა ლუ რი რე
ფორ მე ბის კონ ტექ ს ტ ში, აგ რეთ ვე, დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბას. თუმ ცა, 
რე გი ო ნა ლუ რი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ის გან ხორ ცი ე ლე ბა, ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
მო დე ლის მო დერ ნი ზა ცია და ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა წარ მო უდ გე ნე ლია ად გი ლებ ზე, თემ ში სო
ცი ა ლუ რი ნდო ბის, ერ თობ ლი ვი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის და სა მო ქა ლა ქო თა ნამ შ რომ ლო ბის კულ ტუ რის 
ნაკ ლე ბო ბის პი რო ბებ ში. 

თამარ ბრეგვაძე, მარიამ დალაქიშვილი

 მადლობას ვუხდით შეფასებაში ჩართულ მკვლევართა ჯგუფს:
ნინო რჩეულიშვილს, ელენე გავაშელიშვილს, ნინო ირემაშვილს, 

ნათია ჯიბლაძეს, ნატო ბერიშვილს, თამარ ნოსელიძეს. 
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ზე მო სვა ნე თის რე გი ო ნი სა ქარ თ ვე ლოს ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე კომ პ ლექ სუ რი რე გი ო ნი ა, რა საც მი
სი იზო ლი რე ბუ ლი გე ოგ რა ფი უ ლი მდე ბა რე ო ბა, ისე ვე რო გორც სპე ცი ფი უ რი სო ცი ო კულ ტუ რუ ლი 
ფაქ ტო რე ბი გა ნა პი რო ბებს. 

კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რის ზე მო სვა ნეთ ში მუ შა ო ბის მი ზა ნი ა, ხე ლი შე უწყოს  ზე
მო სვა ნე თის თე მის გაძ ლი ე რე ბას. ამ მი მარ თუ ლე ბე ბით მდგრა დი შე დე გე ბის მი საღ წე ვად აუცი
ლე ბელ პირ ვე ლად ამო ცა ნას თემ ში სა მო ქა ლა ქო კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბა წარ მო ად გენს. CTCს 
სა გან მა ნათ ლებ ლო და კულ ტუ რუ ლი პროგ რა მე ბის პრი ო რი ტე ტე ბი ა, მეს ტი ის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
ადა მი ა ნუ რი კა პი ტა ლის ზრდის ხელ შეწყო ბა და თვი თორ გა ნი ზე ბუ ლი სა მო ქა ლა ქო, კულ ტუ რუ ლი 
და სა გან მა ნათ ლებ ლო ჯგუ ფე ბის მხარ და ჭე რა იმი სათ ვის, რომ მათ შეძ ლონ სა კუ თა რი თე მის გან
ვი თა რე ბა ში წვლი ლის შე ტა ნა. 

შე ფა სე ბის მი ზა ნი და ამო ცა ნე ბი

ეს დო კუ მენ ტი ზე მო სვა ნე თის რე გი ონ ში კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რის (CTC)  ცხრა 
წლის მუ შა ო ბის გა მოც დი ლე ბას მი მო ი ხი ლავს და მიზ ნად ისა ხავს ორ გა ნი ზა ცი ის  პროგ რა მუ ლი მუ-
შა ო ბის სა ბო ლოო შე დე გე ბის შე ფა სე ბას Brot და ფი ნან სე ბის ფარ გ ლებ ში.

შე ფა სე ბის ორ ძი რი თად გან ზო მი ლე ბას წარ მო ად გენ და:

�ორგანიზაციის საქ მი ა ნო ბით გა მოწ ვე უ ლი მე ო რე დო ნის, ზო გა დი შე დე გე ბის (outcome, impact) 
ანა ლი ზი;

�ორგანიზაციის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ინ ტერ ვენ ცი ე ბის რე ლე ვან ტუ რო ბის შე ფა სე ბას რე გი ო
ნა ლურ კონ ტექ ს თან და მიზ ნო რი ვი ჯგუ ფის სა ჭი რო ე ბებ თან მი მარ თე ბა ში.

ცენ ტ რის საქ მი ა ნო ბის შე ფა სე ბა სა მიზ ნე რე გი ონ ში გუ ლის ხ მობ და სა მი ქრო ნო ლო გი უ რად თან მიმ
დევ რუ ლი პრო ექ ტის შე დე გე ბის ანა ლიზს1 ათ ლო კა ცი ა ში (ბეჩო, ეცე რი, იელი, ლა ტა ლი, ლენ ჯე რი, 
მეს ტი ა, მუ ლა ხი, ფა რი, ჭუ ბე რი, ხა ი ში).

CTC სა და შე ფა სე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბელს შო რის წი ნას წა რი შე თან ხ მე ბის თა ნახ მად, შე ფა სე ბის  
ამო ცა ნებს წარ მო ად გენ და: 

ა) ზე მო სვა ნე თის რე გი ონ ში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის ანა ლი ზი (სიტუაციური ანა ლი ზის გან ხორ
ცი ე ლე ბა) სა მო მავ ლო მსგავ სი ინ ტერ ვენ ცი ე ბის და გეგ მ ვი სათ ვის ინ ფორ მა ცი ის უზ რუნ ველ სა ყო
ფად.

ბ) CTCს, დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ი სა და სხვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბი სათ ვის ზო გა დი რე კო მენ
და ცი ე ბის მი წო დე ბა ანა ლო გი უ რი ინი ცი ა ტი ვე ბის სა ქარ თ ვე ლოს სხვა რე გი ო ნებ ში და სა გეგ მად. 

გ) პროგ რა მის დას კ ვ ნი თი სამ თვი ა ნი ეტა პი სათ ვის კონ კ რე ტუ ლი სტრა ტე გი ე ბის შე მუ შა ვე ბა. 

შე ფა სე ბის სა ფუძ ვ ლად გა მო ყე ნე ბუ ლია ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ პრო ექ ტე ბი სათ ვის შე მუ შა ვე ბუ ლი 
ლო გი კუ რი ჩარ ჩო და მას ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ინ დი კა ტო რე ბი (იხ. და ნარ თი 3 – ტექ ნი კუ რი და ვა
ლე ბა). 

თემის შესაძლებლობების განვითარება

1  ადგილობრივი რესურს ცენტრის დაარსება ზემო სვანეთში  (თებერვალი,  2006 – მარტი, 2008); ზემო სვანეთში სათემო ინციატივების 
ხელშეწყობა ახალგარდებისა და ორგანიზებული ჯგუფების გაძლიერების მეშვეობით (აპრილი, 2008 – მარტი, 2011); ადგილობრივი 
აქტორების გაძლიერება სათემო ინიციატივებისათვის ზემო სვანეთში (ოქტომბერი ,2011 სექტემბერი, 2014).  
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შე ფა სე ბის ზო გა დი სტრა ტე გია 

თე ო რი უ ლი ჩარ ჩო

პრო ექ ტის ზე და დო ნის შე დე გე ბის შე ფა სე ბა, შე ფა სე ბის მე თო დო ლო გი ა ში ერ თ ერთ ყვე ლა ზე 
რთულ ამო ცა ნას წარ მო ად გენს, რად გან რთუ ლია პროგ რა მის შე დე გე ბის გა რე ეფექ ტე ბი სა გან გა
მიჯ ვ ნა და  ჩა რე ვით გა მოწ ვე უ ლი ეფექ ტის თვლად ინ დი კა ტო რებ ში გა მო სახ ვა. 

კონ კ რე ტუ ლი შე ფა სე ბის  ფარ გ ლებ ში ამ  ამო ცა ნას კი დევ უფ რო არ თუ ლებს, ერ თის მხრივ, რე გი
ონ ში CTCს მუ შა ო ბის თე მა ტი კა და, მე ო რეს მხრივ, CTCს  პრო ექ ტის სა მიზ ნე რე გი ო ნის სპე ცი ფი
კა. თე მის გა აქ ტი უ რე ბის კენ მი მარ თუ ლი პროგ რა მე ბი კომ პ ლექ სურ, გრძელ ვა დი ან ინ ტერ ვენ ცი ებს 
წარ მო ად გენს, რომ ლე ბიც ეტა პობ რი ვი, ურ თი ერ თ ბ მუ ლი, ინ კ რე მენ ტუ ლი ჩა რე ვე ბის გან ხორ ცი ე
ლე ბას გუ ლის ხ მობს თემ ში კულ ტუ რუ ლი ცვლი ლე ბე ბის გა მოწ ვე ვი სათ ვის.  ზე მო სვა ნეთ ში მუ შა ო
ბის დაწყე ბის მო მენ ტი სათ ვის  სა მიზ ნე რე გი ო ნი მოწყ ვე ტი ლი იყო სა ქარ თ ვე ლოს სხვა რე გი ო ნებს, 
არ იყო ინ ტერ ნეტ კავ ში რი, გზა,  ფაქ ტი უ რად არ არ სე ბობ და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, 
არ მუ შა ობ და დო ნო რი სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. შე სა ბა მი სად, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ზე მო 
სვა ნეთ ში სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა გან ვი ხი ლოთ არა სა ქარ თ ვე ლოს სხვა რე გი ო ნებ თან 
მი მარ თე ბა ში, არა მედ სა კუ თა რი პროგ რე სის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

საწყის მდგო მა რო ე ბას თან  მი მარ თე ბა ში პროგ რე სის უფ რო ზუს ტად გა ზომ ვი სათ ვის, ისე ვე რო
გორც სა თე მო გან ვი თა რე ბა ზე მი მარ თუ ლი ინ ტერ ვენ ცი ე ბის სპე ცი ფი კის უკეთ ასახ ვის მიზ ნით, 
შე ფა სე ბის კონ ცეპ ტუ ა ლურ ჩარ ჩოდ გა მო ყე ნე ბუ ლია სა მო ქა ლა ქო კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის ეტა
პობ რი ვი მო დე ლი, რო მე ლიც თემ ში ინ დი ვი დუ ა ლურ და ინ ს ტი ტუ ცი ურ ჭრილ ში გა მოწ ვე უ ლი ცვლი
ლე ბე ბის თან მიმ დევ რუ ლი ფა ზე ბის სა ხით გა მო სახ ვის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა.

შე ფა სე ბის ფარ გ ლებ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ეტა პე ბის სქე მა  რამ დე ნი მე თე ო რი უ ლი მო დე ლის ძი რი თა
დი კონ ცეფ ცი ე ბის კომ ბი ნი რე ბის შე დე გად შე იქ მ ნა (Louie, 1996, Cross,Bazron, Dennis, and Isaac, 
1989, Orlandi, 1992, CampinhaBacote, Yahle,and Langenkamp,1996, Wegner, 1998). გარ კ ვე უ ლი 
სხვა ო ე ბე ბის მი უ ხე და ვად, ყვე ლა ამ მო დელ ში სა თე მო გან ვი თა რე ბა კულ ტუ რუ ლი ცვლი ლე ბის 
ჭრილ შია გან ხი ლუ ლი და რამ დე ნი მე ეტა პის კონ ტი ნი უმ ზე ერ თი ეტა პი დან მე ო რე ზე გა და ნაც ვ ლე
ბას გუ ლის ხ მობს.

შე ფა სე ბა ში გა მო ყე ნე ბუ ლია ექვს ეტა პი ა ნი კონ ტი ნი უ მი, სა დაც ეტა პე ბი ორ დიდ კა ტე გო რი ა ში 
(ფაზაშია) გა ერ თი ა ნე ბუ ლი. 

თემის შესაძლებლობების განვითარება

 სქე მა 1: სა თე მო გან ვი თა რე ბის ეტა პე ბის სქე მა (ადაპტირებული ვერ სი ა)

კოგნიტური ფაზა აფექტური ფაზა

ნულოვანი 
ეტაპი

ცოდნის 
ეტაპი

გაცნობიერების 
ეტაპი

სენსიტიურობის 
ეტაპი

კომპეტენტურობის 
ეტაპი

სიმწიფის
ეტაპი

ინდივიდუალური 
ქცევის 
საზოგადოებრივ 
პროცესებზე 
ზეგავლენის 
შესახებ ცოდნის 
ნაკლებობა

ინდივიდუალური 
ქცევის 
მაფორმირებელი 
ელემენტების 
ცოდნა, 
რომლებსაც 
გავლენა აქვს 
საზოგადოებრივ 
პროცესებზე

ინდივიდუალური 
ქცევის და მისი 
მაფორმირებელი 
სხვადასხვა 
ელემენტის 
საზოგადოებრივ 
პროცესებზე 
ზეგავლენის 
მნიშვნელოვნების 
გააზრრება, 
მოტივაციის 
არსებობა

ცოდნის და 
გამოცდილების 
ინტეგრაცია 
ინდივიდუალურ 
და 
ინსტიტუციურ 
ქცევაში

რელევანტური 
ინტერვენციებისა 
და პრაქტიკის 
რუტინული 
გამოყენება

ცოდნის და 
გამოცდილების 
გაღრმავებისა 
და გადაცემის 
პრაქტიკის 
დანერგვა, 
ინსტიტუციურ 
კულტურაში ამ 
პროცესების 
ინტეგრაცია
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კოგ ნი ტუ რი ფა ზა გან ვი თა რე ბის კონ ტი ნი უ მის საწყი სი ფა ზაა და სა მი ეტა პი სა გან შედ გე ბა. 

ნუ ლო ვა ნი ეტა პი:  ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ქცე ვის  სა ზო გა დო ებ რივ პრო ცე სებ ზე ზე გავ ლე ნის შე სა ხებ 
ცოდ ნის ნაკ ლე ბო ბა;

ცოდ ნის ეტა პი: ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ქცე ვის მა ფორ მი რე ბე ლი  ელე მენ ტე ბის ცოდ ნა, რომ ლებ საც გავ
ლე ნა აქვს სა ზო გო დო ებ რივ პრო ცე სებ ზე;

გაც ნო ბი ე რე ბის ეტა პი: ინი დი ვი დუ ა ლუ რი ქცე ვის და მი სი მა ფორ მი რე ბე ლი სხვა დას ხ ვა ელე მენ
ტის სა ზო გა დო ე რივ პრო ცე სებ ზე ზე გავ ლე ნის  მნიშ ვ ნე ლოვ ნე ბის გა აზ რე ბა, მო ტი ვა ცი ის არ სე ბო ბა 
ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის.

კოგ ნი ტუ რი ფა ზის გა მა ერ თი ა ნე ბე ლი მა ხა სი ა თე ბე ლი ის არის, რომ ამ ფა ზა ზე ძი რი თა დად ხდე ბა 
თე მის გან ვი თა რე ბი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ე ბის გან ვი თა რე ბა და მა
თი მნიშ ვ ნე ლოვ ნე ბის გა აზ რე ბა, თუმ ცა ნაკ ლე ბად ხდე ბა ამ ცოდ ნის გა მო ყე ნე ბა პრაქ ტი კა ში. 

გან ვი თა რე ბის კონ ტი ნი უმ ზე მე ო რე ფა ზას ე.წ. აფექ ტუ რი ფა ზა წარ მო ად გენს. ამ ფა ზა ზე გა დას ვ
ლი სას თე მის გან ვი თა რე ბის დი ნა მი კა ში თვი სებ რივ ცვლი ლე ბას წარ მო ად გენს ის, რომ ხდე ბა კომ
პე ტენ ცი ე ბის სის ტე მუ რი გა მო ყე ნე ბა თე მის სა სარ გებ ლოდ, ქსე ლე ბის ფორ მი რე ბა და პრაქ ტი კის 
ინ ტერ ნა ლი ზა ცია  კულ ტუ რა ში.

აფექ ტუ რი ფა ზის ეტა პე ბი ა: 

�სენ სი ტი უ რო ბის ეტა პი: ცონ დის და გა მოც დი ლე ბის ინ ტეგ რა ცია ინ დი ვი დუ ა ლურ და ინ ს ტი ტუ ცი
ურ ქცე ვა ში;

�კომ პე ტენ ტუ რო ბის ეტა პი: რე ლე ვან ტუ რი ინ ტერ ვენ ცი ე ბი სა და პრაქ ტი კის რუ ტი ნუ ლი გა მო ყე
ნე ბა. 

�სიმ წი ფის ეტა პი: ცოდ ნი სა და გა მოც დი ლე ბის გაღ რ მა ვე ბი სა და გა და ცე მის პრაქ ტი კის და ნერ გ ვა, 
ინ ს ტი ტუ ცი ურ კულ ტუ რა ში ამ პრო ცე სე ბის ინ ტეგ რა ცი ა.

შე ფა სე ბის ფარ გ ლებ ში CTCს სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის პროგ რე სი შე ფა სე ბუ ლია ამ კონ ტი ნი უ მის გათ
ვა ლის წი ნე ბით. 

მე თო დო ლო გია 

კვლე ვის მიზ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ევა ლუ ა ცი ის პრო ცეს ში გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნა, რო გორც თვი სებ
რი ვი ისე რა ო დე ნობ რი ვი მე თო დე ბი. 

კვლე ვის თვი სებ რი ვი კომ პო ნენ ტი გან ხორ ცი ელ და – სიღ რ მი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ სა და ფო კუს ჯგუ
ფის მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბით. 

�ფო კუს ჯგუ ფი არის ჯგუ ფუ რი ინ ტერ ვი უს მე თო დი, რომ ლის დროს ერ თ დ რო უ ლად რამ დე ნი მე 
რეს პონ დენ ტ თან ერ თად ხდე ბა გა სა უბ რე ბა, რა თა მსჯე ლო ბი სას მოხ დეს აზ რ თა გაც ვ ლა გა მოც
ვ ლა. ფო კუს  ჯ გუ ფი ხორ ცი ელ დე ბა წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბუ ლი სა დის კუ სიო გეგ მის მი ხედ ვით.  აღ
ნიშ ნუ ლი მე თო დის გა მო ყე ნე ბი სას  უკეთ  ვლინ დე ბა რეს პონ დენ ტე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა გარ კ ვე
უ ლი სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბი სად მი, მა თი ფსი ქო ლო გი უ რი გან წყო ბე ბი და ემო ცი უ რი შე ფა სე ბე
ბი, რომ ლებ საც, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, თა ვად რეს პონ დენ ტი ვერ აც ნო ბი ე რებს. 

�სიღ რ მი სე უ ლი ინ ტერ ვიუ არის მი ზან მი მარ თუ ლი სა უ ბა რი, რომ ლის ამო ცა ნაა გა ი დით გათ ვა ლის
წი ნე ბულ კითხ ვებ ზე გა ცე მუ ლი პა სუ ხე ბის სა შუ ა ლე ბით სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა. სა უბ რის 

თემის შესაძლებლობების განვითარება
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მი მარ თუ ლე ბას გან საზღ ვ რავს საკ ვ ლე ვი პრობ ლე მა, რო მე ლიც აინ ტე რე სებს მკვლე ვარს. აღ ნიშ
ნუ ლი მე თო დის გა მო ყე ნე ბა იძ ლე ვა სა შუ ა ლე ბას სიღ რ მი სე უ ლად მი ვი ღოთ ინ ფორ მა ცია რეს პონ
დენ ტ თა საქ მი ა ნო ბის, გან წყო ბე ბის, შე ხე დუ ლე ბე ბი სა და შე ფა სე ბე ბის შე სა ხებ. 

კვლე ვის რა ო დე ნობ რი ვი კომ პო ნენ ტი  გუ ლის ხ მობ და პი რის პირ ინ ტე ვიუ მო სახ ლე ო ბას თან. 

�პი რის პირ ინ ტე ვიუ  გა მო კითხ ვის ისე თი ფორ მა ა, რო ცა ინ ტერ ვი უ ე რი უშუ ა ლოდ უს ვამს შე კითხ
ვებს რეს პონ დენტს მკაც რად სტურ ქ ტუ რი რე ბუ ლი კითხ ვა რი დან.  აღ ნიშ ნუ ლი სტრა ტე გია ხა სი
ათ დე ბა პა სუ ხის გა ცე მის ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლით, მკვლე ვა რი აკონ ტ რო ლებს კითხ ვა რის 
შევ სე ბის გა რე მო ე ბებს და აქვს, სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, რეს პონ დენ ტი სათ ვის კითხ ვე ბის გან
მარ ტე ბის ან და ზუს ტე ბის შე საძ ლებ ლო ბა.  

სა მიზ ნე ჯგუ ფი და ი ყო ორ ძი რი თად კა ტე გო რი ად:

�და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბი, რომ ლებ თა ნაც CTC უშუ ა ლოდ თა ნამ შ რ მ ლობ და და ახორ ცი ე ლებ და 
აქ ტი ვო ბებს (სკოლა დი რექ ტო რე ბი, მას წავ ლებ ლე ბი, მოს წავ ლე ე ბი, კურ ს დამ თავ რე ბუ ლე ბი, 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი აქ ტო რე ბი, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა);

�მო სახ ლე ო ბა, რომ ლ ზეც CTC ირი ბად, ზე მოთხ სე ნე ბუ ლი ჯგუ ფის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბი სა და 
სხვად ს ხ ვა აქ ტი ვო ბებ ში ჩარ თ ვის  გზით მუ შა ობ და (ზემო სვა ნე თის 10 ლო კა ცი ის მო სახ ლე ო ბა).

რა ო დე ნობ რი ვი კომ პო ნენ ტი სათ ვის შერ ჩე ვის ჩარ ჩოს წარ მო ად გენ და ლო კა ცი ე ბის მი ხედ ვით 
მაცხოვ რე ბელ თა რა ო დე ნო ბა.  გე ნე რა ლუ რი ერ თობ ლი ო ბი დან პრო პორ ცი უ ლი წე სით შე ირ ჩა რეს
პონ დენ ტ თა ქვო ტე ბი საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის, სქე სი სა და ასა კის მი ხედ ვით.  კვლე ვის ფარ გ ლებ ში 
გა მო ი კითხა 400 ადა მი ა ნი. ცდო მი ლე ბა ზე მო სვა ნე თის ათი ლო კა ცი ი სათ ვის ჯა მუ რად 5%ს შე ად
გენს.  

თვი სებ რი ვი კომ პო ნენ ტი სათ ვის რეს პონ დენ ტე ბის შერ ჩე ვა მოხ და პრო ექ ტის გან მა ხორ ცი ე ლე
ბელ გუნ დ თან შე თან ხ მე ბით, პარ ტ ნი ორ თა და ბე ნე ფი ცი არ თა ერ თი ა ნი სი ი დან. შერ ჩე ვის ძი რი თად 
კა ტე გო რი ებს თი თო ე ულ ლო კა ცი ა ში წარ მო ად გენ დ ნენ:  სკო ლის მოს წავ ლე ე ბი, მას წავ ლებ ლე ბი, 
ად მი ნის ტ რა ცი ა, თე მის აქ ტი უ რი პი რე ბი, სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, ად გი ლო
ბირ ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა. თვი სებ რი ვი კომ პო ნენ ტის ფარ გ ლებ ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო1 5 0  მ დე 
ადა მი ან მა. (რესპონდენტთა სრუ ლი სი ი სათ ვის იხი ლეთ და ნარ თი 2). 

სა ვე ლე სა მუ შა ო ე ბის აღ წე რა და კვლე ვის შეზღუდ ვე ბი

სა ვე ლე სა მუ შა ო ე ბი მიმ დი ნა რე ობ და ორი კვი რის მან ძილ ზე, თბი ლის სა და ზე მო სვა ნეთ ში. შე ფა სე
ბის ჯგუ ფი შედ გე ბო და რვა მკვლე ვა რი სა გან, რომ ლე ბიც გა ნა წი ლე ბულ ნი იყ ვ ნენ ზე მო სვა ნე თის 
სხვა დას ხ ვა ლო კა ცი ა ში. თი თო ე ულ ლო კა ცი ა ზე არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 
სან დო ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით, გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნა ე.წ. ტრა ი ან გუ ლა ცი ის მე თო დი, რო მე
ლიც თვი სებ რი ვი და რა ო დე ნობ რი ვი მო ნა ცე მე ბის შე ჯე რე ბას გუ ლის ხ მობს. გა მო კითხ ვის პრო ცეს
ში ამო ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე რეს პონ დენ ტ თა საწყი სი სია შე ივ სო და მა ტე ბი თი ინ
ტერ ვი უ ე ბით. 

კვლე ვის შეზღუდ ვად  შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ შე ფა სე ბის მო მენ ტი სათ ვის ზო გა დად სა ქარ თ ვე ლო
ში პო ლი ტი ზი რე ბუ ლი გა რე მო, რად გან გა მო კითხ ვა გან ხორ ცი ელ და ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე
ლო ბის არ ჩევ ნე ბის წინ, სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ის პე რი ოდ ში. აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რი გან სა კუთ რე ბით ხა
ი შის და ჭუ ბე რის ლო კა ცი ებ ზეა აქ ტუ ა ლუ რი, სა დაც ინ ტერ ვი უ ზე უარის წი ლი სხვა ლო კა ცი ებ თან 
შე და რე ბით უფ რო მა ღა ლი იყო (ამ ლო კა ცი ე ბის მაცხოვ რე ბელ თა გან მარ ტე ბით, სხვა დას ხ ვა ტი პის 
გა მო კითხ ვე ბი ბო ლო დროს ძა ლი ან ხში რია და მათ ნაკ ლე ბად ჰქონ დათ ინ ტერ ვი უ ში მო ნა წი ლე ო ბის 
სურ ვი ლი). 

თემის შესაძლებლობების განვითარება



30    konsultaciis da treningis centri 2014

შე ფა სე ბის პრო ცე სი

შე ფა სე ბა თა ვი დან ვე და ი გეგ მა, რო გორც მო ნა წი ლე ო ბი თი პრო ცე სი, რაც გუ ლის ხ მობ და CTCს თა ნამ
შ რომ ლე ბი სა და მე ნეჯ მენ ტის  ჩარ თუ ლო ბას მთა ვა რი კითხ ვე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა და ინ ფორ მა ცი ის 
წყა რო ე ბის იდენ ტი ფი კა ცი ა ში,  ისე ვე რო გორც შეგ რო ვე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის  ინ ტერ პ რე ტა ცი ა ში.

ორ გა ნი ზა ცი ის მე ნეჯ მენ ტი სა და თა ნამ შ რომ ლე ბის ღი ა ო ბამ და შე ფა სე ბის პრო ცეს ში თა ნამ შ რომ
ლო ბი სათ ვის მზა ო ბამ მნიშ ვენ ლოვ ნად გა ა მარ ტი ვა და უფ რო სა ინ ტე რე სო და ნა ყო ფი ე რი გა ხა და 
მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბი სა და ინ ტერ პ რე ტა ცი ის პრო ცე სი. 

შე ფა სე ბის ციკ ლი ოთხ ძი რი თად ეტაპს მო ი ცავ და:

1. მო სამ ზა დე ბელ ეტაპ ზე შედ გა ორი საწყი სი სა კო ორ დი ნა ციო შეხ ვედ რა CTCს მე ნეჯ მენ ტ თან და 
თა ნამ შ რომ ლებ თან შე ფა სე ბის მოთხოვ ნე ბის, კვლე ვის მე თო დო ლო გი ის, რეს პონ დენ ტ თა სი ე ბის, ძი რი
თა დი და მე ო რა დი წყა რო ე ბი სა და დე ტა ლუ რი გან რი გის შე სა თან ხ მებ ლად. ასე ვე, ამ ეტაპ ზე შე მუ შავ და 
და შე თან ხ მ და ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი პირ ვე ლა დი და მე ო რა დი მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბი სათ ვის; 

2. მე ო რა დი მო ნა ცე მე ბის ანა ლი ზის ეტა პი გუ ლის ხ მობ და CTCს  მი ერ მო წო დე ბუ ლი დო კუ მენ ტე
ბი სა და სხვა რე ლე ვან ტუ რი წყა რო ე ბის კომ პი ლა ცი ა სა და და მუ შა ვე ბას (ეს ეტა პი პი რო ბი თა დაა 
გა მო ყო ფი ლი, რად გან მე ო რა დი წყა რო ე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა და და მუ შა ვე ბა სა ვე ლე სა მუ შა ო ე ბის 
ეტაპ ზეც ხდე ბო და); 

3. სა ვე ლე სა მუ შა ო ე ბის ეტაპ ზე გან ხორ ცი ელ და ინ ტერ ვი უ ე ბი CTCს თა ნამ შ რომ ლებ თან, სა მიზ ნე 
ჯგუ ფე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან და პარ ტ ნი ო რებ თან. სა ვე ლე სა მუ შა ო ე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან ეტაპს 
აგ რეთ ვე,  წარ მო ად გენ და მო სახ ლე ო ბის გა მო კითხ ვა. 

4. ანა ლი ზი სა და ან გა რიშ გე ბის ეტა პი გუ ლის ხ მობ და პირ ვე ლა დი წყა რო ე ბის და მუ შა ვე ბას,  ტრა
ი ან გუ ლა ცი ას, ან გა რი შის მო ნა ხა ზის გან ხილ ვას CTCს მე ნეჯ მენ ტ თან და თა ნამ შ რომ ლებ თან და 
სა ბო ლოო ან გა რი შის შე მუ შა ვე ბას.  

მე ო რა დი მო ნა ცე მე ბი:

ანა ლი ზი სათ ვის შერ ჩე უ ლი დო კუ მენ ტე ბი მო ი ცავ და CTCს სა ბო ლოო ან გა რი შებს (პროექტების 
ფარ გ ლებ ში), საპ რო ექ ტო გა ნაცხა დებს, ან გა რიშ გე ბის სხვა დას ხ ვა დო კუ მენ ტებს (მონაწილეთა სი
ებს, უკუ კავ ში რის კითხ ვა რებს, მე მო რან დუ მებს, კონ ტ რაქ ტებს, მო ნა ცემ თა ბა ზებს) და ცენ ტ რის 
მი ერ შექ მ ნილ პუბ ლი კა ცი ებს. 

მე ო რა დი მო ნა ცე მე ბის ანა ლი ზი, აგ რეთ ვე, გუ ლის ხ მობ და ზო გა დად სა ქარ თ ვე ლო სა და CTCს სა
მიზ ნე რე გი ო ნის – სვა ნე თის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი ან გა რი შე ბის, ნორ მა ტი უ ლი დო კუ მენ ტე ბის და მუ
შა ვე ბა სა და  CTCსა და პრო ექ ტის ვებ  გ ვერ დე ბის შეს წავ ლას.

პირ ვე ლა დი მო ნა ცე მე ბი:

პირ ვე ლა დი მო ნა ცე მე ბი პრო ექ ტის ბე ნე ფი ცი ა რე ბი სა გან, ძი რი თა დად, სიღ რ მი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ ე
ბი სა და ფო კუს ჯგუ ფე ბის სა შუ ა ლე ბით შეგ როვ და. რად გან ევა ლუ ა ცი ის მი ზანს აგ რეთ ვე  წარ მო
ად გენ და ზე მო სვა ნე თის რე გი ონ ში სა მიზ ნე თე მე ბის გან ვი თა რე ბის დი ნა მი კის შეს წავ ლა, შე ფა სე
ბის ფარ გელ ბ ში გან ხორ ცი ელ და მო სახ ლე ო ბის გა მო კითხ ვაც. 

შე ფა სე ბის ან გა რი შის პირ ვე ლა დი ვერ სია გან ხი ლულ იქ ნა დამ კ ვე თი ორ გა ნი ზა ცი ის მე ნეჯ მენ ტ თან 
და პარ ნ ტი ო რებ თან. მო წო დე ბუ ლი შე ნიშ ვ ნე ბი და იდე ე ბი ინ ტეგ რი რე ბუ ლი იქ ნა შე ფა სე ბის სა ბო
ლოო ან გა რიშ ში.  
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ოპე რა ცი უ ლი კონ ტექ ს ტი

ცენ ტ რის პრო ექ ტე ბი და ინ ტერ ვენ ცი ის ზო გა დი სტრა ტე გია 

CTC ს ჩა რე ვა სა მიზ ნე რე გი ონ ში სა მი თან მიმ დევ რუ ლი პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბას გუ ლის ხ მობ
და, რომ ლე ბიც თა ვის მხრივ ცხრაწ ლი ა ნი ინ ტერ ვენ ცი ის  სამ ძი რი თად ფა ზას ემ თხ ვე ვა:

ლო კა ლუ რი რე სურ ს ცენ ტ რის და არ სე ბა (2006-2008) 

პრო ექ ტის მი ზანს წარ მო ად გენ და ად გი ლობ რი ვი ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ დამ ჭე რი ინ ს ტი ტუ ცი ის – რე
სურ ს  ცენ ტ რის  შექ მ ნა სა მიზ ნე რე გი ონ ში. თვრა მეტ თვი ა ნი მუ შა ო ბის შემ დე გომ ად გილ ზე და
ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბი სა და ცენ ტ რის მო ნა წი ლე ო ბით უნ და გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ყო მი ნი მუმ სა მი 
გან ვი თა რე ბა ზე მი მარ თუ ლი ინი ცი ა ტი ვა.  პრო ექ ტი გუ ლის ხ მობ და: ა) სა მიზ ნე რე გი ო ნის მო სახ
ლე ო ბი სათ ვის სერ ვი სე ბის პა კე ტის მი წო დე ბას (ინტერნეტი, კომ პი უ ტე რის კურ სე ბი, ენის კურ სე
ბი) მო მა ვა ლი თა ნამ შ რომ ლო ბი სათ ვის პო ტენ ცი უ რი პარ ტ ნი ო რე ბის, პო ტენ ცი უ რი სა ი ნი ცი ა ტი ვო 
ჯგუ ფე ბის ფორ მი რე ბის, რე გი ონ ში “სიტისის” ცნო ბა დო ბის გაზ რ დის ხელ შეწყო ბი სათ ვის და  ბ) 
და ინ ტე რე სე ბულ პი რებ თან სტარ ტე გი უ ლი დი ა ლო გის ინი ცი რე ბას. 

ზე მო სვა ნეთ ში სა თე მო ინი ცი ა ტი ვე ბის ხელ შეწყო ბა ახალ გაზ რ დე ბის და ორ გა ნი ზე ბუ ლი ჯგუ ფე-
ბის გაძ ლი ე რე ბის მეშ ვე ო ბით  (2008-2011)

პრო ექ ტის მი ზანს წარ მო ად გენ და ზე მო სვა ნე თის თე მის წარ მო მად გენ ლე ბის კომ პე ტენ ცი ე ბის გან
ვი თა რე ბა  თე მის გა სა აქ ტი უ რებ ლად და  საცხოვ რე ბე ლი გა რე მოს გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად (ბიზნეს 
პრო ექ ტე ბი, გან ვი თა რე ბა ზე მი მარ თუ ლი პრო ექ ტე ბი, კულ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბი). 

ასე ვე, პრო ექ ტის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრი ო რი ტე ტი იყო თე მის აქ ტი ვო ბებ ში ახალ გაზ რ დო ბის უფ რო 
მე ტად ჩარ თ ვა, ად გი ლობ რი ვი ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა, რე გი ო ნის პრობ ლე მე ბით, დო
ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და ინ ტე რე სე ბა. 

ლო კა ლუ რი აქ ტო რე ბი სა და ახალ გაზ რ დე ბის სა ზო გა დო ებ რი ვი ინი ცი ა ტი ვე ბის გაძ ლი ე რე ბა ზე მო 
სვა ნეთ ში (2011-2014) 

პრო ექ ტის მი ზანს წარ მო ად გენ და ლო კა ლუ რი აქ ტო რე ბი სა და ახალ გაზ რ დუ ლი სა ი ნი ცი ა ტი ვო 
ჯგუ ფე ბის შემ დ გო მი გაძ ლი ე რე ბა და ორ გა ნი ზა ი ცუ ლი გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა. 

პრო ექ ტის შე ფა სე ბის კონ კ რე ტულ ინ დი კა ტო რებს წარ მო ად გენ და: მე ო რე და მე სა მე წელს სა თე მო 
ინი ცი ა ტი ვე ბის რა ო დე ნო ბის ზრდა, მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბით ზრდა სა ჯა რო ღო ნის ძი ე ბებ სა და 
დის კუ სი ებ ში, “სითისის” ქვეგ რან ტორ თა რა ოდ ნე ო ბის ზრდა, სა თე მო ინი ცი ა ტი ვებ ში ახალ გაზ რ
დე ბის ჩარ თუ ლო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა, ახალ გაზ რ დუ ლი კლუ ბე ბის რა ო დე ბის ზრდა.

სა მი ვე პრო ექ ტი თე მის გან ვი თა რე ბის თან მიმ დევ რულ ეტა პებს წარ მო ად გენს, სა დაც ინ დი ვი
დუ ა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ე ბის გან ვი თა რე ბის აქ ტი ვო ბებს თან და თა ნო ბით ჩა ა ნაც ვ ლებს ორ გა ნი
ზა ცი უ ლი გან ვი თა რე ბის ინ ტერ ვენ ცი ე ბი და სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის მდგრა დო ბის ხელ შეწყო ბის 
სტრა ტე გი ე ბი. 

სა მიზ ნე რე გი ო ნი – სვა ნე თი

მეს ტი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი გე ოგ რა ფი უ ლი მდე ბა რე ო ბით და ბუ ნებ რი ვი პი რო ბე ბით კომ პ ლექ სუ რი 
რე გი ო ნი ა. CTCს  რე გი ონ ში მუ შა ო ბის დაწყე ბი სათ ვის რე გი ონ ში ხელ მი უწ ვ დო მე ლი იყო ინ ტერ ნე
ტი, მო უ წეს რი გე ბე ლი იყო მეს ტი ა ში მი მა ვა ლი გზა. სოფ ლე ბის ნა წი ლი ნა ხე ვა რი წლის გან მავ ლო ბა
ში მოწყ ვე ტი ლი იყო ცენტრს. 
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ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში მეს ტი ა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი ჩა ტარ და, 
აშენ და ად გი ლობ რი ვი აერო პორ ტი და სამ თო სათხი ლა მუ რო ტრა სე ბი. თუმ ცა, ტუ რის ტე ბის ნა
კა დის ზრდის ფონ ზე, მეს ტი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი კვლავ რჩე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვე ბის წი
ნა შე.  მო სახ ლე ო ბის უმე ტე სო ბა სოფ ლად ცხოვ რობს. ბუ ნებ რი ვი კა ტას ტ რო ფე ბის მა ღა ლი რის კი, 
ხან გ რ ძ ლი ვი ზამ თა რი, სოფ ლად და საქ მე ბის და ბა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი, მო უ წეს რი გე ბე ლი ში და გზე ბი 
რე გი ო ნი დან მიგ რა ცი ას გა ნა პი რო ბებს. სვა ნე თის ტუ რიზ მის ცენ ტ რის მო ნა ცე მე ბით, ბო ლო წლებ
ში კვლავ მა ღა ლია ახალ გაზ რ დო ბის მიგ რა ცია ქვეყ ნის ფარ გ ლე ბის გა რეთ და მცირ დე ბა ად გი ლობ
რი ვი მო სახ ლე ო ბის ბუ ნებ რი ვი მა ტე ბის სალ დო. რე გი ო ნი დან მიგ რა ცი ას ხუ დონ ჰეს ზე და გეგ მილ მა 
სა მუ შა ო ებ მაც დი დი ბიძ გი მის ცა.

მეს ტი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო ნა ცე მე ბით (www.mestia.ge), მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 15677 ადა მი ა ნი 
ცხოვ რობს. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სოფ ლე ბი და ყო ფი ლია 16 ტე რი ტო რი ულ ორ გა ნოდ. მე17 ტე რი ტო
რი უ ლი ორ გა ნოა და ბა მეს ტი ა. და ბის მცხოვ რებ თა რა ო დე ნო ბაა 2916, სოფ ლე ბი სა კი – 12761. მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ში 796 აფხა ზე თი დან იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რი ცხოვ რობს. მო სახ ლე ო ბის 
99,4%ს ეთ ნი კუ რი ქარ თ ვე ლე ბი შე ად გე ნენ. 

ზე მო სვა ნე თის ეკო ნო მი კა ძი რი თა დად სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი მეს ტი ის მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში წამ ყ ვა ნი სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბე ბი ა: მეცხო ვე ლე ო ბა, კარ ტო ფი ლი სა და ხი
ლის მოყ ვა ნა, თი ვის შეგ რო ვე ბა და მე ფუტ კ რე ო ბა. მი წის ფონ დი 3044,5 ჰას შე ად გენს, ხო ლო სა
სოფ ლო სა მე ურ ნეო სა ვარ გუ ლე ბის ფარ თო ბი – 94319 ჰას, რო მელ თა გან 1209 ჰა სახ ნა ვი ა, 2064 
ჰა – სა თი ბი, სა ძოვ რებს კი არ სე ბუ ლი მი წის ფარ თო ბის 96% – 90820 ჰა – უჭი რავს. კერ ძო სა კუთ
რე ბა შია 1209 ჰა.

მეს ტი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მცხოვ რებ თა 99%ზე მეტს მცი რე ფერ მე რე ბი შე ად გე ნენ. ზე მო სვა
ნეთ ში სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის უმე ტეს ნა წილს ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბი აწარ მო
ე ბენ. სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბი დან მო სახ ლე ო ბა ძა ლი ან ცო ტა შე მო სა ვალს იღებს, რაც 
ერთ ოჯახ ზე წე ლი წად ში სა შუ ა ლოდ 300400 ლარს არ აღე მა ტე ბა. მო სახ ლე ო ბის უმე ტე სი ნა წი ლის 
სურ სა თით უზ რუნ ველ ყო ფა და შე მო სა ვა ლი ძი რი თა დად მის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბულ მი წის ფარ
თობ ზე გან ხორ ცი ე ლე ბულ სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი.

ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი – ად გი ლობ რი ვი აქ ტო რე ბის 
გაძ ლი ე რე ბა და სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბის გაზ რ და  

რა ო დე ნობ რი ვი ინ დი კა ტო რე ბი და სტა ტის ტი კა

ამ მი მარ თუ ლე ბის ფარ გ ლებ ში ორ გა ნი ზა ცი ის ძი რი თა დი საქ მი ა ნო ბა გუ ლის ხ მობ და: პირ ვე ლი 
პრო ექ ტის (ფაზის) ფარ გ ლებ ში, მეს ტი ის რე სურს ცენ ტ რის და არ სე ბას, სა დაც ყვე ლა და ინ ტე რე სე
ბუ ლი პი რი სათ ვის ხელ მი საწ ვ დო მი  იქ ნე ბო და ინ ტერ ნე ტი და კომ პი უ ტე რუ ლი მომ სა ხუ რე ბა, ასე ვე, 
სივ რ ცე სა ერ თო პრობ ლე მე ბი სა და ინი ცი ა ტი ვე ბის გან სა ხილ ვე ლად და შეხ ვედ რე ბის მო საწყო ბად. 

ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის გარ და, ორ გა ნი ზა ცი ის სტრა ტე გია სა მიზ ნე რე გი ონ ში სხვა დას
ხ ვა ტრე ნინ გე ბი სა და კონ სულ ტა ცი ე ბის ორ გა ნი ზე ბა საც მო ი აზ რებ და. პა რა ლე ლუ რად, რე სურ
ს  ცენ ტ რ ში ეწყო ბო და სხვა დას ხ ვა სა ხის კონ ფე რენ ცი ე ბი, შეხ ვედ რე ბი და დის კუ სი ე ბი. შე ძე ნი ლი 
უნარ  ჩ ვე ვე ბის პრაქ ტი კა ში გა მო ყე ნე ბის ხელ შე საწყო ბად ად გი ლობ რივ სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფებ სა 
და ორ გა ნი ზა ცი ებს შე საძ ლებ ლო ბა ჰქონ დათ, მო ნა წი ლე ო ბა მი ე ღოთ სხვა დას ხ ვა საგ რან ტო კონ
კურ სებ ში და გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნათ  პრო ექ ტე ბი თე მი სათ ვის აქ ტუ ა ლურ სა კითხებ ზე. 

მი მარ თუ ლე ბის ფარ გ ლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის პირ ვე ლა დი შე დე გე ბი: 

მეს ტი ის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მუ შა ო ბის სა მი ვე ეტაპ ზე (20062014) კომ პი უ ტე რუ ლი მომ სა ხუ რე ბა 
3000ზე მეტ მა ბე ნე ფი ცი არ მა გა მო ი ყე ნა, პროგ რა მის საწყის ეტაპ ზე კომ პი უ ტე რუ ლი კურ სე ბი თა 
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და სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ში ინ დი ვი დუ ა ლუ რი კონ სულ ტა ცი ე ბით  100ზე მეტ მა ადა მი ან მა 
ისარ გებ ლა.

ცენ ტ რის ბა ზა ზე ორ გა ნი ზე ბულ შეხ ვედ რებ სა და დის კუ სი ებ ში 500ზე მე ტი ად გი ლობ რი ვი მო სახ
ლე ჩა ერ თო, ხო ლო CTCის მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ ტრე ნინ გებ სა და კონ სულ ტა ცი ებ ში (ინგლისურის 
კურ სი, პრო ექ ტის მარ თ ვა, სო ცი ა ლუ რი მე დი ა, და სხვა სა კითხე ბი)  2900მდე ადა მი ან მა მი ი ღო მო
ნა წი ლე ო ბა (ახალგაზრდებისა და სკო ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის ჩათ ვ ლით). 

CTCს  და ფი ნან სე ბით გან ხორ ცი ელ და ბეთ ქი ლის რე ა ბი ლი ტა ცია 55000 ლა რის ფარ გ ლებ ში, CTC
ის მი ერ საგ რან ტო პრო ექ ტე ბის ფარ გ ლებ ში ად გი ლობ რივ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ზე სა
თე მო ინი ცი ა ტი ვე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად გა ი ცა 76 ათა სამ დე ლა რი 20მდე სხვა დას ხ ვა პრო ექ
ტი სათ ვის. 

სა მიზ ნე რე გი ონ ში ორ გა ნი ზე ბუ ლი დო ნორ თა კონ ფე რენ ცი ე ბი სა და CTCს ოფის ში გა მარ თუ ლი 60
ზე მე ტი შეხ ვედ რის შე დე გად, სვა ნეთ ში პარ ტ ნი ო რუ ლი საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბით სვა ნე თის 
ფარ გ ლებს გა რეთ რე გის ტ რი რე ბუ ლი 20ზე მე ტი ორ გა ნი ზა ცია და ინ ტე რეს და 

საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ძი რი თა დი ინ დი კა ტო რე ბის მი ხედ ვით:

შეფ სე ბის შე დე გე ბი აჩ ვე ნებს, რომ პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში სი ტი სის მი ერ შე დე გის გა სა ზო მად გა
მო ყე ნე ბუ ლი ყვე ლა რა ოდ ნე ობ რი ვი ინ დი კა ტო რი მიღ წე უ ლი ა:

ინ დი კა ტო რი 1: სა მიზ ნე რე გი ონ ში არ სე ბობს მოქ მე დი არა სამ თა ვა რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და ად გი
ლობ რი ვი სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფე ბი. 

ზე მო სვა ნე თის რე გი ონ ში შე ფა სე ბის მო მენ ტი სათ ვის ათი მოქ მე დი არა სამ თავ რო ბო ორ გა
ნი ზა ცია და ერ თი სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფია (ორგანიზაციების რა ო დე ნო ბის ცვლი ლე ბის დი ნა
მი კა მო ცე მუ ლია და ნარ თ ში # 1 )

ინ დი კა ტო რი 2: CSOბის მი ერ სა თე მო მო ბი ლი ზა ცი ის ინი ცი ა ტი ვე ბის რა ო დე ნო ბა (პროექტის ფარ
გ ლებ ში) და მის გა რეთ  იზ რ დე ბა.

“სიტისის” პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში 20082011 წლე ბის ფარ გ ლებ ში და ფი ნან ს და 7, ხო ლო 
20112014 წლებ ში 9 სა თე მო პრო ექ ტი, და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის ფარ გ ლებ ში ბო ლო სა მი 
წლის გან მავ ლო ბა ში ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის აქ ტი ვო ბის დი ნა მი კა ზრდა დი ა.

 

სქე მა 2:  CSOბის სა თე მო მო ბი ლი ზა ცი ის მიზ ნით მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი 
შეხ ვედ რე ბის რა ო დე ნო ბა წლე ბის მი ხედ ვით (20122014)
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ინ დი კა ტო რი 3: მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი სა ჯა რო დის კუ სი ებ სა და ღო ნის ძი ე ბებ
ში ყო ველ წ ლი უ რად იზ რ დე ბო და მი ნი მუმ 10%ით 

და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის ფარ გ ლებ ში არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ მოწყო
ბილ დის კუ სი ებ სა და ღო ნის ძი ე ბებ ში მო ნა წი ლე თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბა მუდ მი ვად იმა ტებს. 
ბო ლო სა მი წლის დი ნა მი კა მი უ თი ე თებს, რომ წლი დან წლამ დე მაჩ ვე ნე ბე ლი 10%ზე გა ცი
ლე ბით მე ტი წი ლით  იზ რ დე ბა. 

სქე მა 3:  CSOბის მი ერ სა თე მო მო ბი ლი ზა ცი ის ინი ცი ა ტი ვებ ში ჩარ თუ ლი
 ადა მი ა ნე ბის რა ო დე ნო ბა წლე ბის მი ხედ ვით (20122014)

შე ფა სე ბის თვი სებ რი ვი კომ პო ნენ ტის ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი:

სა მიზ ნე სოფ ლებ ში მო სახ ლე ო ბას თან, აქ ტი ურ პი რებ თან, სკო ლი სა და თვით მ მარ თ ვე ლო ბის წარ
მო მად გენ ლებ თან, სტუ დენ ტებ თან, აგ რეთ ვე თა ვად არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან შეხ ვედ
რის შე დე გე ბი მი უ თი თებს იმა ზე, რომ CTCს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლი აქვს შე ტა ნი ლი ად გილ ზე 
სა მო ქა ლა ქო ინი ცი ა ტი ვე ბი სა და ჯგუ ფე ბის მხარ და ჭე რის მი მარ თუ ლე ბით. რეს პონ დენ ტე ბი CTCს  
აღიქ ვა მენ, რო გორც „დამაკავშირებელ რგოლს”, „ნოვატორს”, ძი რი თად დამ ხ მა რეს ახა ლი იდე ე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის საქ მე ში.

“სიტისის” ამ მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ო ბის ძი რი თად მიღ წე ვე ბად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს: 

�ად გი ლობ რი ვი მო სა ხე ლო ბის კომ პე ტენ ცი ე ბის გან ვი თა რე ბა სა თე მო ინი ცი ა ტი ვე ბი სათ ვის;

�ზე მო სვა ნე თის მო სახ ლე ო ბის მი ერ სა თე მო ინი ცი ა ტი ვე ბის მნიშ ვ ნე ლოვ ნე ბის გა აზ რე ბა მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის გან ვი თა რე ბის კონ ტექ ს ტ ში; 

�სა თე მო ინი ცი ა ტი ვებ ში ჩარ თუ ლი ჯგუ ფე ბი სა და ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, ისე ვე რო გორც მა თი პარ ტ
ნი ო რი ინ ს ტი ტუ ცი ე ბის კონ ს ტ რუქ ტუ ლი მიდ გო მა სა თე მო ჯგუ ფე ბის სა მო მავ ლო გან ვი თა რე ბის 
სა კითხ თან და კავ ში რე ბით;

�გა მოკ ვე თი ლი ხედ ვა ზე მო სვა ნე თის რე გი ო ნის პრობ ლე მებ თან და კავ ში რე ბით.

თუმ ცა, კვლავ გა მოწ ვე ვად რჩე ბა შემ დე გი სა კითხე ბი:

�რე გი ონ ში არ სე ბუ ლი სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი გან ვი თა რე ბის თვალ საზ რი სით 
უმე ტე სად საწყის ეტაპ ზე იმ ყო ფე ბი ან; 
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�სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მარ თ ვა ში და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცე სებ ში ამ ეტა პი სათ ვის 
შე და რე ბით ნაკ ლე ბად არი ან ჩარ თუ ლი ახალ გაზ რ დე ბი;

�რე გი ონ ში მიმ დი ნა რე რე ფორ მე ბის ფონ ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სწო რი პო
ზი ცი ო ნი რე ბა გან ვი თა რე ბის უფ რო ფარ თო ინ ტერ ვენ ცი ე ბის კონ ტექ ს ტ ში და კომ პე ტენ ცი ე ბის 
გაძ ლი ე რე ბა ქსე ლუ რი მუ შა ო ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. 

ეფექ ტი ინ დი ვი დუ ა ლურ დო ნე ზე:

პრაქ ტი კა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბის შე დე გად მო სახ ლე ო ბა ში გა უმ ჯო ბეს და კომ პე ტენ ცი ე ბი სა-
თე მო ინი ცი ა ტი ვე ბის და გეგ მ ვი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის

სა მიზ ნე რე გი ონ ში ცხრაწ ლი ა ნი მუ შა ო ბა სა მო ქა ლა ქო ცნო ბი ე რე ბი სა და თე მის გა აქ ტი უ რე ბის მი
მარ თუ ლე ბით სამ თან მიმ დევ რულ პრო ექტს (ეტაპს) მო ი ცავ და, რო მელ თა გან პირ ვე ლი ორი ეტა პი 
(20062011), ძი რი თა დად, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ე ბის გან ვი თა რე ბა სა და ად გილ ზე ადა მი ა
ნუ რი კა პი ტა ლის შექ მ ნას ისა ხავ და მიზ ნად, ხო ლო მე სა მე ეტა პი – ინ ს ტი ტუ ცი უ რი გა რე მოს გან ვი
თა რე ბას (20112014).  სა მი ვე ეტაპ ზე სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფებ თან და ორ გა ნი ზა ცი ებ თან მუ შა ო ბის 
ძი რი თად ინ ს ტ რუ მენ ტებს, ერ თის მხრივ, ტრე ნინ გე ბი და კონ სულ ტა ცი ე ბი, ხო ლო, მე ო რეს მხრივ,  
საგ რან ტო კონ კურ სე ბი წარ მო ად გენ და.  ამ ორი ინ ს ტ რუ მენ ტის კომ ბი ნი რე ბით შე საძ ლე ბე ლი გახ
და ე.წ. პრაქ ტი კა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლის მო დე ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა, სა დაც ად გი ლობ რი ვი ჯგუ
ფე ბი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის გზით გა ნამ ტ კი ცებ დ ნენ თე ო რი ულ ცოდ ნა სა და უნა რებს. ასე
ვე მნიშ ვ ნე ლო ვან ინ ს ტ რუ მენტს წარ მო ად გენ და გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის, სას წავ ლო ვი ზი ტე ბის 
კომ პო ნენ ტი.

შემ ფა სე ბელ თა ჯგუფ თან სა უბ რი სას ად გი ლობ რი ვი სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფე ბი სა და ორ გა ნი ზა ცი ე
ბის წარ მო მად გენ ლე ბი აღ ნიშ ნავ დ ნენ, რომ CTCსა და მეს ტი ის რე სურს ცენ ტ რ თან თა ნამ შ რომ ლო
ბის პრო ცეს ში  მათ შე ი ძი ნეს ისე თი უნა რე ბი, რომ ლე ბიც ად რე სა ერ თოდ არ ჰქონ დათ – მა გა ლი
თად, პრო ექ ტის წე რა. აგ რეთ ვე, ამ პრო ცეს ში მათ გა ნუ ვი თარ დათ პრობ ლე მის იდენ ტი ფი კა ცი ის,  
ეფექ ტუ რი კო მუ ნი კა ცი ის, ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბის უნარ  ჩ ვე ვე ბი. 

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი აც ნო ბი ე რე ბენ თვით გან ვი თა რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას და და სა ხუ ლი აქვთ ამო ცა ნე ბი 
კომ პე ტენ ცი ე ბის შემ დ გო მი გან ვი თა რე ბი სათ ვის

რეს პონ დენ ტე ბი, აგ რეთ ვე, აღ ნიშ ნავ დ ნენ, რომ პრო ექ ტებ ზე მუ შა ო ბის პრო ცე სი გუ ლის ხ მობ და 
თვით გან ვი თა რე ბას, თვით ს წავ ლას.

... სი ტი სიმ მი მარ თუ ლე ბა მოგ ვ ცა და სხვა დას ხ ვა კუთხით დაგ ვა ნა ხა ამ საქ მი ა ნო ბის {სათემო 
ინი ცი ა ტი ვე ბის} მნიშ ვ ნე ლო ბა.  რო გორ უნ და და ე ლაპ რა კო მო სახ ლე ო ბას – ეს თე მა გა შა ლა. 
ასე ვე, მუ შა ო ბის პრო ცეს ში სვა ნეთ ზეც ბევ რი ახა ლი ინ ფორ მა ცია მო ვი ძიე და შე ვის წავ ლე, 
თვით ძი ე ბა და თვით გან ვი თა რე ბა ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ამ საქ მე ში . . 

სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რი, მეს ტია

სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გენ ლე ბი, შემ ფა სებ ლებ თან სა უბ რი სას, ღი ად სა უბ რო ბენ იმ გა
მოწ ვე ვებ ზეც, რომ ლე ბიც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მი აჩ ნი ათ თვით გან ვი თა რე ბი სათ ვის. მა გა ლი თად, მათ 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მი აჩ ნი ათ უცხო ენის კომ პე ტენ ცი ის გაძ ლი ე რე ბა, ასე ვე, მო სახ ლე ო ბის მო ბი ლი ზა
ცი ის ეფექ ტუ რი სტრა ტე გი ე ბის და უფ ლე ბა, დო კუ მენ ტა ცი ის წარ მო ე ბი სა და ფი ნან სუ რი მარ თ ვის 
კომ პე ტენ ცი ე ბის შემ დ გო მი გან ვი თა რე ბა.
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ცვლი ლე ბე ბი ინ ს ტი ტუ ცი ურ დო ნე ზე: 

მო სახ ლე ო ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მი იჩ ნევს არა სამ თავ რო ბო და სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის საქ მი ა ნო ბას 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სა და თე მე ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის

ად გი ლობ რი ვი თე მის, ისე ვე რო გორც ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის, წარ მო მად გე ნელ
თა – სოფ ლის რწმუ ნე ბულ თა, გამ გებ ლი სა და საკ რე ბუ ლოს თავ მ ჯ დო მა რის მო ნა ცე მე ბით, 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბუ ლი მწვა ვე პრობ ლე მე ბის ფონ ზე (გზები, უმუ შევ რო ბა, მო უ წეს
რი გე ბე ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა) არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
ყო ვე ლი პრო ექ ტი  ძა ლი ან მნიშ ნე ლო ვან კონ ტ რი ბუ ცი ას წარ მო ად გენს. 

არ არ სე ბობს სფე რო, რო მელ შიც არ იქ ნე ბა სა ჭი რო ე ბა არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის. მო დის 
არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი დან  მო ტი ვა ცია და იდე ე ბი და ეს იწ ვევს გა მო ცოცხ ლე ბას, ამ 
მხრივ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს მე ტი დროც აქვთ და რე სურ სიც.
      მეს ტი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გე ბე ლი

ჩვენს სო ფელ ში საკ ვი რაო სკო ლა ენ თუ ზი აზ მ ზე მუ შა ობს და პა ტა რა ფი ნან სუ რი რე სურ სიც 
კი ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი კუთხი თაც.. .    

სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნე ლი, ლა ტა ლი

ეს გა რე მო ე ბა გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია იმ ფონ ზე, რომ ზე მო სვა ნეთ ში  არა სამ თავ რო ბო 
სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა უფ რო გვი ან და იწყო, ვიდ რე სა ქარ თ ვე ლოს სხვა რე გი ო ნებ ში. იმ ეტა პი
სათ ვის, რო დე საც CTCმ  მუ შა ო ბა და იწყო ზე მო სვა ნეთ ში, არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის იმი ჯი სა
ზო გა დო ე ბა ში მა ღა ლი არ იყო.  შე სა ბა მი სად, მო სახ ლე ო ბის ნდო ბის დამ სა ხუ რე ბა ძა ლი ან რთულ 
ამო ცა ნას წარ მო ად გენ და. შე ფა სე ბა აჩ ვე ნებს, რომ CTCმ ამ მი მარ თუ ლე ბით დიდ წარ მა ტე ბას მი
აღ წი ა, თუმ ცა კვლავ მნიშ ვ ნე ლო ვან გა მოწ ვე ვად რჩე ბა თე მის აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბა სა მო ქა ლა ქო 
აქ ტი ვო ბებ ში. 

სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა ჭი როდ მი იჩ ნე ვენ გრძლე ვა დი ან სის ტე მურ ტექ ნი კურ დახ მა რე ბას ორ-
გა ნი ზა ცი უ ლი მდგრა დო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად

რეს პონ დენ ტ თა მო ნა ცე მე ბით, CTCს  რე გი ონ ში მუ შა ო ბის მან ძილ ზე ბევ რი სა ჭი რო ინ ტერ ვენ ცია 
გან ხორ ცი ელ და, წარ მა ტე ბუ ლი ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის  მა გა ლი თე ბად სა ხელ დე ბა ახალ
გაზ რ დუ ლი ორ გა ნი ზა ცია ფარ ში „გავაძლიეროთ სოფ ლად ახალ გაზ რ დე ბი”, მეს ტი ის ტუ რის ტუ ლი 
ცენ ტ რი,  არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ლა ტალ ში,  თუმ ცა უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ დის კუ სი ებ სა 
და ინ ტერ ვი უ ებ ში მო ნა წი ლე რეს პონ დენ ტე ბი გა ცი ლე ბით უფ რო მარ ტი ვად იხ სე ნე ბენ ცალ კე ულ 
ინი ცი ა ტი ვებს, ვიდ რე ამ ინ ტერ ვენ ცი ებ თან და კავ ში რე ბუ ლი კონ კ რე ტუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ხე
ლებს.

ზო გა დად, რეს პონ დენ ტე ბის აზ რით, სა თე მო ინი ცი ა ტი ვე ბის ფორ მი რე ბის კუთხით  CTCს  საქ მი
ა ნო ბა ძა ლი ან წარ მა ტე ბულ სტარ ტად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს, თუმ ცა რამ დე ნი მეწ ლი ა ნი ორ გა ნი ზა
ცი უ ლი ის ტო რია მა ინც არა საკ მა რი სია მკა ფი ოდ გა მოკ ვე თი ლი მი სი ის, ცნო ბა დო ბი სა და ეფექ ტის 
მქო ნე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფორ მი რე ბი სათ ვის და ამ მხრივ ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ახ ლად შექ მ ნი ლი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სათ ვის ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბის გა ხან გ რ ძ ლი ვე ბა, ისე ვე რო გორც დო ნო რე ბის კო
ორ დი ნი რე ბუ ლი პო ლი ტი კა სა თე მო ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ და ჭე რი სათ ვის. 

. . . ეს არის რე სურ სე ბის დე ფი ცი ტიც. ჩა მო ყა ლიბ და ორ გა ნი ზა ცი ა, მაგ რამ ფუ ლა დი რე სურ
სე ბი არ არის. ყვე ლაფ რის გან ვი თა რე ბას სჭირ დე ბა ფუ ლი.  
   ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის წარ მო მად გე ნე ლი, მეს ტია

რეს პონ დენ ტე ბი იმა საც აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის მო ბი ლი ზე ბა რთუ ლი ა, თუ 
ისი ნი ამ საქ მი ა ნო ბის პირ და პირ, მა ტე რი ა ლურ ეფექტს არ ხე და ვენ.  გან სა კუთ რე ბულ გა მოწ ვე ვად 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს მი აჩ ნი ათ ის, რომ  სა შუ ა ლო ასა კის მო სახ ლე ო ბა ში (რომელთა 
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შო რის და საქ მე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი უფ რო მა ღა ლი ა), აგ რეთ ვე მა ღა ლია ამ გ ვარ ღო ნის ძი ე ბებ ში მო
ნა წი ლე ო ბის ალ ტერ ნა ტი უ ლი ღი რე ბუ ლე ბაც (სასოფლო სა მუ შა ო ე ბი, დრო ე ბი თი და საქ მე ბა მშე
ნებ ლო ბა ზე და ა.შ.). 

ამ ტენ დენ ცი ას რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის (მოსახლეობის გა მო კითხ ვის) შე დე გე ბიც ადას ტუ რებს, სა
დაც ჩანს, რომ არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ თან თა ნამ შ რომ ლო ბის თვალ საზ რი სით მდედ რო ბი თი სქე
სის წარ მო მად გენ ლე ბი უფ რო აქ ტი უ რე ბი არი ან, ვიდ რე მა მა კა ცე ბი (დანართი 1, სქე მა 20), ასე ვე, 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბა უფ რო ინ ტენ სი უ რია მეს ტი ა ში, ვიდ რე სოფ
ლებ ში.

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ინი ცი ა ტი ვე ბის მდგრა დო
ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია  სა ხელ მ წი ფო სექ ტორ თან, ისე ვე რო გორც დო ნო რებს 
შო რის მე ტი კო ორ დი ნა ცი ა.

ვფიქ რობ შე მა ფერ ხე ბე ლია სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კა – ჩერ დე ბა პრო ექ ტი და ყვე ლა ფე რი ჩერ დე
ბა. ანუ თვით მ მარ თ ვე ლო ბა და სა ხელ მ წი ფო უნ და უყუ რე ბენ ამ პრო ექ ტებს, რომ გა ნაგ რ ძონ. 

ად გი ლობ რი ვი თე მის წარ მო მად გე ნე ლი

სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში არ სე ბობს გა მოწ ვე ვე ბი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ეფექ ტუ რო ბის გაზ რ დი სათ ვის

სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, შემ ფა სე ბელ გუნ დ თან სა უ ბარ ში სა თე მო ორ გა ნი ზა
ცი ე ბის გან ვი თა რე ბის შე მა ფერ ხე ბელ რამ დე ნი მე ში და ორ გა ნი ზა ცი ულ ფაქ ტორ საც ასა ხე ლე ბენ:

მა გა ლი თად, მა თი აზ რით, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში რთუ ლია თბი ლის ში დო ნორ თან კო მუ ნი კა ცია  უცხო 
ენის ნაკ ლე ბად ცოდ ნის გა მო. ასე ვე, არ სე ბობს ტექ ნი კუ რი ბა რი ე რე ბი ინ ფორ მა ცი ი სა და დო კუ მენ
ტა ცი ის მი მოც ვ ლის პრო ცეს ში. 

„პრობლემაა დო კუ მენ ტა ცი ის ჩა ტა ნა თბი ლის ში, რა საც ორ გა ნი ზა ცი ე ბი მო ითხო ვენ. მა გა
ლი თად, ხვალ უნ და იყოს თბი ლის ში ბე ჭე დი და სა ბუ თი, ვერ ვაგ ზავ ნი დრო ზე, 500 კი ლო
მეტ რის  გავ ლა რთუ ლი ა”. 
   თე მის აქ ტი უ რი წევ რი, ხა ი ში

ასე ვე, ორ გა ნი ზა ცი ებს მნიშ ვ ნე ლო ვან ამო ცა ნად მი აჩ ნი ათ ახალ გაზ რ და კად რე ბის მო ზიდ ვა და, 
ზო გა დად ახა ლა გაზ რ დო ბის რო ლის გაძ ლი ე რე ბა თე მის გან ვი თა რე ბის პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბი სა 
და გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში, რაც ახალ მუხტს და ენერ გი ას შე მო ი ტანს ორ გა ნი ზა ცი ა ში.

ახალ გაზ რ დუ ლი პო ლი ტი კა, ახალ გაზ რ დუ ლი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა, „ახალგაზრდების მე რი” 
...  ამ თვალ საზ რი სით –  ახალ გაზ რ დო ბის პო ლი ტი კა ში ჩარ თუ ლო ბა ზე ცო ტა რამ გა კეთ და. 
ჩვენც სხვა მი მარ თუ ლე ბით ვწერ დით პრო ექ ტებს, ალ ბათ შეც დო მე ბი და ვუშ ვით, რომ ვი ზუ
ა ლუ რად მე ტი შე დე გე ბი გვეჩ ვე ნე ბი ნა.
   არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნე ლი, ლა ტა ლი

ახალ გაზ რ დე ბის სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში ჩარ თ ვას ის პრაქ ტი კუ ლი და ნიშ ნუ ლე ბაც აქვს, რომ, მა
ღა ლი ალ ტერ ნა ტი უ ლი ღი რე ბუ ლე ბის პი რო ბებ ში, უფ როს მო სახ ლე ო ბას უჭირს არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბა ში ენერ გი ის სრუ ლად ჩა დე ბა, რად გან სხვა გა ნაც მუ შა ო ბენ (მაგალითად, 
მას წავ ლებ ლად სკო ლა ში), „ახალგაზრდები ამ მხრივ უფ რო მე ტი ენ თუ ზი აზ მი თა და ენერ გი ით გა
ა კე თე ბენ საქ მეს”.  გარ და ამი სა, ახალ გაზ რ დე ბის ჩარ თ ვა არა სა მა თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში მათ 
და საქ მე ბა საც შე უწყობს ხელს – შე ფა სე ბის გუნ დის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის გა მო კითხ
ვის მო ნა ცე მე ბით ახალ გაზ რ და თა (24 წლამ დე) და საქ მე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი 20%ს არ აღე მა ტე ბა და 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად და ბა ლია სხვა ასა კობ რი ვი ჯგუ ფე ბის და საქ მე ბის მაჩ ვე ნებ ლებ ზე (დანართი 1, 
სქე მა 6).
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და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებს აქვთ ხედ ვა სა თე მო ინი ცი ა ტი ვებ ში მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბის გაზ რ-
დი სათ ვის და თა ნამ შ რომ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის

გა მო კითხ ვის შე დე გე ბის თა ნახ მად, სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის 10% აღ ნიშ ნავს, რომ უთა ნამ შ რომ ლია 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ას თან, მეს ტი ა ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 20%ის ტო ლი ა.  თუ გა ვით ვა ლის წი
ნებთ იმ სას ტარ ტო მდგო მა რე ო ბას, რო მე ლიც CTCს რე გი ონ ში შე მოს ვ ლი სას დახ ვ და, ეს შე დე გე ბი 
წარ მა ტე ბად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს, თუმ ცა ისიც ნა თე ლი ა, რომ არა სა მავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
ცნო ბა დო ბი სა და მო სახ ლე ო ბის გა აქ ტი უ რე ბის მი მარ თუ ლე ბით რე გი ონ ში კი დევ ბევ რია გა სა კე თე
ბე ლი, გან სა კუთ რე ბით სოფ ლებ ში, სა დაც გა მო კითხ ვის მო ნა ცე მე ბით, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა
ცი ებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბის პრაქ ტი კა უფ რო ნაკ ლე ბი ა. 

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის საქ მი ა ნო ბა ში თე მის ნაკ ლებ ჩარ თუ ლო ბას რეს პონ დენ ტე ბი ხში
რად მო სახ ლე ო ბის მწვა ვე სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კურ პრობ ლე მებს უკავ ში რე ბენ: 

3000 მო სახ ლი დან ათას სა მა სი არის სო ცი ა ლუ რად გა ჭირ ვე ბუ ლი, იმ სო ცი ა ლუ რად გა ჭირ ვე
ბულ ფე ნა ში ის ადა მი ა ნი ფიქ რობს, რომ თა ვი ირ ჩი ნოს.
   ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის წარ მო მად გე ნე ლი, მეს ტია

სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი არის იქ სა დაც არის სა შუ ა ლო ფე ნა. სა შუ ა ლო ფე ნა რომ იყოს იქ სა
ჭი როა სა ხელ მ წი ფოს ნე ბა, იქამ დე მი ვე დით ისევ...
     თე მის აქ ტი უ რი წევ რი, ხა ი ში

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ამ პრობ ლე მას სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა 
კონ ს ტ რუქ ტუ ლად უყუ რე ბენ და აყა ლი ბე ბენ კონ კ რე ტულ სტრა ტე გი ებს მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო
ბის გაზ რ დი სათ ვის:

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ინი ცი ა ტი ვე ბის და კავ ში რე ბა მო სახ ლე
ო ბის ყვე ლა ზე მწვა ვე პრობ ლე მებ თან ან ძა ლი ან კონ კ რე ტულ ინ ტე რე სებ თან. რად გან  მო
სახ ლე ო ბას ჯერ უჭირს ყო ველ დღი უ რი ყო ფი თი პრობ ლე მე ბი დან აბ ს ტ რა გი რე ბა.  რთუ ლია 
აბ ს ტ რაქ ტუ ლი იდე ე ბით სა ზო გა დო ე ბის და ინ ტე რე სე ბა, 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ახალ გაზ რ დულ პრო ექ ტებ თან სი ნერ გი ა, რად გან  მო სახ ლე ო ბის ის ჯგუ ფი, 
რო მე ლიც ახალ გაზ რ დუ ლი პრექ ტე ბის მო ნა წი ლე თა მშო ბე ლი ა, უფ რო აქ ტი უ რად ერ თ ვე ბა.

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რო ლის და კონ კ რე ტე ბას ხელს შე უწყობს მუ ნი ცი პა ლუ რი 
და თე მის გან ვი თა რე ბის მკა ფიო პო ლი ტი კის, სტრა ტე გი უ ლი ხედ ვის არ სე ბო ბა, რო მე ლიც  
ჯერ ჯე რო ბით ფორ მი რე ბის პრო ცეს ში ა. ამ გ ვა რი  სტრა ტე გი ის არ სე ბო ბა ხელს შე უწყობ
და სხვა დას ხ ვა ინ ს ტი ტუ ცი ებს შო რის თა ნამ შ რომ ლო ბის მჭიდ რო ქსე ლე ბის აგე ბა სა და  ამ 
ქსელ ში არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რო ლის მკა ფი ოდ წარ მოდ გე ნას.  მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის გამ გე ბე ლი და სოფ ლის რწმუ ნე ბუ ლე ბი აღ ნიშ ნავ დ ნენ, რომ ამ გ ვა რი სტრა ტე გი ის არ სე
ბო ბა ად გი ლო ბირ ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის მუ შა ო ბის პრი ო რი ტეტს წარ მო ად გენს და ამ მხრივ 
უკ ვე დაწყე ბუ ლია მუ შა ო ბა. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გან ვი თა რე ბის კონ ტექ ს ტ ში არას მ თავ რო ბო/ სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი კონ კ რე-
ტუ ლი ფუნ ქ ცი ის გან მა ხორ ცი ე ლებ ლად მო ი აზ რე ბი ან

თვით მ მარ თ ვე ლო ბას თან დი ა ლოგ ში იკ ვე თე ბა  ორი ფუნ ქ ცი უ რი ნი შა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა
ცი ე ბი სათ ვის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გან ვი თა რე ბის გრძელ ვა დი ან სტრა ტე გი ა ზე მუ შა ო ბის კონ ტექ ს
ტ ში: 

პირ ვე ლი ამ გ ვა რი ნი შა  არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბა ა: რად გან მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ არ სე ბობს 
უმაღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო სას წავ ლებ ლე ბი, სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ეს ფუნ ქ ცია კი დევ უფ
რო მეტ მნიშ ვ ნე ლო ბას იძენს. თე მის აქ ტი უ რი წევ რე ბის, ასე ვე ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო

თემის შესაძლებლობების განვითარება



  konsultaciis da treningis centri 2014     39

ბის წარ მო მად გენ ლე ბის აზ რით, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ეკო ნო მი კურ სა კითხებ ზე მო სახ ლე ო ბის ცნო ბი
ე რე ბის ამაღ ლე ბა სხვა დას ხ ვა სა გან მა ნათ ლებ ლო ღო ნის ძი ე ბე ბი სა და პრაქ ტი კა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
სწავ ლე ბის გზით.  შე თა ვა ზე ბუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი უნ და იყოს მრა ვალ ფე რო ვა ნი 
და იც ვ ლე ბო დეს მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

ტრე ნინ გ  ცენ ტ რე ბის გახ ს ნაა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი.  არა პერ მა ნენ ტუ ლად, არა მედ რო ცა გჭირ დე
ბა ხე ლი მი გიწ ვ დე ბო დეს ინ ფორ მა ცი ა ზე, მე ტი ტრე ნინ გე ბია სა ჭი რო სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 
სა კითხებ ზე. მო სახ ლე ო ბა ჯერ  ჯე რო ბით არ აღიქ ვამს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბას, რო გორც ეკო
ნო მო კი უ რი სარ გებ ლის მომ ტან საქ მი ა ნო ბას. 
   სოფ ლის რწმუ ნე ბუ ლი, მეს ტი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის საქ მი ა ნო ბის მე ო რე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მი მარ თუ ლე ბა ინ ფორ მა ცი
ის შეგ რო ვე ბა და მო ნი ტო რინ გი ა.  ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბი მი იჩ ნე
ვენ, რომ რე ლე ვან ტუ რი მუ ნი ცი პა ლუ რი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბი სათ ვის ამ მი მარ თუ ლე ბით ძა ლი ან 
ბევ რი სა მუ შაოა ჩა სა ტა რე ბე ლი, თუმ ცა ამ მხრივ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში რე სურ სი ამ 
ეტა პი სათ ვის გაძ ლი ე რე ბას სა ჭი რო ებს.

კერ ძოდ, არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ ში ნაკ ლე ბად არის გან ვი თა რე ბუ ლი კვლე ვი სა და მო ნი ტო რინ გის 
კომ პე ტენ ცი ე ბი, რომ ლე ბიც ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ამ ტი პის საქ მი ა ნო ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. 

ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბა სა და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცებს უფ რო  კარ გად აქვთ გა აზ რე ბუ-
ლი სა ერ თო პრობ ლე მე ბი და პრი ო რი ტე ტე ბი

20082011 წლე ბის CTCს პრო ექ ტის შე ფა სე ბის ან გა რიშ ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ  სა ზო გა დო ე ბას საკ
მა ოდ ზე და პი რუ ლი წარ მოდ გე ნა აქვს ზო გა დად მუნ ცი პა ლი ტეტ ში და კონ რ კე ტულ თე მებ ში არ სე
ბუ ლი სა ერ თო პრობ ლე მე ბის შე სა ხებ.  მო ცე მუ ლი შე ფა სე ბის ფარ გ ლებ ში არა სამ თავ რო ბო ორ
გა ნი ზა ცი ე ბი სა და თვით მ მარ თ ვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლებ მა პრობ ლე მე ბის გა ცი ლე ბით ფარ თო 
სპექ ტ რ ზე ისა უბ რეს და ამ პრობ ლე მებ ზე მუ შა ო ბი სას თა ნამ შ რომ ლო ბის აუცი ლებ ლო ბას გა უს ვეს 
ხა ზი. კერ ძოდ, შე ფა სე ბა ში ჩარ თუ ლი და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის აზ რით, ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვან 
პრი ო რი ტე ტებს წარ მო ად გენს ში და გზე ბის მო წეს რი გე ბის, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მე დია სა შუ ა ლე
ბე ბის გან ვი თა რე ბის, ახალ გაზ რ დო ბა ში ჯან მ რ თე ლი ცხოვ რე ბის წე სის და ნერ გ ვის, სკო ლამ დე ლი 
გა ნათ ლე ბის გან ვი თა რე ბის, ზრდას რულ თა არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის, მი წის ლე გა ლი ზა ცი ის,  
ეკო ლო გი ის სა კითხე ბი.

CTCს  მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში შე იქ მ ნა ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბი სა 
და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მა ტე ბუ ლი თა ნამ შ რომ ლო ბის მა გა ლი თე ბი კულ ტუ რის 
სფე რო ში, ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის მი მარ თუ ლე ბით, ახალ გაზ რ დებ ში ჯან სა ღი ცხოვ რე ბის წე სის და
ნერ გ ვის მი მარ თუ ლე ბით. 

გა ვა კე თეთ ძა ლი ან კარ გი პრო ექ ტი ნარ ჩე ნე ბის, გა ვა კე თეთ სას წა უ ლი რამ – ნარ ჩე ნე ბის 
გან თავ სე ბის ად გი ლი არ იყო, თვით მ მარ თ ვე ლო ბას გა მო ვა ყო ფი ნეთ ად გი ლი, შე მოვ ღო ბეთ, 
ჩვენ თვი თონ შევ ქ მე ნით პრო ექ ტი რო გორ უნ და გა ე ზი დათ.
 სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნე ლი, ლა ტა ლი

მუ ნი ცი პა ლურ ბი უ ჯეტ ში მიმ დი ნა რე და მომ დევ ნო წლი სათ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია გაზ რ დი ლი 
ასიგ ნე ბე ბი ყვე ლა ჩა მოთ ვ ლილ პრი ო რი ტეტ თან მი მარ თე ბა ში. ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო
ბა იც ნობს ამ კუთხით ად გი ლობ რი ვი არა სა მა თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ 
ყვე ლა პრო ექტს და ახალ გაზ რ დულ ინი ცი ა ტი ვას და მო მა ვალ შიც გეგ მავს მათ თან თა ნამ შ რომ ლო
ბის გაგ რ ძე ლე ბა სა და გაღ რ მა ვე ბას.
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ცვლი ლე ბე ბი სა ზო გა დო ე ბის / თე მის დო ნე ზე: 

შე ფა სე ბის ფარ გ ლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი გა მო კითხ ვა, აგ რეთ ვე, ადას ტუ რებს, რომ ზე მო სვა ნე
თის მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი აქ ტი უ რო ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ი ზარ და ბო ლო ხუ თი წლის გან მავ
ლო ბა ში,  მო სახ ლე ო ბა უკეთ აც ნო ბი ე რებს სოფ ლის სა ერ თო პრობ ლე მებს და მე ტად მო ტი ვი რე ბუ
ლია სა კუ თა რი და სხვა თა ცხოვ რე ბის უკე თე სო ბის კენ შე საც ვ ლე ლად (დანართი 1, სქე მა 17).

ამ კუთხით პროგ რე სი გან სა კუთ რე ბით თვალ სა ჩი ნოა ახალ გაზ რ დებ ში. გა მო კითხუ ლი მო სახ ლე ო
ბის 70% მი იჩ ნევს, რომ ბო ლო რამ დე ნი მე წლის გან მავ ლო ბა ში ახალ გაზ რ დო ბა უფ რო აქ ტი უ რი ა, 
რაც CTCს   საქ მი ა ნო ბის  ეფექ ტად  შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს.

სა მიზ ნე რე გი ონ ში CTCს   და სხვა დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მუ შა ო ბის ეფექ ტის გაძ ლი ე რე ბას 
ხელს უწყობს ე.წ. „სოფლის პროგ რა მე ბი”, რომ ლე ბიც რამ დე ნი მე წე ლია ხორ ცი ელ დე ბა სა ქარ თ ვე
ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში. კერ ძოდ, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია სახ ს რე ბი 
თე მის თა ნა მო ნა წი ლე ო ბით  სოფ ლის სა ერ თო პრობ ლე მე ბის მო საგ ვა რებ ლად. 

ამ ინი ცი ა ტი ვე ბის და დე ბი თი მხა რე ისა ა, რომ მო სახ ლე ო ბას ექ მ ნე ბა თე მის დო ნე ზე წარ მა ტე ბუ ლი 
თა ნამ შ რომ ლო ბის მა გა ლი თე ბი – ყო ველ წ ლი უ რად იქ მ ნე ბა დრო ე ბი თი კო ა ლი ცი ე ბი, რომ ლებ სიც  
სა ერ თო ძა ლე ბით  ცდი ლო ბენ სოფ ლის პრობ ლე მე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა სა და მოგ ვა რე ბას. მი უ ხე
და ვად ამ და დე ბი თი ტენ დენ ცი ი სა,  სოფ ლის პროგ რა მე ბი ჯერ  ჯე რო ბით არ მო ი აზ რე ბა, რო გორც 
სი ნერ გი უ ლი აქ ტი ვო ბე ბი. თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ნაკ ლე ბად ას რუ ლებს სოფ ლებს შო რის და მა კავ ში
რებ ლის ფუნ ქ ცი ას და არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რიც ამ მხრივ ჯერ  ჯე რო ბით პა სი უ რი ა:  არ სე ბობს 
თე მებს შო რის წარ მა ტე ბუ ლი თა ნამ შ რომ ლო ბის მა გა ლი თე ბი, მა გა ლი თად, მეს ტი ის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის გამ გებ ლის მო ნა ცე მე ბით, რამ დე ნი მე თემ მა გა ა ერ თი ა ნა სახ ს რე ბი სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო 
ტექ ნი კის შე სა ძე ნად, თუმ ცა კო ო პე რა ცი ის შემ თხ ვე ვე ბი მა ინც მწი რი ა, რა საც თე მის აქ ტი ურ პი
რებ თან ინ ტერ ვი უ ე ბიც ადას ტუ რებს:

პირ ველ რიგ ში ყვე ლა ფე რი ისე უნ და იყოს გან ვი თა რე ბუ ლი, რომ სხვა დას ხ ვა თე მე ბი იყ ვ ნენ 
და კავ ში რე ბუ ლე ბი ერ თ მა ნეთ თან. ერ თა დერ თი და მა კავ ში რე ბე ლი ძარ ღ ვია ცენ ტ რა ლუ რი 
გზა. უნ და ვიზ რუ ნოთ, რომ ერ თ მა ნეთ თან გვქონ დეს კავ ში რი.  
    თე მის აქ ტი უ რი წევ რი, ჭუ ბე რი

შემ ფა სე ბელ გუნ დ თან სა უბ რი სას, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გე ბე ლი აღ ნიშ ნავს, რომ თე მებს შო რის 
თა ნამ შ რომ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ნა პი რო ბას ში და გზე ბი სა და მე დია სა შუ ა ლე ბე
ბის გან ვი თა რე ბა წარ მო ად გენს. 

ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის სა შუ ა ლე ბე ბი არ არის (ინტერნეტი გვაქვს მო დე მე ბით, ად გი ლობ რი
ვი მე დია არ არის). მო გეხ სე ნე ბათ, რომ სოფ ლად გზებ ზე სი ა რუ ლი რთუ ლი ა, ხში რად თავს 
ვი კა ვებ, რომ მო ვიწ ვიო რწმუ ნე ბუ ლე ბი, სა ნამ გზე ბი არ გა კეთ დე ბა... კო მუ ნი კა ცი ა, მე დი ა, 
გზა – ეს სა კითხე ბი უნ და მოგ ვარ დეს აუცი ლებ ლად.  ერ თა დერ თი გა ზე თი გა მო დის თვე ში 
ერ თხელ (მუნიციპალიტეტის გა ზე თი), რაც საკ მა რი სი ნამ დ ვი ლად არ არის. 
  მეს ტი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გე ნე ლი

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ში და გზე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის უკ ვე არ სე ბობს კონ კ რე ტუ ლი გეგ მა და გა
მო ყო ფი ლია სახ ს რე ბი. ერ თ ერ თი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია გეგ მავს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მას
შ ტა ბით ახა ლი ბეჭ დ ვი თი მე დია სა შუ ა ლე ბის გა მო ცე მას. 
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ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი -ახალგაზრდები და სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბა 

რა ო დე ნობ რი ვი ინ დი კა ტო რე ბი და სტა ტის ტი კა

ახალ გაზ რ დე ბი CTCის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ინ ტერ ვენ ცი ე ბის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს სა მიზ ნე 
ჯგუფს წარ მო ად გე ნენ. შე სა ბა მი სად, პრო ექ ტის სხვა დას ხ ვა ეტაპ ზე ორ გა ნი ზა ცია გან ს ხ ვა ვე ბულ 
აქ ტი ვო ბებს ახორ ცი ე ლებ და დი რექ ტო რებ თან, მას წავ ლებ ლებ თან, მოს წავ ლე ებ თან ერ თად.  ეს მი
მარ თუ ლე ბა გუ ლის ხ მობ და ახალ გაზ რ დუ ლი სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფე ბის ფორ მი რე ბის ხელ შეწყო ბა სა 
და გაძ ლი ე რე ბას სხვა დას ხ ვა სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის, ისე ვე რო გორც მცი რე საგ რან ტო 
პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სა და სას წავ ლო ტუ რე ბის ორ გა ნი ზე ბის გზით.

მი მარ თუ ლე ბის ფარ გ ლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის პირ ვე ლა დი შე დე გე ბი: 

9 წლის გან მავ ლო ბა ში და ფი ნან ს და 50მდე ახალ გაზ რ დუ ლი პრო ექ ტი, რის თ ვი საც გა ი ცა 27000 ლა
რამ დე, ასე ვე, სა ერ თა შო რი სო ბა ნა კებ ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო 15მა, ხო ლო სას წავ ლო ტუ რებ ში 
100მა მოს წავ ლემ და პე და გოგ მა

საგ რან ტო პროგ რა მე ბის ად მი ნის ტ რი რე ბა ში უშუ ა ლოდ იყო ჩარ თუ ლი 430ზე მე ტი ახალ გაზ რ და, 
პრო ექ ტე ბის აქ ტი ვო ბებ ში 3000ზე მე ტი ადა მი ა ნი. ამას გარ და,  ახალ გაზ რ დე ბის მი ერ გან ხორ
ცი ელ და 134 არაპ რო ექ ტუ ლი (სიტისის და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის გა რეთ) ღო ნის ძი ე ბა, სა დაც 
6500მდე ადა მი ა ნი მო ნა წი ლე ობ და.

საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ძი რი თა დი ინ დი კა ტო რე ბის მი ხედ ვით:

კვლე ვის მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, სი ტი სის მი ერ ამ კომ პო ნენ ტ ში შე დე გის გა სა ზო მად გა მო ყე ნე ბუ
ლი ძი რი თა დი რა ოდ ნე ობ რი ვი ინ დი კა ტო რე ბი მიღ წე უ ლი ა.

ინ დი კა ტო რი 1: 3ახალგაზრდობის  50% მო ნა წი ლე ობს სხვა დას ხ ვა აქ ცი ებ ში 

სა მიზ ნე თე მებ ში მცხოვ რე ბი ახალ გაზ რ დო ბის  ნა ხე ვარ ზე მეტს  მო ნა წი ლე ო ბა მი უ ღია სი
ტი სის სხვა დას ხ ვა ღო ნის ძი ე ბებ ში : დის კუ სი ე ბი, ტრე ნინ გე ბი, სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბი, 
ბლო გე ბი, საპ რო ექ ტო აქ ტი ვო ბე ბი.

სქე მა 3:  ახალ გაზ რ დულ პრო ექ ტებ ში ჩარ თულ პირ თა რა ო დე ნო ბა (20122014)

ინ დი კა ტო რი 2: სა მო ქა ლა ქო კლუ ბე ბი ფუნ ქ ცი ო ნი რებს 22 სკო ლი დან 5 ში

შე ფა სე ბის მო მენ ტი სათ ვის აქ ტი უ რი სა მო ქა ლა ქო კლუ ბი არ სე ბობს  22 სკო ლი დან 8 ში.
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შე ფა სე ბის თვი სებ რი ვი კომ პო ნენ ტის ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი:

სა მიზ ნე ჯგუ ფებ თან ინ ტერ ვი უ ე ბის, ფო კუს ჯგუ ფის შე დე გე ბის ანა ლი ზი აჩ ვე ნებს,  რომ ახალ
გაზ რ დე ბის სო ცი ა ლუ რი აქ ტი ვო ბა სა მიზ ნე რე გი ონ ში საკ მა ოდ გა იზ რ და.  ამის შე სა ხებ სა უბ რო ბენ 
რო გორც თა ვად და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბი, ასე ვე ზე მო სვა ნე თის მო სახ ლე ო ბაც. 

ახალ გაზ რ დუ ლი მი მარ თუ ლე ბით CTCს მუ შა ო ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან მიღ წე ვე ბად  შე იძ ლე ბა ჩა ი თავ
ლოს შემ დე გი:

�პრაქ ტი კა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბის შე დე გად მოს წავ ლე ებ სა და კურ ს დამ თავ რე ბუ ლებს გა უ
უმ ჯო ბეს დათ კომ პე ტენ ცი ე ბი სა თე მო ინი ცი ა ტი ვე ბის და გეგ მ ვი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის; 

�წარ მა ტე ბულ მა პრაქ ტი კამ გა ზარ და ჩარ თუ ლი მხა რე ე ბი ის  სო ცი ა ლურ პრო ექ ტებ ში მო ნა წი ლე
ო ბის მო ტი ვა ცი ა;

�ახალ გაზ რ დე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის ნა წი ლი დღე საც მიმ დი ნა რე ობს

�და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბი უფ რო მკა ფი ოდ ხე და ვენ გან ვი თა რე ბის ხე ლის შემ წყობ და ხე ლის შემ
შ ლელ ფაქ ტო რებს;

თუმ ცა გა მოწ ვე ვად რჩე ბა შემ დე გი სა კითხე ბი :

�მოს წავ ლე თა გა აქ ტი უ რე ბის სტრა ტე გი ე ბი ნაკ ლე ბად არის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი სკო ლის ში და ორ გა
ნი ზა ცი ულ პრო ცე სებ ში და მარ თ ვის კულ ტუ რა ში;

�ჯერ  ჯე რო ბით ზე მო სვა ნე თის თე მი ნაკ ლე ბად ახერ ხებს იმ ახალ გაზ რ და თა რე სურ სის გა მო ყე
ნე ბას, რომ ლებ მაც გა მოც დი ლე ბა შე ი ძი ნეს პრო ექ ტე ბის ფარ გ ლებ ში, მაგ რამ ამ ჟა მად თბი ლის ში 
არი ან სას წავ ლებ ლად. 

ეფექ ტი ინ დი ვი დუ ა ლურ დო ნე ზე:

პრაქ ტი კა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბის შე დე გად მოს წავ ლებს და კურ ს დამ თავ რე ბუ ლებს გა უ უმ-
ჯო ბეს დათ კომ პე ტენ ცი ე ბი სა თე მო ინი ცი ა ტი ვე ბის და გეგ მ ვი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის. 

სკო ლებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბის პრო ცეს ში CTC ახორ ცი ე ლებ და სხვა დას ხ ვა აქ ტი ვო ბებს, რო გო რი
ცა ა: ტრე ნინ გე ბი, სას წავ ლო ტუ რე ბი, ბა ნა კე ბი და მიკ რო გრან ტე ბი. მიკ რო გრან ტე ბის კომ პო ნენ
ტი აძ ლევ და მოს წავ ლე ებს  ტრე ნინ გ სა და სას წავ ლო ტუ რებ ზე მი ღე ბუ ლი ცოდ ნის  პრაქ ტი კა ში 
გა მო ყე ნე ბი სა და გა მოც დი ლე ბა ზე და ფუძ ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბას.

შემ ფა სე ბელ თა ჯგუფ თან სა უბ რი სას ბე ნე ფი ცი ა რე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ მი ღე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის 
შე დე გად მოს წავ ლე ებს გა ნუ ვი თარ დათ პრო ექ ტის მარ თ ვის, თემ თან კო მუ ნი კა ცი ის, თვით დის ციპ
ლი ნის, დო კუ მენ ტე ბის წარ მო ე ბის, გუნ დ ში მუ შა ო ბის უნა რე ბი.  

„თავიდან რომ ვწერ დი პრო ექ ტებს არ გა მომ დი ო და, მაგ რამ მას წავ ლებ ლი  ისე დაგ ვეხ მა რა  
და, აქე დან გა მომ დი ნა რე, უფ რო სურ ვი ლი გა მიჩ ნ და,  რომ და მე წე რა. ერ თი სი ხა რუ ლი ა, მე რე 
გინ დე ბა რომ და ეხ მა რო სკო ლას. თემს, სოფ ლის მო სახ ლე ო ბას.” 

მოს წავ ლე, ფა რი

თემ თან კო მუ ნი კა ცია სა ერ თო პრობ ლე მის იდენ ტი ფი კა ცი ა სა და მი სი გა დაწყ ვე ტის შე სა ხებ, მოს
წავ ლე ე ბის, მას წავ ლებ ლე ბი სა და დი რექ ტო რე ბის აზ რით, ყვე ლა ზე რთულ გა მოწ ვე ვას წარ მო ად
გენ და. თემ თან კო მუ ნი კა ცი ის რთულ მა გა მოც დი ლე ბამ მოს წავ ლე თა  თავ და ჯე რე ბუ ლო ბის ზრდა 
გა მო იწ ვი ა:
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 „არ შე მეძ ლო შევ სუ ლი ყა ვი და ჩე მი აზ რი გა მო მეთ ქ ვა, რომ შე ვიკ რი ბე ბო დით, წას ვ ლა მინ დო
და, არ მინ დო და შეს ვ ლა. მე რე გა დავ ლა ხე  ეს ში ში, შე ვე დი, ვი ლა პა რა კე.  არ მე გო ნა ასე რომ 
მოხ დე ბო და.  ვფიქ რობ დი, ჩემს აზრს ვინ გა ით ვა ლის წი ნებ ს  თ ქო, ეხ ლა ვა ფიქ სი რებ ჩემ აზრს.” 

მოს წავ ლე, ჭუ ბე რი

რეს პონ დენ ტე ბის თ ვის ყვე ლა ზე რთულ ამო ცა ნას პრო ექ ტის ფი ნან სუ რი ნა წი ლის სწო რად გა კე თე
ბა წარ მო ად გენ და, რომ ლის გა კე თე ბა შიც, მოს წავ ლე ე ბის თქმით, მათ მას წ ვ ლებ ლე ბი და ეხ მარ ნენ.

წარ მა ტე ბულ მა პრაქ ტი კამ გა ზარ და ჩარ თუ ლი მხა რე ე ბი ის მო ტი ვა ცია სო ცი ა ლურ პრო ექ ტებ ში 
მო ნა წი ლე ო ბი სათ ვის

შემ ფა სე ბელ თა ჯგუფ თან სა უბ რი სას ახალ გაზ რ დე ბი აღ ნიშ ნავ დ ნენ, რომ მი ღე ბულ მა ცოდ ნამ და  
პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის გა მოც დი ლე ბამ გა ზარ და მა თი მო ტი ვა ცია მსგავს აქ ტი ვო ბებ ში მო
ნა წი ლე ო ბი სათ ვის. ამის დას ტუ რად მოს წავ ლე ებს საგ რან ტო კონ კურ ზე ყო ველ წ ლი უ რად გა ნაცხა
დე ბის რიცხ ვის ზრდა მი აჩ ნი ათ. 

„გამოცდილებაც არ იყო, პირ ვე ლად ჩვენ მა სკო ლამ, მა გა ლი თად, სი თი სის თან კავ ში რით და 
ურ თი ერ თო ბით და იწყო პრო ექ ტე ბის წე რა და წელს იყო უპ რე ცენ დენ ტოდ ბევ რი შემ თხ ვე ვა, 
იმი ტომ რომ, მოს წავ ლე ე ბი ერ თ მა ნეთს ეჯიბ რე ბოდ ნენ, მო ტი ვა ცია დი დი იყო, შვი დი პრო ექ
ტის, წარ მო იდ გი ნეთ, შვი დი სხვა დას ხ ვა პრო ექ ტის ბავ შ ვე ბი. 

მას წავ ლე ბე ლი 

სკო ლის სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი ფიქ რო ბენ, რომ მოს წავ ლე თა მა გა ლი თი უფ რო სი თა
ო ბის მო ტი ვა ცი ა ზეც მოქ მე დებს – რო დესც მშობ ლე ბი, ოჯა ხის წევ რე ბი მოს წავ ლე თა  წა მა ტე ბულ 
პრაქ ტი კას ხე და ვენ, თა ვა დაც უჩ ნ დე ბათ მო ნა წი ლე ო ბის სურ ვი ლი. 

შე ფა სე ბის შე დე გე ბი იმა საც ადას ტუ რებს, რომ მას წავ ლებ ლე ბის მა ღა ლი მო ტი ვა ცია კარ გად აისა
ხე ბა მოს წავ ლე ებ ზე. აქ ტი უ რი და მო ტი ვი რე ბუ ლი მას წავ ლებ ლის მოს წავ ლე ე ბი უფ რო მო ტი ვი რე
ბულ ნი არი ან და უფ რო მკა ფიო ხედ ვა აქვთ, თუ რა უნ და გა კეთ დეს ვი თა რე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ
ლად რო გორც სკო ლა ში, ისე ზო გა დად სვა ნეთ ში. 

ცვლი ლე ბე ბი ინ ს ტი ტუ ცი ურ დო ნე ზე: 

სკო ლის დო ნე ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი პო ზი ტი ურ გა მოც დი ლე ბად აღიქ მე ბა, რო მე ლიც 
ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ას სა ჭი რო ებს

რეს პონ დენ ტ თა თქმით, CTCს  რე გი ონ ში მუ შა ო ბის მან ძილ ზე თე მის თ ვის ბევ რი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
პრო ექ ტი  გან ხორ ცი ელ და – და სუფ თა ვე ბის, ბა ღი სა და ბიბ ლი ო თე კის ინ ვენ ტა რის შე ძე ნის და აშ. 
შე ფა სე ბის პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე აღ ნიშ ნავს ახალ გაზ რ დუ ლი ინი ცი
ა ტი ვე ბის სარ გებ ლო ბას თე მი სათ ვის და მათ მნიშ ვ ნე ლო ბას. 

ამ ფონ ზე კარ გი იქ ნე ბო და, რომ მოს წავ ლე თა სა მო ქა ლა ქო აქ ტი უ რო ბის სა კითხი სკო ლის სა ზო
გა დო ე ბის მი ე რაც აღ ქ მუ ლი ყო ფი ლი ყო, რო გორც თა ვად სკო ლის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრი ო რი ტე ტი. 
შე სა ბა მი სად, მსგავ სი ტი პის აქ ტი ვო ბე ბის ინი ცი რე ბა მე ტად ყო ფი ლი ყო გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სკო
ლის სტრა ტე გი ულ გეგ მა ში, სკო ლას მე ტი ძა ლის ხ მე ვა მი ე მარ თა მოს წავ ლე თა თვით მ მარ თ ვე ლო
ბის ინ ს ტი ტუ ტის გან ვი თა რე ბის კენ, სა მო ქა ლა ქო ინი ცი ა ტი ვე ბი მე ტად ყო ფი ლი ყო და კავ ში რე ბუ ლი 
სკო ლის სას წავ ლო გეგ მის სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის კომ პო ნენ ტ თან. 

CTCს ის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ კონ კურ ს ში საგ რან ტო გა ნაცხა დე ბის ში ნა არ სის ანა ლი ზი და 
ბე ნე ფი ცი ა რებ თან გა სა უბ რე ბის შე დე გე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ახალ გაზ რ დუ ლი პრო ექ ტე ბის თე მა ტი კა 
კონ კურ სებ ში ხში რად მე ორ დე ბო და. ძი რი თა დი თე მე ბი, რომ ლებ ზეც სა მიზ ნე ჯგუ ფი პრო ო ექ ტებს 
წერ და იყო: წიგ ნე ბი, ჭად რა კი, და სუფ თა ვე ბა, ჯან სა ღი ცხოვ რე ბის პრო პა გან და, სა ბავ შ ვო ბა ღე ბის 
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ინ ტ ვენ ტა რი.  ერ თის მხრივ, ეს გა რე მო ე ბა შე საძ ლოა სხვა და სახ ვა ლო კა ცი ა ში არ სე ბუ ლი მსგავ სი 
პრობ ლე მე ბით აიხ ს ნას, ხო ლო – მე ო რეს მხრივ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ინ ცი ა ტი ვის მო ფიქ რე ბის პრობ ლე
მით. ეს სა კითხი კარ გად გა მოჩ ნ და სტუდ ნე ტებ თან მსჯლე ო ბი სას, მა თი იდე ე ბი უფ რო ფარ თო მას
შ ტა ბი ა ნი და გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა, ვიდ რე სკო ლის მოს წავ ლე ე ბის. ამ გა რე მო ე ბას, ასე ვე, ხსნის სკო ლის 
მოს წავ ლე თა მო ნათხ რო ბი, იმის შე სა ხებ, რომ სას წავ ლო ტუ რის ფარ გ ლებ ში მო ის მი ნეს სხვა მო ნა
წი ლე თა მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის იდე ე ბი და სცა დეს მა თი თა ვის სო ფელ ში გან ხორ
ცი ე ლე ბა.  

დი რექ ტო რე ბის ხედ ვა და სა მო მავ ლო გე გე მე ბი ძი რი თა დად ინ ფ რას რუქ ტუ რას თან და კავ ში რე ბუ
ლი პრო ბე ლე მე ბის მოგ ვა რე ბას უკავ შირ დე ბა (გადახურვა, შე მო ღობ ვა, მერ ხე ბი). გა მო კითხუ ლი 
მას წავ ლებ ლე ბი და სკო ლის ად მი ნის ტ რა ცია სკო ლის სტრა ტე გი უ ლი პრი ო რი ტე ტე ბის  გან ხილ ვი
სას ნაკ ლე ბად აკე თებს აქ ცენტს ისეთ სის ტე მურ სა კითხებ ზე, რო გო რი ცაა სკო ლა ში გა დაწყ ვე ტი
ლე ბის მი ღე ბის დე მოკ რა ტი უ ლი პრო ცე სე ბის სრულ ყო ფა.   

მი უ ხედ ვად იმი სა, რომ დი რექ ტო რე ბი ერ თ მა ნეთს იც ნო ბენ,  პრობ ლე მე ბის დაძ ლე ვა სა და თა ნამ
შ რომ ლო ბა ზე სა უბ რი სას ისი ნი ნაკ ლე ბად ახ სე ნებ დ ნენ სკო ლებს შო რის ურ თი ერ თ თა ნამ შ რომ ლო
ბას; რაც შე ე ხე ბა სკო ლებს შო რის თა ნამ შ რომ ლო ბის პრაქ ტი კას, რეს პონ დენ ტე ბის მო ნა ცე მე ბით 
ეს უფ რო პი როვ ნულ დო ნე ზე არ სე ბუ ლი ერ თ ჯე რა დი შე თან ხ მე ბე ბია და მუდ მივ ინ ს ტი ტუ ცი ურ 
სა ხეს ჯერ  ჯე რო ბით არ ატა რებს. 

პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში შე იქ მ ნა ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბას თან თა ნამ შ რომ ლო ბის რამ დე ნი
მე წარ მა ტე ბუ ლი პრე ცენ დენ ტი.  თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ცა და არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რიც აღ ნიშ ნავს 
ამ თა ნამ შ რომ ლო ბის მნიშ ვ ნე ლოვ ნე ბას და თვლის, რომ ეს თა ნამ შ რომ ლო ბა შემ დ გომ გაღ რ მა ვე ბას 
სა ჭი რო ებს. 

თემ თან თა ნამ შ რომ ლო ბის პრაქ ტი კის შემ დ გო მი გაღ რ მა ვე ბი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია თან მიმ დევ-
რუ ლო ბა და სის ტე მუ რი მიდ გო მა

ზო გა დად, რეს პონ დე ტე ბი გა მოწ ვე ვად მი იჩ ნევ დ ნენ თე მის შე და რე ბით ნაკ ლებ აქ ტი უ რო ბა სა და 
ინ ტე რესს ერ თობ ლი ვი აქ ტი ვო ბე ბი სად მი.  კონ კერ ტულ შემ თხ ვე ვებ ში, გან სა კუთ რე ბით საწყის 
ეტაპ ზე,  მოს წავ ლე ებ მა ზო გი ერთ შემ თხ ვე ვა ში უბ რა ლოდ ვერ შეკ რი ბეს თე მი პრობ ლე მა ზე სა სა
უბ როდ, სკო ლის და დი რექ ტო რის ავ ტო რი ტე ტის დახ მა რე ბის გა რე შე. 

თუმ ცა, რო გორც რეს პონ დენ ტ თა მო ნათხ რო ბი დან ჩანს, და ნაგ ვი ა ნე ბა, წყალ თან, გზას თან და ეკ
ლე სი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბი, ის სენ ს ტი უ რი თე მე ბი ა, რომ ლის გარ შე მოც სო ფე ლი ერ
თი ან დე ბა. თი თო ე ულ ლო კა ცი ა ზე არ სე ბობს მი ნი მუმ ერ თი პრე ცენ დენ ტი ამ პრობ ლე მე ბის გარ შე
მო თე მის ურ თი ერ თ თა ნამ შ რომ ლო ბი სა. 

თემ თან მუ შა ო ბის წარ მა ტე ბუ ლი მა გა ლი თე ბი თან და თა ნო ბით ზრდის სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბას სა
მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი მართ, თუმ ცა ამ ნდო ბის გაღ რ მა ვე ბი სათ ვის და თა ნამ შ რომ ლო ბის 
მდგრა დო ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ არ იყოს წყვე ტა ურ თირ თ და კავ ში რე
ბულ აქ ტი ვო ბებს შო რის. 

„შარშან გა რე მოს და სუფ თა ვე ბის აქ ცია იყო და გავ წ მინ დეთ რა ღაც მო ნაკ ვე თე ბი. ურ ნა დავ
დ გით. არა სამ თავ რო ბო ებ მა გა ა კე თეს ეს. ზე ვით მჟა ვე წყა ლი და ვა სუფ თა ვეთ, ხალხს შეხ ვ
დ ნენ, აუხ ს ნეს, რომ ბუ ნე ბა არ უნ და და ბინ ძურ დეს, უნ და ვა სუფ თა ვოთ და ა.შ.. მთე ლი მო
სახ ლე ო ბა ვი ყა ვით შეკ რე ბი ლი. ეს იყო შარ შან ივ ნი სის თუ ივ ლი სის თვე ში. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 
რომ ასე თი ინი ცი ა ტი ვე ბი გაგ რ ძელ დეს” 

მას წავ ლე ბე ლი 
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კურ ს და მავ რე ბუ ლებს აქვთ ხედ ვა სა თე მო ინი ცი ა ტი ვებ ში მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბის გაზ რ დი-
სათ ვის და თა ნამ შ რომ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის

გან ს ხ ვა ვე ბით სკო ლის მოს წავ ლე ე ბი სა გან, სტუ დენ ტე ბის მი ერ ფო კუს  ჯ გუფ ზე გან ხი ლუ ლი იდე ა, 
რომ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა საც ისურ ვებ დ ნენ, გუ ლის ხ მობ და თა ნამ შ რომ ლო ბას პრო ექ ტის სხვა მო
ნა წი ლე ებ თან.  მა თი თქმით, ეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ არა ლო კა ლუ რად რო მე ლი მე და სახ ლე ბა ში, 
არა მედ ერ თობ ლი ვად გა კეთ დეს სვა ნეთ ში პრო ექ ტე ბი, რად გან მსგავ სი ტი პის აქ ტი ვო ბა და ა კავ ში
რებს ერ თ მა ნეთ თან სოფ ლე ბის აქ ტი ურ მაცხოვ რებ ლებ სა და ინ ს ტი ტუ ცი ურ აქ ტო რებს, რაც მა თი 
თქმით, გახ დე ბა იმ ტი პის თა ნამ შ რომ ლო ბის სა ფუძ ვე ლი, რო მე ლიც „რეალურად” გა ა უმ ჯო ბე სებს 
ვი თა რე ბას სვა ნეთ ში. 

ახალ გაზ რ დე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ მა ზო გი ერ თ მა პრო ექ ტ მა გრძელ ვა დი ა ნი სა ხე მი ი ღო

მოს წავ ლე ე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბე უ ლი პრო ექ ტე ბი შე საძ ლოა და ი ყოს მოკ ლე და გრძელ ვა დი ან 
კა ტე გო რი ე ბად. 

სა კა მოდ წარ მა ტე ბუ ლი აღ მოჩ ნ და გრძელ ვა დი ა ნი პრო ექ ტე ბი სამ ლო კა ცი ა ში : ფა რი, ბე ჩო და 
იელი. 

�ფარ ში შექ მ ნი ლი „კითხვის კლუ ბი” აგ რ ძ ლებს არ სე ბო ბას და არის კურ ს დამ თავ რე ბუ ლე ბი სა და 
მოს წავ ლე ე ბის თა ნამ შ რომ ლო ბის წარ მა ტე ბუ ლი პრე ცენ დე ტი. კურ ს დამ თავ რე ბუ ლი, რო მე ლიც 
თბი ლის ში სწავ ლობს ეხ მა რე ბა კლუბს წიგ ნე ბის შეგ რო ვე ბა ში. 

�ჭად რა კის პრო ექ ტი, რომ ლის ერ თ გ ვა რი გაგ რ ძე ლე ბა იყო ოლიმ პი ა და ჭად რაკ ში – იელის სკო ლის, 
მეს ტი ის მე ო რე სა ჯა რო სკო ლი სა და მუ ნუ ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ შ რომ ლო ბით ხორ ცი ელ დე ბა.

�ბე ჩო ში – ფრენ ბურ თის ჩემ პი ო ნა ტი მე სა მე წე ლია ტარ დე ბა და სხვა თე მე ბიც არი ან ჩარ თულ ნი. 

ცვლი ლე ბე ბი სა ზო გა დო ე ბის დო ნე ზე: 

ზო გა დად, ახალ გაზ რ დუ ლი კომ პო ნენ ტის ფარ გ ლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ მა  ინი ცი ა ტი ვე ბის ცნო
ბა დო ბა თე მებ ში ძა ლი ან მა ღა ლი ა.  რეს პონ დენ ტ თა სხვა დას ხ ვა ჯგუ ფე ბი სა უბ რო ბენ ამ ინი ცი ა ტი
ვებ ზე, რო გორც ძა ლი ან წარ მა ტე ბულ პრაქ ტი კა ზე – ერ თის მხრივ ისი ნი ხელს უწყობს ბავ შ ვე ბის 
გა აქ ტი უ რე ბას, ხო ლო მე ო რეს მხრივ – თემ ში სხვა დას ხ ვა ყო ფი თი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბას.

ზო გა დად, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ახალ გაზ რ დულ მა კომ პო ნენ ტ მა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე უწყო ხე ლი 
თემ ში არა სამ თავ რო ბო ინი ცი ა ტი ვე ბის პო პუ ლა რო ბის ზრდა სა და მა თი და დე ბი თი იმი ჯის გან მ ტ
კი ცე ბას:

„ძალიან ბევ რი სა სარ გებ ლო რამ გა კეთ და, ბავ შ ვე ბი სა კუ თარ შეც დო მებ ზე სწავ ლო ბენ, ხე
და ვენ რომ ყვე ლა ფერს შრო მა სჭირ დე ბა და ერ თობ ლი ვი მუ შა ო ბა”
  სოფ ლის რწმუ ნე ბუ ლი

თუმ ცა, რო გორც უკ ვე  აღი ნიშ ნა, ამ ინი ცი ა ტი ვე ბის შე დე გე ბის მდგრა დო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას უფ რო 
ღრმა კულ ტუ რუ ლი ცვლი ლე ბე ბი სჭირ დე ბა, რაც მხო ლოდ გრძელ ვა დი ა ნი, სის ტე მუ რი სა ხის ჩა რე
ვე ბით მი იღ წე ვა.

გუ ლი მწყდე ბა, რო ცა ვხე დავ თუ რო გორ აფუ ჭებს ხალ ხი იმას, რაც უკ ვე გა კე თე ბუ ლი ა.  ამას 
წი ნათ მავ თუ ლე ბი მო ი პა რეს,  დამ ცა ვი ღო ბე, გზა ზე მან ქა ნებს გა და ჩეხ ვის გან რომ იცავ და. 
თა ვად რომ რა მე და ე მარ თოთ ამ გზა ზე, რა ტომ არ ფიქ რო ბენ? 
  სკო ლის მოს წავ ლე, ბე ჩო
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აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სკო ლის მოს წავ ლე თა დი დი ნა წი ლი სა მარ თ ლის მი მარ თუ ლე ბით აპი რებს სწავ
ლის გაგ რ ძე ლე ბას.  მა თი უმე ტე სო ბა თვლის, რომ  სვა ნეთ ში მნიშ ნე ლოვ ნად იკ ლო კრი მი ნალ მა, 
თუმ ცა კი დევ ბევ რი რამ არის გა სა კე თე ბე ლი კა ნო ნი ე რე ბის კულ ტუ რის და სამ კ ვიდ რებ ლად. 

 ბევრ უსა მარ თ ლო ბას ვხე დავ ჩემს ირ გ ვ ლივ, მინ და რომ ეს გა მოს წორ დეს.
   სკო ლის მოს წავ ლე, მეს ტია

ამ მი მარ თუ ლე ბით უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ფუნ ქ ცი ის შეს რუ ლე ბა  სას კო ლო გა ნათ ლე ბის ფარ გ ლებ შია 
შე საძ ლე ბე ლი. გან ს ხ ვა ვე ბით მოს წავ ლე ე ბი სა გან, მას წავ ლებ ლე ბის დი დი ნა წი ლი და დი რექ ტო რე ბი 
პრობ ლე მე ბად მხო ლოდ სკო ლის გა რე ფაქ ტო რებს ხე და ვენ და ნაკ ლე ბად ამახ ვი ლე ბენ ყუ რადღე
ბას სკო ლა ში სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის კომ პო ნენ ტის გაძ ლი ე რე ბა ზე, სკო ლის ში და პრო ცე სე ბის 
დე მოკ რა ტი ზა ცი ის აუცი ე ლებ ლო ბა ზე. სკო ლე ბი ნაკ ლე ბად არი ან პრო აქ ტი უ ლე ბი და ძი რი თა დად 
აქით ელი ან არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი სა გან ინი ცი ა ტი ვას თა ნამ შ რომ ლო ბის შე სა ხებ.   დი რექ ტო
რე ბიც და მოს წავ ლე ე ბიც სკო ლის ცხოვ რე ბა ში მნიშ ვ ნე ლო ვან აქ ტო რად  მი იჩ ნე ვენ მას წავ ლე ბელს. 
თუმ ცა აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მას წავ ლებ ლე ბი, რომ ლე ბიც მოს წავ ლე ე ბის სო ცი ა ლურ აქ ტი უ
რო ბას უწყო ბენ ხელს პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, ხში რად არ იყ ვ ნენ სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის მას წავ
ლებ ლე ბი. 

ზო გა დად, სა მიზ ნე რე გი ონ ში ახალ გაზ რ დო ბის გა აქ ტი უ რე ბის მი მარ თუ ლე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
და ძა ლი ან წარ მა ტე ბუ ლი ნა ბი ჯე ბი გა და იდ გა.  ინი ცი ა ტი ვე ბის მდგრა დო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ამ პრი ო რი ტეტ მა სკო ლის სტრა ტე გი ულ გეგ მებ შიც გა და ი ნაც ვ ლოს და უფ
რო მკა ფი ოდ აისა ხოს ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის პო ლი ტი კა ში. ამ მი მარ თუ ლე ბით, რეს
პონ დენ ტ თა ინ ფორ მა ცი ით, უახ ლო ეს მო მა ვალ ში იგეგ მე ბა კონ კ რე ტუ ლი ნა ბი ჯე ბი. 

დას კ ვ ნე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი

ზე მო სვა ნეთ ში CTCს ცხრაწ ლი ან მა მუ შა ო ბამ ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ძვრე ბი გა მო იწ ვია სა მო ქა
ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის კონ ტექ ს ტ ში. პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბის პე რი ო დის გან მავ
ლო ბა ში ზე მო სვა ნე თის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბამ გან ვი თა რე ბის კონ ტი ნი უმ ზე სა მი სა ფე ხუ რით 
წინ წა ი წია და კოგ ნი ტუ რი ფა ზი დან აფექ ტურ ფა ზა ზე გა და ი ნაც ვ ლა, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ :

�სა მიზ ნე რე გი ონ ში მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გან ვი თარ და ადა მი ა ნუ რი კა პი ტა ლი;

�სა ზო გა დო ე ბას გა აზ რე ბუ ლი აქვს მო ნა წი ლე ო ბი თი მიდ გო მის მნიშ ვ ნე ლოვ ნე ბა თე მის პრობ ლე მე
ბის გა დაწყ ვე ტის საქ მე ში

�ინ დი ვი დუ ა ლურ კომ პე ტენ ცი ებ სა და მო ტი ვა ცი ა ში გა მოწ ვე უ ლი პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბი აისა ხა 
ინ დი ვი დუ ა ლურ და კო ლექ ტი ურ ქცე ვა ში
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კოგნიტური ფაზა აფექტური ფაზა

ნულოვანი 
ეტაპი

ცოდნის 
ეტაპი

გაცნობიერების 
ეტაპი

სენსიტიურობის 
ეტაპი

კომპეტენტურობის 
ეტაპი

სიმწიფის
ეტაპი

ინდივიდუალური 
ქცევის 
საზოგადოებრივ 
პროცესებზე 
ზეგავლენის 
შესახებ ცოდნის 
ნაკლებობა

ინდივიდუალური 
ქცევის 
მაფორმირებელი 
ელემენტების 
ცოდნა, 
რომლებსაც 
გავლენა აქვს 
საზოგადოებრივ 
პროცესებზე

ინდივიდუალური 
ქცევის და მისი 
მაფორმირებელი 
სხვადასხვა 
ელემენტის 
საზოგადოებრივ 
პროცესებზე 
ზეგავლენის 
მნიშვნელოვნების 
გააზრრება, 
მოტივაციის 
არსებობა

ცოდნის და 
გამოცდილების 
ინტეგრაცია 
ინდივიდუალურ 
და 
ინსტიტუციურ 
ქცევაში

რელევანტური 
ინტერვენციებისა 
და პრაქტიკის 
რუტინული 
გამოყენება

ცოდნის და 
გამოცდილების 
გაღრმავებისა 
და გადაცემის 
პრაქტიკის 
დანერგვა, 
ინსტიტუციურ 
კულტურაში ამ 
პროცესების 
ინტეგრაცია
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ზო გა დად, მთე ლი სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით, არა სამ თავ რო ბო სექ ტორს თვი სებ რი ვად ახა ლი ეტა პი 
და უდ გა. ამ მხრივ გა მო ნაკ ლისს არც ზე მო სვა ნე თის არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი წარ მო ად
გენს. ქვე ყე ნა ში მიმ დი ნა რე ცვლი ლე ბე ბის ფონ ზე არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ მა ახ ლი დან უნ და იპო
ვოს სა კუ თა რი ნი შა, გა და ეწყოს თა ნამ შ რომ ლო ბის ახალ, უფ რო კომ პ ლექ სურ მო დე ლებ ზე.

CTCს რე გი ონ ში ცხრაწ ლი ა ნი მუ შა ო ბის შე დე გად შე იქ მ ნა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ადა მი ა ნუ რი კა პი ტა ლი, 
რო მე ლიც ამ ჟა მად ინ ტეგ რი რე ბუ ლია არა მხო ლოდ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში, არა მედ ად
გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის სტრუქ ტუ რებ ში, სკო ლებ ში.  შემ ფა სე ბელ თა გუნ დის აზ რით ეს 
ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი უპი რა ტე სო ბა ა, რო მე ლიც ხელს შე უწყობს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
დი ნა მი ურ გან ვი თა რე ბას რე გი ონ ში და ქმე დი თი არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, რო
მე ლიც არა გა რე ინ ტერ ვენ ცი ე ბის ზე გავ ლე ნით, არა მედ ბუ ნებ რი ვად, სა კუ თა რი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
ტემ პით და ცვლა დი ად გი ლობ რი ვი კონ ტექ ს ტის გათ ვა ლის წი ნე ბით გან ვი თარ დე ბა.

ზე მო სვა ნე თის თე მის მცი რე ზო მი დან გა მომ დი ნა რე, შე და რე ბით სწრა ფად და ეფექ ტუ რად ხდე
ბა ინ დი ვი დე ბის ცოდ ნი სა და კომ პე ტენ ცი ე ბის გა მო ყე ნე ბა სხვა დას ხ ვა ას პა რეზ ზე და სხვა დას ხ ვა 
პრო ცე სებ ში.  ერ თი ინ ს ტი ტუ ცი ი დან მე ო რე ში გა დას ვ ლი სას ადა მი ანს თან მი აქვს ცოდ ნა და ახ დენს 
მის გა ზი ა რე ბას, რაც მთლი ა ნო ბა ში უფ რო სწრა ფი ინ ს ტი ტუ ცი უ რი გან ვი თა რე ბის სა წინ და რი ა.

რე გი ონ ში მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გაზ რ დი ლია სა მო ქა ლა ქო ცნო ბი ე რე ბა, CTCს პროგ რა მე ბის ბე ნე ფი ცი ა
რებს გა აზ რე ბუ ლი აქვთ  შე ძე ნი ლი ცოდ ნი სა და გა მოც დი ლე ბის მნიშ ვ ნე ლოვ ნე ბა თე მის გან ვი თა რე ბი
სათ ვის, შე იქ მ ნა ამ ცოდ ნის პრაქ ტი კა ში გა მო ყე ნე ბის არა ერ თი წარ მა ტე ბუ ლი მა გა ლი თი. მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნია რომ ეს პრაქ ტი კა თან და თა ნო ბით რუ ტი ნულ ორ გა ნი ზა ცი ულ პრო ცე სე ბად გარ და იქ მ ნას. 

ზე მო სვა ნე თის რე გი ო ნი სა ქარ თ ვე ლო ში ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე კომ პ ლექ სუ რი რე გი ო ნი ა, რა საც მი სი 
გე ოგ რა ფი უ ლი მდე ბა რე ო ბა და სო ცი ო კულ ტუ რუ ლი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი გა ნა პი რო ბებს. ამ წი ნა პი
რო ბე ბის არ სე ბო ბის პი რო ბებ ში CTCს ინ ტერ ვენ ცია ძა ლი ან წარ მა ტე ბულ და უაღ რე სად მნიშ ვ ნე
ლო ვან პირ ველ ნა ბი ჯად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს. 

არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის გან ვი თა რე ბი სა და ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის თა ნამ შ რომ ლო ბის შემ დ გომ გაძ
ლი ე რე ბას ხელს შე უწყობს: ა) მე დი ის გან ვი თა რე ბა, ბ) ინ ფ რას ტ რ ქურ ტუ რის შემ დ გო მი მო წეს რი გე ბა,; 4) 
ად გი ლობ რი ვი სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ად მი ნის ტ რა ცი ულ საქ მი ა ნო ბა ში ახალ გაზ რ დე ბის კი დევ უფ რო 
აქ ტი უ რად ჩარ თ ვა; 5) სო ცი ა ლუ რი და გან ვი თა რე ბის პროგ რა მე ბის და ფი ნან სე ბის ალ ტერ ნა ტი უ ლი წყა
რო ე ბის (დონორი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, თვით მ მარ თ ვე ლო ბის მხარ და ჭე რის) გაზ რ და და სის ტე მუ რი ხა სი ა თი. 

რე გი ონ ში სა მო ქა ლა ქო ცნო ბი ე რე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვო ბის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის უზ რუნ
ველ სა ყო ფად, აგ რეთ ვე,  მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ზე მო სვა ნე თის რე გი ონ ში სის ტე მუ რი ინ ტერ ვენ ცი ე ბის 
გა ტა რე ბა, სა დაც  აქ ცენ ტი გა და ი ნაც ვ ლებს სხვა დას ხ ვა ინ ს ტი ტუ ტე ბის, მა გა ლი თად, სკო ლე ბის, 
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნი ზა ცი უ ლი მარ თ ვის კულ ტუ რის ცვლი ლე ბა ზე. 

CTC-ს გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სხვა მსგავს რე გი ო ნებ ში თე მის გაძ ლი ე რე ბის  ინ ტერ-
ვენ ცი ე ბის წარ მა ტე ბულ პრაქ ტი კად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს:

�თე მის გა ძი ე რე ბის ეტა პობ რი ვი მო დე ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა (რესურსცენტრი სა ბა ზო  სერ ვი სე ბის ფარ თო 
სპექ ტ რით, სა გან მა ნათ ლებ ლო კომ პო ნენ ტი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ე ბის გა საძ ლი ე რებ ლად, სა ი ნი
ცი ა ტი ვო ჯგუ ფე ბის ფორ მი რე ბი სა და კომ პე ტენ ცი ე ბის გაძ ლი ე რე ბის ხელ შეწყო ბა საგ რან ტო პროგ რა მე
ბის გზით, სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფე ბის ფორ მა ლი ზე ბა და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი გაძ ლი ე რე ბა).

�ახ ლა გაზ რ დე ბის, რო გორც სტრა ტე გი უ ლად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფის გა მო ყო ფა;

გან ვი თა რე ბის მო ცე მულ ეტაპ ზე თე მის შემ დ გო მი გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის  მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა:

�სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხარ და ჭე რის პა რა ლე ლუ რად მა თი ინ ს ტი ტუ ცი უ რი გა რე მოს გან ვი
თა რე ბის ხელ შეწყო ბა – თე მის გან ვი თა რე ბა ში ჩარ თუ ლი სხვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ ს ტი ტუ ცი ე ბის  
(მუნიციპალური მმარ თ ვე ლო ბა, სკო ლა, ეკ ლე სი ა, მე დი ა) გაძ ლი ე რე ბა;

თემის შესაძლებლობების განვითარება
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�არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის პო ზი ცი ო ნი რე ბა ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბი სა და  კა რი ე რი უ ლი წინ
ს ვ ლის მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ნა პი რო ბად;

�ინ ტერ ვენ ცი ე ბის მკა ფიო ბმის უზ რუნ ველ ყო ფა  მუ ნი ცი პა ლუ რი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ას თან და 
ცენ ტ რა ლურ დო ნე ზე მიმ დი ნა რე რე ფორ მებ თან (განათლების რე ფორ მა, ახალ გაზ რ დუ ლი პო ლი ტი კა);

�დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის კო მუ ნი კა ცი ის 
პრო ცეს ში ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ბა რი ე რე ბის გა მარ ტი ვე ბა და ტექ ნი კუ რი მხარ და ჭე რის უზ რუნ
ველ ყო ფა –  საქ მის წარ მო ე ბა, უცხო ენა ზე კო მუ ნი კა ცი ის წარ მო ე ბა;

�ცენ ტ რა ლურ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა ფარ თო ე ბა;

�მსგავ სი სპე ცი ფი კის მქო ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან, ასე ვე ერ თი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შიგ ნით სხვა
დას ხ ვა თე მებს შო რის წარ მა ტე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის გაც ვ ლის ხელ შეწყო ბა;

�ახალ გაზ რ დუ ლი სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფე ბის ფორ მი რე ბის ხელ შეწყო ბა რე გი ო ნა ლუ რი/ თე მის პო
ლი ტი კა ში მო ნა წი ლე ო ბი სათ ვის;

�არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის ცენ ტ რე ბის ფორ მი რე ბის ხელ შეწყო ბა, რომ ლე ბიც უზ რუნ ველ ყო
ფენ დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი, კონ კ რე ტუ ლი თე მის სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
სერ ვი სე ბის მი წო დე ბას სხვა დას ხ ვა მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფე ბი სათ ვის.  სა მო ქა ლა ქო ცნო ბი ე რე ბის და 
გამ ჭო ლი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბას თან ერ თად, ამ გ ვა რი ცენ ტ რე ბი ხელს უნ და უწყობ დეს სპე ცი
ფი უ რი უნარ  ჩ ვე ვე ბი სა და ცოდ ნის გან ვი თა რე ბას ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის მომ ტა ნი საქ მი ა ნო
ბის თ ვის (სოფლის მე ურ ნე ო ბა, ტუ რიზ მი); არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის კე რე ბის შექ მ ნა გან სა
კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია იმ რე გი ო ნებ სა და თე მებ ში, სა დაც არ არის უმაღ ლე სი სა გან მა ნათ
ლებ ლო და პრო ფე სი უ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი.

რე კო მენ და ცი ე ბი CTC-ს  პრო ექ ტის დას კ ვ ნი თი ეტა პი სათ ვის:

სა სურ ვე ლია შე იქ მ ნას ალუმ ნი კლუ ბი, რო მელ შიც გა წევ რი ნე ბუ ლი იქ ნე ბი ან, რო გორც სკო ლის 
მოს წავ ლე ე ბი ასე ვე პრო ექ ტის სხვა დას ხ ვა აქ ტი ვო ბის მო ნა წი ლე ახალ გაზ რ დე ბი, რომ ლე ბიც ამ ჟა
მად თბი ლის ში ცხოვ რო ბენ ამ კლუ ბის მარ თ ვა CTCთვის შე და რე ბით ად ვი ლი იქ ნე ბო და, რად გან 
კურ ს დამ თავ რე ბულ თა უმე ტე სო ბა ამ ჟა მად თბი ლის ში სწავ ლობს.

სა სურ ვე ლი ა, ალუმ ნი კლუბ თან თა ნამ შ რომ ლო ბით შე იქ მ ნას იდე ე ბის ბან კი და კლუ ბის წევ რ თა რე
ეს ტ რი. უნ და მოხ დეს ალუმ ნი კლუ ბის სკო ლას თან, თვით თ მ მარ თ ვე ლო ბა სა და არა სამ თავ რო ბო 
სექ ტორ თან და კავ ში რე ბა, რა თა აღ ნიშ ნულ მა ინ ს ტი ტუ ცი ებ მა უფ რო ეფექ ტუ რად გა მო ი ყე ნონ აღ
ნიშ ნუ ლი რე სურ სი. 

სი ტი სის პრო ექ ტის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, მეს ტი ის ტე რი ტო რი ა ზე ორ გა ნი ზა ცი ის სა კუთ რე ბა ში არ
სე ბუ ლი შე ნო ბის მო მა ვა ლი შე საძ ლე ბე ლია ორ გ ვა რად გა ნი საზღ ვ როს:

ა) ცენ ტ რი  სარ გებ ლო ბა ში გა და ე ცეს წარ მა ტე ბულ ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ას 
ან სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ას (შეფასების ეტა პი სათ ვის ამ სცე ნა რის გან ვი თა რე ბი სათ ვის შე სა
ფე რი სი კან დი და ტუ რა არ არის, ამ კუთხით “სიტისიმ” უნ და გა აგ რ ძე ლოს სი ტუ ა ცი ის მო ნი ტო რინ გი 
და სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ა).

ბ) მეს ტი ის რე სურს ცენ ტ რის არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის ცენ ტ რის სა ხით შე ნარ ჩუ ნე ბა   – ზაფხუ
ლის პე რი ოდ ში ცენ ტ რ მა შე იძ ლე ბა უმას პინ ძ ლოს ალუმ ნი კლუ ბის მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ ღო ნის ძი
ე ბებს, ასე ვე, ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას თან შე თან ხ მე ბით, ცენ ტ რ ში შე იძ ლე ბა მო ეწყოს სა გან
მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი ცენ ტ რი დან მოწ ვე უ ლი სპე ცი ა ლის ტე ბის მო ნა წი ლე ო ბით.     ცენ ტ რის 
მუ შა ო ბის კო ორ დი ნა ცი ი სათ ვის საკ მა რი სი იქ ნე ბა ერ თი თა ნამ შ რომ ლის შე ნარ ჩუ ნე ბა ად გილ ზე. 

თემის შესაძლებლობების განვითარება
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თე მის გან ვი თა რე ბის ტენ დენ ცი ე ბი ზე მო სვა ნეთ ში 

მო სახ ლე ო ბის გა მო კითხ ვის ძი რი თა დი შე დე გე ბი

გე ნე რა ლუ რი ერ თობ ლი ო ბა: 10 812
გა მო კითხულ თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბა: 342
სა ვე ლე სა მუ შა ო ე ბის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა: 59  მა ი სი , 2014

დე მოგ რა ფი უ ლი მო ნა ცე მე ბი:

მო სახლე ო ბის% გა მო კი თხულ თა%

ბე ჩო 9.2 10.5

ეცე რი 6.2 6.4

იელი 0.7 2.9

ლა ტა ლი 10.7 10.8

ლენ ჯე რი 10.4 11.7

მეს ტია 26.7 22.2

მუ ლა ხი 9.3 5.6

ფა რი 2.9 5.8

ჭუ ბე რი 12.0 11.7

ხა ი ში 11.9 12.3

სულ

სქე მა 1  გა მო კითხულ თა გა ნა წი ლე ბა სქე სის მი ხედ ვით

მდედრობითი 

მდედრობითი 

მამრობითი

სქე მა 3 გა მო კითხულ თა  გა ნა წი ლე ბა გა ნათ ლე ბის და სქე სის მი ხედ ვით

სქე მა 2 გა მო კითხულ თა  გა ნა წი ლე ბა გა ნათ ლე ბის მი ხედ ვით

ცხრი ლი 1. მოსახლეობის  გა ნა წი ლე ბა ლო კა ცი ე ბის მი ხედ ვით: 

უმაღ ლე სი და ტექ ნი კუ რი გა ნათ ლე ბის მქო ნე თა წი ლი მდედ რო ბი თი სქე სის წარ მო ამ დ გე ნელ თა შო
რის უფ რო მა ღა ლია მა მა კა ცებ თან შე და რე ბით. 

ასე ვე უფ რო მა ღა ლია უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მქო ნე პირ თა წი ლი ახალ გაზ რ დებს შო რის. 

თემის შესაძლებლობების განვითარება
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და საქ მე ბა

გა მო კითხულ თა შო რის უმე ტე სო ბა და უ საქ მე ბე ლი ა.

სქე მა 4 გა მო კითხულ თა გა ნა წი ლე ბა და საქ მე ბის 
სტა ტუ სის მი ხედ ვით

სქე მა 6  გა მო კითხულ თა გა ნა წი ლე ბა და საქ მე ბის სტა ტუ სი სა და ასა კის მი ხედ ვით

სქე მა 5 გა მო კითხულ თა გა ნა წი ლე ბა და საქ მე ბის 
სტა ტუ სი სა და სქე სის მი ხედ ვით

და უ საქ მე ბელ თა წი ლი უფ რო მა ღა ლია მამ რო ბი თი სქე სის წარ მო მად გე ნელ თა შო რის. 

და საქ მე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი ყვე ლაქ ზე მა ღა ლია – 4554 წლის რეს პონ დენ ტ თა შო რის. 

ზო გა დი მდგო მა რე ო ბის შე ფა სე ბა ზე მო სვა ნეთ სა და თემ ში  

ზო გა დად, სვა ნეთ სა და კონ კ რე ტულ თე მებ ში მდგო მა რე ო ბის შე ფა სე ბე ბი სა შუ ა ლო ზე და ბა ლი ა, 
თუმ ცა, დრო ის ჭრილ ში ჩანს ვი თა რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის ტენ დენ ცი ა. გა მო კითხულ თა აზ რით, 
მდგო მა რე ო ბა მათ თემ ში უფ რო უარე სი ა, ვიდ რე  ზო გა დად სვა ნე თის მას შ ტა ბით. 

თემის შესაძლებლობების განვითარება
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სქე მა 7 რო გორ შე ა ფა სებ დით ცხოვ რე ბის ხა რისხს ზო გა დად სვა ნეთ ში და თქვენ 
თემ ში ხუ თი წლის წინ და დღეს  (5 ძა ლი ან კარ გი შე ფა სე ბა)

სქე მა 8 ეთან ხ მე ბით თუ არა შემ დეგ მო საზ რე ბებს სვა ნე თის შე სა ხებ (გამოკითულთა %)

სქე მა 9 ეთან ხ მე ბით თუ არა შემ დეგ მო საზ რე ბებს თქვე ნი თე მის შე სა ხებ (გამოკითულთა %)

თით ქ მის ყვე ლა გა მო კითხუ ლი თვლის, რომ სვა ნე თი გახ და უკე თე სი ად გი ლი და სას ვე ნებ ლად, ასე
ვე უმე ტე სო ბა მი იჩ ნევს, რომ გა უმ ჯო ბეს და საცხოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბი. გა მო კითხულ თა ნა ხე ვარ ზე 
მე ტის აზ რით, მდგო მა რე ო ბა გა უმ ჯო ბეს და სა მუ შა ოდ და ფუ ლის ჩა სა დე ბად. ასე ვე, თემ ში  გა ი
ზარ და მცი რე ბიზ ნე სის წარ მო ე ბის შე საძ ლებ ლო ბა,  თუმ ცა ამ მო საზ რე ბებს ძი რი თა დად მეს ტი ის 
მაცხოვ რებ ლე ბი იზი ა რე ბენ (იხ. სქე მა 8 და 9) ახალ გაზ რ დე ბი უფ რო ოპი მის ტუ რად უყუ რე ბენ მცი
რე ბიზ ნე სის (სერვისი, ვაჭ რო ბა, გაც ვ ლა) სო ფელ ში  წარ მო ე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს.

გა მო კითხულ თა ნა ხე ვა რი თვლის, რომ სო ფელ ში გა რე მო პო ლი ტი ზი რე ბუ ლი ა, ამ მხრივ ახალ გაზ
რ და თა შე ფა სე ბე ბი უფ რო კრი ტი კუ ლი ა. 

გა მო კითხულ თა ნა ხე ვარ ზე ოდ ნავ მე ტი აღ ნიშ ნავს, რომ ბო ლო ხუ თი წლის მან ძილ ზე მი სი ეკო
ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბა გა უმ ჯო ბეს და. გა მო კითხულ ოჯა ხე ბის თით ქ მის მე სა მედ ში ერ თ ერ თ მა 
წევ რ მა მა ინც  ამ პე რი ოდ ში მუ შა ო ბა და იწყო, ხო ლო მე ხუ თედ ში – ბიზ ნე სი წა მო იწყო.  ბიზ ნე სის 
წა მოწყე ბის თვალ საზ რი სით მდგო ნა რე ო ბა უკე თე სია მეს ტი ა ში. 

თემის შესაძლებლობების განვითარება
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სვანეთი დღეს
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სქე მა 10 ეთან ხ მე ბით თუ არა შემ დეგ მო საზ რე ბებს ბო ლო ხუ თი წლის შე სა ხებ (გამოკითულთა %)

მო სახ ლე ო ბის აქ ტი უ რო ბა

თით ქ მის ნა ხე ვა რი თვლის რომ აქ ტი უ რად არის სო ცი ა ლუ რად აქ ტი უ რი, მათ გან უმე ტე სო ბა აღ ნიშ
ნავს, მი სი  ჩარ თუ ლო ბა ბო ლო ხუ თი წლის მან ძილ ზე გა ი ზარ და.  

სქე მა 11  რო გორ შე ა ფა სებ დით სა კუ თარ თავს 
სა მო ქა ლა ქო აქ ტი უ რო ბის თვალ საზ რი სით?

სქე მა 13 აქ ტი უ რო ბა 
ასა კობ რივ ჭრილ ში 

სქე მა 14 რო გორ შე ა ფა სებ დით სა კუ თარ თავს
 სა მო ქა ლა ქო აქ ტი უ რო ბის თვალ საზ რი სით ბო ლო 
5 წლის მან ძილ ზე?

სქე მა 12 რო გორ შე ა ფა სებ დით სა კუ თარ თავს სა მო ქა ლა ქო 
აქ ტი უ რო ბის თვალ საზ რი სით ბო ლო 5 წლის მან ძილ ზე?

დღეს სო ცი ა ლუ რად ყვე ლა ზე მე ტად აქ ტი უ რად თავს მი იჩ ნევს 45 წლის ზე ვით მო სახ ლე ო ბა.

აქ ტი უ რო ბის თვალ საზ რი სით, ბო ლო ხუ თი წლის მან ძილ ზე, მეტ პროგ რესს ახალ გაზ რ დო ბა გრძნობს.  

თემის შესაძლებლობების განვითარება

აქტირუად ჩართული გავხდი უფრო აქტიური

არ უპასუხა გავხდი უფრო აქტიური

საერთოდ არ ვარ 
აქტიური

არაფერი შეცვლილა

ნეიტრალური არაფერი შეცვლილა

არ ვიცი

საერთოდ არ ვარ აქტიური არ ვიცი

ნეიტრალური გავხდი უფრო პასიური

აქტიურად ჩართული გავხდი უფრო პასიური

45% 38%

13%

21%

48%

1%

34%

მე ან ჩემი ოჯახის წევრებმა დავიწყეთ მუშაობა

მე ან ჩემი ოჯახის წევრებმა წამოვიწყეთ საკუთარი ბიზნესი 
(მიწათმოქმედებაც იგულისხმება)

მე ან ჩემი ოჯახის წევრების ეკონომიკური მდგომარეობა 
გაუმჯობესდა/შემოსავალი გაიზარდა
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სქე მა 15  აქ ტი უ რო ბა ლო კა ცი ე ბის მი ხედ ვით

სქე მა 17 ეთან ხ მე ბით თუ არა შემ დეგ მო საზ რე ბებს ბო ლო ხუ თი წლის შე სა ხებ  (გამოკითულთა %)

სქე მა 18 ბო ლო ხუ თი წლის მან ძილ ზე ახალ გაზ რ დო ბა ჩვენ სო ფელ ში უფ რო აქ ტუ რია
(სოფლის ცხოვ რე ბა ში ჩარ თუ ლო ბა, პრობ ლე მე ბის და ყე ნე ბა და გა დაწყ ვე ტა)

სქემა 16 აქტიიურობის დინამიკა სქესის მიხედვით

აქ ტი უ რო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი უფ რო მა ღა ლია მეს ტი ა ში, მა მა კა ცე ბი ბო ლო ხუ თი წლის მან ძილ ზე მე
ტად ხე და ვენ სა კუ თარ პროგ რესს აქ ტი უ რო ბის  თვალ საზ რი სით.  

ზო გა დად, მო სახ ლე ო ბა უკეთ აც ნო ბი ე რებს სოფ ლის სა ერ თო პრობ ლე მებს და მე ტად მო ტი ვი რე ბუ
ლია სა კუ თა რი და სხვა თა ცხოვ რე ბის უკე თე სო ბის კენ შე საც ვ ლე ლად. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სოფ ლის 
სა ერ თო პრობ ლე მებ ზე მუ შა ო ბის თვალ საზ რი სით უფ რო აქ ტი უ რე ბი მა მა კა ცე ბი არი ან. 

თემის შესაძლებლობების განვითარება

დიახ

არ ვიცი

არა

70%

5%

25%

უფრო აქტიურად ვმონაწილეობ საერთო 
პრობლემების გადაწყვეტაში

უფრო ხშირად ვფიქრობ, რომ შემიძლია 
უკეთესობისკენ შევცვალო სხვების ცხოვრება

უფრო ხშირად ვფიქრობ, რომ შემიძლია 
უკეთესობისკენ შევცვალო ჩემი ცხოვრება

უკეთესად მესმის რა არის საჭირო ჩემი 
სოფლის განვითარებისათვის
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სხვა
ლოკაციები მამრობითი

მესტია მდედრობითი

არ უპასუხა გავხდი უფრო აქტიურინეიტრალური არაფერი შეცვლილა

საერთოდ არ ვარ აქტიური არ ვიციაქტიურად ჩართული გავხდი უფრო პასიური

დიახ არ ვიციარა



54    konsultaciis da treningis centri 2014

თა ნამ შ რომ ლო ბა

გა მო კითხულ თა უმე ტე სო ბა მი იჩ ნევს, რომ მის სო ფელს აწუ ხებს სა ერ თო პრობ ლე მე ბი და იცის ვის 
უნ და მი მარ თოს და სახ მა რებ ლად. ნა ხე ვარ ზე ოდ ნავ მე ტი აღ ნიშ ნავს, რომ  ად გი ლობ რი ვი თვით მ
მარ თ ვე ლო ბა თა ნამ შ რომ ლობს და ით ვა ლის წი ნებს  ით ვა ლის წი ნებს მო სახ ლე ო ბის აზრს.

ცხრი ლი 2. ეთახ ნ მე ბით თუ არა შემ დეგ დე ბუ ლე ბებს თქვე ნი სოფ ლის შე სა ხებ

სქე მა 19  ინ დი ვი დუ ა ლუ რი თა ნამ შ რომ ლო ბა სხვა დას ხ ვა უწყე ბებ თან ბო ლო ხუ თი წლის მან ძილ ზე

სქე მა 20 თა ნამ შ რომ ლო ბა სქე სი სა და ლო კა ცი ის მი ხედ ვით

დი ახ მეტ - 
ნაკ ლე ბად არა არ 

ვი ცი

სო ფელს  აწუ ხებს სა ერ თო პრობ ლე მე ბი 88.9% 4.8% 5.7% .6%

სოფ ლის მაცხოვ რებ ლებ მა  იცი ან ვის მი მარ თონ სოფ ლის სა ერ თო
პრობ ლე მის გა და საჭ რე ლად 76.4% 5.4% 14.9% 3.3%

ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა თა ნამ შ რომ ლობს სოფ ლის მაცხოვ რებ
ლებ თან 63.4% 14.4% 15.3% 6.9%

ად გი ლობ რი ვი მთავ რო ბა ით ვა ლის წი ნებს მო სახ ლე ო ბის აზრს 53.6% 22.0% 18.5% 6.0%

მო სახ ლე ო ბა ყვე ლა ზე აქ ტი უ რად ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბას თან თა ნამ შ რომ ლობს. 

ქა ლე ბი უფ რო მე ტად თა ნამ შ რომ ლო ბენ ად გი ლობ რივ არა სამ თავ რო ბო ებ თან, მა მა კა ცე ბი კი სო
ფელ თან. სოფ ლად არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბა უფ რო იშ ვი ა თი ა, ვიდ რე 
მეს ტი ა ში. 

თემის შესაძლებლობების განვითარება

მითანამშრომლია ადგილობრივ 
თვითმმართველობასთან

 მითავნამშრომლია ადგილობრივ 
არასამთვრობო ორგანიზაციებთან

თანამშრომლობა
ორგანიზაციასთან

თანამშრომლობა
ორგანიზაციასთან

თანამშრომლობა
სოფელთან

თანამშრომლობა
სოფელთან

მითანამშრომლია საერთაშორისო 
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან

დიახ

მამრობითი სხვა სოფლები

არ ვიციარა

მდედრობითი მესტია

1%
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%
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%
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%
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20% 23%
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და სა ხე ლე ბა და რა ო დე ნო ბა

ინ ტერ ნე ტი და კომ პი უ ტე რუ ლი მომ სა ხუ რე ბა 3309

ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მომ ხ მა რე ბე ლი 3192

კო პი უ ტე რუ ლი ტრე ნინგ კურ სის მო ნა წი ლე ე ბი 27

ინ დი ვი დუ ა ლუ რი კონ სულ ტა ცია 90

კონ სულ ტა ცი ე ბი 2026

პრო ექ ტის შედ გე ნა და მარ თ ვა 1168

სო ცი ა ლუ რი მე დია 95

სხვა დას ხ ვა სა კითხე ბი 766

ტრე ნინგ კურ სე ბის მო ნა წი ლე თე ე ბი 850

პრო ექ ტის მარ თ ვის კურ სის მო ნა წი ლე ე ბი 477

ინ გ ლი სუ რი ენის კურ სის მო ნა წი ლე ე ბი 62

სო ცი ა ლუ რი მე დი ის ტრე ნინ გის მო ნა წი ლე ე ბი 58

ტრე ნინ გი სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლებ ში, მო ნა წი ლე ე ბი 29

სხვა კურ სე ბის მო ნა წი ლე ე ბი 224

თე მა ტუ რი შეხ ვედ რე ბი სა და დის კუ სი ე ბის მო ნა წი ლე ე ბი 533

ახალ გაზ რ დულ ინი ცი ა ტი ვებ ში ჩარ თუ ლი ადა მი ა ნე ბი 9851

საგ რან ტო პრო ექ ტე ბის ად მი ნის ტ რი რე ბა ში ჩარ თუ ლი პი რე ბი 431

სხვა დას ხ ვა ღო ნის ძი ე ბა ში მო ნა წი ლე პი რე ბი 3098

ახალ გაზ რ დე ბის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი არაპ რო ექ ტუ ლი 
(CTCის და ფი ნან სე ბის გა რე შე გან ხორ ცი ე ლე ბა ში ჩარ თუ ლი პი რე ბი)

6322

CSOბის პრო ექ ტებ ში ჩარ თუ ლი ადა მი ა ნე ბის რა ო დე ნო ბა 17775

სა ზო გა დო ებ რივ შეხ ვედ რებ ში ჩარ თუ ლი მო ნა წი ლე ე ბი 5872

საგ რან ტო პრო ექ ტე ბის სა თე მო მო ბი ლი ზე ბა ში ჩარ თუ ლე ბი 11903

გაც ვ ლი თი პროგ რა მე ბი სა და სას წავ ლო  ტუ რე ბის  მო ნა წი ლე ე ბი 110

სა ერ თა შო რი სო ბა ნა კებ ში მო ნა წი ლე პი რე ბი 15

სას წავ ლო ტუ რებ ში მო ნა წი ლე პი რე ბი 90

საგ რან ტო კონ კურ სე ბით და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი 64

პრო ექ ტე ბი CSO 16

ახალ გაზ რ დუ ლი ჯგუ ფე ბი 48

გა ცე მუ ლი თან ხე ბი (ლარი) 156136

ახალ გაზ რ დუ ლი საგ რან ტო კონ კურ სი 26871

საგ რან ტო კონ კურ სი CSO 75765

მეს ტი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 55500

პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში გა წე უ ლი სერ ვი სე ბი, გა ცე მუ ლი რე სურ სე ბი და და ფარ ვა

თემის შესაძლებლობების განვითარება
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ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ში 
მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის და მა ტე ბი თი 
მე ქა ნიზ მე ბის სა ჭი რო ე ბა

ად გი ლობ რი ვი დე მოკ რა ტი ის სრულ ყო ფი ლად გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის ერ თ ერ თი ძი რი თა დი ამო
ცა ნაა ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თა მი ღე ბის პრო ცეს ში სა ზო გა დო ე ბის 
ყვე ლა ფე ნი სა და ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა იმი სათ ვის, რომ მაქ სი მა ლუ რად 
სწო რად იქ ნას შერ ჩე უ ლი სა ბი უ ჯე ტო პრი ო რი ტე ტე ბი მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე
ბით და სა ზო გა დო ებ რი ვი სი კე თე ე ბი შეძ ლე ბის დაგ ვა რად თა ნაბ რად მი ე წო დოს ყვე ლა მო ქა ლა ქეს. 
სა ზო გა დო ებ რივ საქ მი ა ნო ბა ში მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბა წარ მო ად გენს ერ თ ერთ დე მოკ რა ტი ულ 
პრინ ციპს, რო მელ საც ევ რო პის საბ ჭოს ყვე ლა წევ რი ქვე ყა ნა იზი ა რებს1. წი ნამ დე ბა რე სტა ტი ის მი
ზა ნი ა, სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი რე ა ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ში 
მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბის ზო გი ერ თი და მა
ტე ბი თი ფორ მის გა მო ყე ნე ბის პერ ს პექ ტი ვის გა ა ნა ლი ზე ბა.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მარ თ ვა ში  მო ნა წი ლე ო ბის ძი რი თა დი ფორ მა თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის 
ხელ მ ძღ ვა ნელ ორ გა ნო ებ ში მო სახ ლე ო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის პირ და პი რი, სა ყო ველ თაო და 
თა ნას წო რი სა არ ჩევ ნო უფ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, ფა რუ ლი კენ ჭის ყ რით პე რი ო დუ ლი არ ჩე ვა ა. 
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის დროს სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბა ირ ჩევს 71 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლო ბით (საკრებულო) და აღ მას რუ ლე ბელ (გამგებელი/მერი) 
ორ გა ნო ებს. 

მამუკა აბულაძე

1  Additional Protocol to the European Charter of Local SelfGovernment on the right to participate in the affairs of a local authority, Utrecht, 
16.XI.2009, Council of Europe Treaty Series – No. 207 
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იმის და მი უ ხე და ვად, რამ დე ნად სა მარ თ ლი ა ნად ტარ დე ბა ად გი ლობ რი ვი არ ჩევ ნე ბი, თა ვად სა არ
ჩევ ნო სის ტე მებს გა აჩ ნი ათ სხვა დას ხ ვა ნაკ ლი, რის გა მოც თვით მ მარ თ ვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლო
ბით ორ გა ნო ებ ში მო სახ ლე ო ბის ყვე ლა ინ ტე რეს თა ჯგუ ფი არ არის წარ მოდ გე ნი ლი. მა გა ლი თად, 
მა ჟო რი ტა რუ ლი სა არ ჩევ ნო სის ტე მის ნაკ ლად აღი ა რე ბუ ლია ის, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის არ ჩე ვი
თი ორ გა ნო ე ბის (საკრებულო, გამ გე ბე ლი/ მე რი) და კომ პ ლექ ტე ბას არ ჩევ ნებ ზე გა მოცხა დე ბუ ლი 
„აქტიური უმ ცი რე სო ბის” წარ მო მად გენ ლე ბით ახ დენს, და არა – მთე ლი მო სახ ლე ო ბის: იმ ამომ რ
ჩე ველ თა რა ო დე ნო ბა, ვინც გა მარ ჯ ვე ბუ ლის წი ნა აღ მ დეგ მის ცა ხმა, დი დია – იმა ზე მე ტიც კი, ვიდ
რე გა მარ ჯ ვე ბუ ლის მი ერ მი ღე ბუ ლი ხმე ბი ა.2 მარ თა ლი ა, სა ქარ თ ვე ლო ში ად გი ლობ რი ვი არ ჩევ ნე ბი 
ტარ დე ბა ე.წ. „შერეული”, მა ჟო რი ტა რულ  პ რო პორ ცი უ ლი სა არ ჩევ ნო სის ტე მით, მაგ რამ საკ რე ბუ
ლო ებ ში მა ჟო რი ტა რე ბის წი ლი დი დია (საშუალოდ, 50%), გან სა კუთ რე ბით სა თე მო მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტებ ში (65%მდე), და არ ჩევ ნე ბის მა ჟო რი ტა რუ ლი წე სის ამ ნაკ ლის კომ პენ სი რე ბა ვერ ხერ ხ დე ბა. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლო შედ გე ბა პრო პორ ცი უ ლი სის ტე მის სა ფუძ ველ ზე არ ჩე უ ლი 15 წევ
რი სა და  ერ თ მან და ტი ა ნი სა არ ჩევ ნო ოლ ქე ბი დან მა ჟო რი ტა რუ ლი სა არ ჩევ ნო სის ტე მის სა ფუძ
ველ ზე არ ჩე უ ლი თი თო წევ რი სა გან. მა ჟო რი ტა რუ ლი ოლ ქე ბის რა ო დე ნო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია და და მო კი დე ბუ ლია უმ თავ რე სად მათ ტე რი ტო რი ა ზე არ სე ბუ ლი ტე რი ტო რი უ
ლი ერ თე უ ლე ბის რა ო დე ნო ბა ზე, ხო ლო თვით მ მარ თ ველ ქა ლა ქებ ში – ფიქ სი რე ბუ ლი რიცხ ვი ა: თუ 
ამომ რ ჩე ველ თა რა ო დე ნო ბა აღე მა ტე ბა 75.000ს – 15, ხო ლო თუ ამომ რ ჩე ველ თა რა ო დე ნო ბა არ 
აღე მა ტე ბა 75.000ს – 10 წევ რი. ჯა მუ რად, ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში აირ ჩე ვა 2 088 საკ რე ბუ ლოს 
წევ რი, მათ გან 1 050 პრო პორ ცი უ ლი სის ტე მით, ხო ლო 1038  – მა ჟო რი ტა რუ ლი სა არ ჩევ ნო სის ტე
მით, ერ თ მან და ტი ან სა არ ჩევ ნო ოლ ქებ ში. 

მოქ მე დი სა არ ჩევ ნო სის ტე მა არა თუ სა ზო გა დო ე ბის ყვე ლა სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლო ბას, 
საკ რე ბუ ლო ებ ში ამომ რ ჩე ველ თა პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბის პრო პორ ცი ის დაც ვა საც ვერ უზ რუნ
ველ ყოფს. მა გა ლი თად, 2010 წლის ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნებ ში სა ქარ თ ვე ლოს მას
შ ტა ბით ხმე ბის უმ რავ ლე სო ბა – 65,75% მი ი ღო მა შინ დელ მა მმარ თ ველ მა პარ ტი ამ – „ნაციონალურმა 
მოძ რა ო ბამ”, მაგ რამ მა ჟო რი ტა რუ ლი სის ტე მის წი ლის ხარ ჯ ზე საკ რე ბუ ლო ე ბი აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ
ლე სო ბით და ა კომ პ ლექ ტა.3 ასე ვე, 2014 წლის ად გი ლობ რივ არ ჩევ ნებ ში მთლი ა ნად სა ქარ თ ვე ლოს მას
შ ტა ბით პრო პორ ცი ულ არ ჩევ ნებ ში მმარ თ ველ მა კო ა ლი ცი ამ „ქართული ოც ნე ბა” აიღო 50,8%, მაგ რამ 
1049 მა ჟო რი ტა რი დე პუ ტა ტი დან 881 მა ჟო რი ტა რი (77,4%) გა იყ ვა ნა, ოპო ზი ცი ურ მა „ნაციონალურმა 
მოძ რა ო ბამ” აიღო 22,4%, მა ჟო რი ტა რი კან დი და ტე ბი დან კი მხო ლოდ 6,1%ის გაყ ვა ნა შეძ ლო.4 

სა არ ჩევ ნო სის ტე მის ეს ნაკ ლი ღრმავ დე ბა მა ჟო რი ტა რუ ლი ოლ ქე ბის სი დი დის არა თა ნა ბარ ზო მი
ე რე ბით, მა თი საზღ ვ რე ბი უმ თავ რე სად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ტე რი ტო რი ულ ორ გა ნო ებს ემ თხ ვე
ვა და ერ თ სა და ი მა ვე საკ რე ბუ ლო ში თი თო წარ მო მად გე ნე ლი ჰყავს რო გორც რამ დე ნი მე ათას, ისე 
50 ამომ რ ჩევ ლი ან და სახ ლე ბას. ამა ვე დროს, მცი რე სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯგუ ფე ბი, მ.შ. ეთ ნი კუ რი და 
რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო ბე ბი ზოგ ჯერ ისე არი ან გან სახ ლე ბუ ლი, რომ მა ჟო რი ტა რულ სა არ ჩევ ნო 
ოლ ქ შე ბი უმ ცი რე სო ბა ში არი ან და საკ რე ბუ ლო ში წარ მო მად გე ნე ლი სა ერ თოდ არ ჰყავთ, მაგ., თეთ
რიწყა როს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 35წევრიან საკ რე ბუ ლო ში 2014 წლის არ ჩევ ნე ბის შე დე გად აჭა რე ლი 
ეკო მიგ რან ტე ბის არც ერ თი წარ მო მად გე ნე ლი არ არის.5 ეს დის ბა ლან სი ვერ უქ მ ნის სა ფუძ ველს 
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ერ თ ერთ ძი რი თად ფუნ ქ ცი ას – ად გი ლებ ზე სა მო ქა ლა ქო 
მშვი დო ბი სა და სტა ბი ლუ რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას (დასახელებული მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ერ თ ერთ 
სო ფელ ში, სა დაც აჭარ ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი სახ ლობს, 2012 წლის შე მოდ გო მა ზე რე ლი გი
ურ ნი ა დაგ ზე მწვა ვე ურ თი ერ თ და პი რის პი რე ბა მოხ და6).

2  საქართველოს პარლამენტის კვლევითი დეპარტამენტი, საარჩევნო სისტემები. http://www.parliament.ge/files/1055_16721_957521_
saarchevno_sistemebi.pdf

3 ცესკო, 2010 წლის ადგილობრივი არჩევნების შედეგები, http://results2010.cec.gov.ge/

4 ცესკო, 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნების შედეგები, http://results2014.cec.gov.ge/

5  ცესკო, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა 
არჩევნებისათვის, შესაბამისი საარჩევნო კომისიების მიერ შედგენილი, კანონიერ ძალაში შესული შემაჯამებელი ოქმების მიხედვით, 
საკრებულოს წევრად, მერად, გამგებლად არჩეული და არჩევნების მეორე ტურში გასული პირები http://www.cesko.ge/uploads/oth
er/28/28811.pdf

6  საერთაშორისო ანგარიში რელიგიური თავისუფლების  შესახებ. საქართველო 2012.  (2012 International Religious Freedom Report) 
http://georgia.usembassy.gov/officialreports/irfr/irfr_2012_geo.htmlhttp://georgia.usembassy.gov/officialreports/irfr/irfr_2012_geo.html

თემის შესაძლებლობების განვითარება
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მა ჟო რი ტა რუ ლი სა არ ჩევ ნო სის ტე მის ნაკ ლი იწ ვევს საკ რე ბუ ლო ებ ში არა მარ ტო ეთ ნი კუ რი, რე ლი
გი უ რი და სხვა უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გენ ლო ბის პრობ ლე მას, არა მედ სე რი ო ზულ გენ დე რულ 
დის ბა ლან ს საც, მა შინ, რო ცა პრო პორ ცი ულ სის ტე მას აქვს პარ ტი ულ სი ებ ში ქალ თა წარ მო მად გენ
ლო ბის ქვო ტი რე ბი სა და წა ხა ლი სე ბის კა ნონ მ დებ ლო ბით რე გუ ლი რე ბის სა შუ ა ლე ბა. 2010 წელს  
საკ რე ბუ ლო ებ ში არ ჩე უ ლი იყო სულ 1550 დე პუ ტა ტი, მათ გან 88,9% კა ცი, ხო ლო 11,1% ქა ლი.7  
2014 წლის ად გი ლობ რი ვი არ ჩევ ნე ბის შე დე გე ბით, ქალ თა წილ მა მცი რედ მო ი მა ტა: პრო პორ ცი უ ლი 
სის ტე მით არ ჩე უ ლი 1035 წევ რი დან 875 (84.54%) კა ცი და 160 (15.46%) ქა ლი ა, ხო ლო მა ჟო რი ტა
რუ ლი სის ტე მის სა ფუძ ველ ზე არ ჩე უ ლი 1048 წევ რი დან 963 (91.89%) კა ცია და 85 (8.11%) ქა ლი. 
გან სა კუთ რე ბუ ლად ყუ რად სა ღე ბია ფაქ ტი, რომ პირ და პირ არ ჩე ულ 71 გამ გე ბელ სა და მერს შო რის 
მხო ლოდ ერ თი არის ქა ლი.8 

ად გი ლობ რივ არ ჩევ ნებ ში მოქ მე დი სა არ ჩევ ნო სის ტე მის მა ჟო რი ტა რუ ლი  კომ პო ნენ ტის გა მო ხა ტუ
ლი ნე გა ტი უ რი გავ ლე ნა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის არ ჩე ვი თი ორ გა ნო ე ბის წარ მო მად გენ ლო ბი თო ბის ხა
რის ხ ზე ჩვენს ქვე ყა ნა ში გან პი რო ბე ბუ ლია არა მხო ლოდ მი სი ში ნა გა ნი ნაკ ლო ვა ნე ბით, არა მედ მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის დი დი ზო მე ბი თაც, რაც მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბის და ბა ლი დო ნის ერ თ ერ თი 
გან მ საზღ ვ რე ლი ფაქ ტო რი ა: 71დან მხო ლოდ 26ში (36%) არის მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბა 30.000 
მცხოვ რებ ზე ნაკ ლე ბი, ხო ლო 2006 წლის ად მი ნის ტ რა ცი ულ  ტე რი ტო რი უ ლი რე ფორ მის შემ დეგ 
თვით მ მარ თ ველ ერ თე ულ ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის სა შუ ა ლო რა ო დე ნო ბამ (70.497) ევ რო პის 
სხვა ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით, თით ქ მის ყვე ლა ზე მა ღალ მაჩ ვე ნე ბელს მი აღ წი ა.9 

პო ლო ნე ლი ექ ს პერ ტის, პროფ. პა ველ სვი ა ნე ვი ჩის აზ რით, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი მართ 
მო ქა ლა ქე თა ინ ტე რე სი უმ ჯო ბე სია შე ფას დეს მა თი რე ა ლუ რი ქცე ვით, გან სა კუთ რე ბით, ად გი ლობ
რივ არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბით. ევ რო პულ ქვეყ ნებ ში არ სე ბობს და მო კი დე ბუ ლე ბა და სახ ლე ბის 
ზო მა სა და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბი სად მი ინ ტე რესს შო რის: მცი რე ქა ლა ქებ სა და სოფ ლებ ში 
ის მე ტი ა, ვიდ რე დიდ ქა ლა ქებ ში და სა არ ჩევ ნო აქ ტი ვო ბა და მო კი დე ბუ ლია ად მი ნის ტ რა ცი ულ  ტე
რი ტო რი უ ლი ერ თე უ ლის ზო მა ზე10 (მოსახლეობის რა ო დე ნო ბა ზე). სა ქარ თ ვე ლო ში ამომ რ ჩე ველ თა 
სა არ ჩევ ნო აქ ტი ვო ბის მაჩ ვე ნებ ლის  და მო კი დე ბუ ლე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში/ სა არ ჩევ ნო ოლ ქ ში მათ 
რა ო დე ნო ბა ზე არ არის ცალ სა ხად წრფი ვი, მაგ რამ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ზო მა და ახ ლო ე ბით 5060%
ით გან საზღ ვ რავს სა არ ჩევ ნო აქ ტი ვო ბას, რო მე ლიც მე ტია მცი რე ზო მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში11. 

საკ რე ბუ ლო ებ ში წარ მო მად გენ ლო ბი თო ბის ხა რის ხი და ბა ლია დიდ ქალ ქებ ში, გან სა კუთ რე ბით თბი
ლის ში, სა დაც თით ქ მის ერთ მი ლი ონ (918.667) ამომ რ ჩე ველს ჰყავს მხო ლოდ 50 წარ მო მად გე ნე ლი 
თბი ლი სის საკ რე ბუ ლო ში (25 პრო პორ ცი უ ლი წე სით არ ჩე უ ლი და 25 მა ჟო რი ტა რი), ხო ლო, მა გა
ლი თად, წალ კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 21 ათა სი ამომ რ ჩე ვე ლი თით ქ მის იმ დე ნი ვე – 45 საკ რე ბუ ლოს 
წევრს ირ ჩევს (მ.შ. 30 მა ჟო რი ტა რი). აშ კა რაა მო სახ ლე ო ბის წარ მო მად გენ ლო ბი თი ფუნ ქ ცი ის გან
ხორ ცი ე ლე ბა ში დის პ რო პორ ცი უ ლო ბა დე და ქა ლა ქი სა და სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის საკ რე ბუ ლო
ებს შო რის: თუ თბი ლის ში სა შუ ა ლოდ 37.000 ამომ რ ჩე ვე ლი ირ ჩევს ერთ მა ჟო რი ტარს, და ნარ ჩენ 
სა ქარ თ ვე ლო ში მათ ზე 15ჯერ ნაკ ლებს – სა შუ ა ლოდ 2.500 ამომ რ ჩე ველს აქვს იგი ვე უფ ლე ბა.12 
ეს აისა ხე ბა კი დეც თბი ლი სელ ამომ რ ჩე ველ თა აქ ტი ვო ბა ზე, რო მე ლიც სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან 
შე და რე ბით, გა ცი ლე ბით და ბა ლია13.

7  საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ანგარიში 2010 წლის 30 მაისის არჩევნებზე, http://www.cesko.ge/uploads/oth
er/6/6707.pdf

8  2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების არჩევნების ანგარიში. 
დანართი 17. გენდერული სტატისტიკა. http://www.cesko.ge/uploads/other/29/29271.pdf

9  განმარტებითი ბარათი საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის” პროექტზე. დანართი N1. 
თვითმმართველ ერთეულებში მცხოვრები მოსახლეობის რაოდენობის საშუალო ევროპული მაჩვენებლები.

10  Paweł Swianiewicz, Public opinion about local government in Georgia, Prepared  for the „Open Society – Georgia” Foundation, 2011

11  ნოდარ კაპანაძე, „მუნიციპალიტეტის ზომისა და მოსახლეობის საარჩევნო აქტივობის ურთიერთდამოკიდებულება”, 2013

12  ცესკო, ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა ოლქების მიხედვით 2014 წლის 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის http://
www.cesko.ge/uploads/other/28/28313.pdf

13  ცესკო, 2014 წლის 15 ივნისის თითმმართველობის არჩევნების აქტივობა, http://www.cesko.ge/uploads/other/28/28554.pdf
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2013 წლის 30 ოქ ტომ ბერს სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ მო წო ნე ბუ ლი „ადგილობრივი თვით მ
მარ თ ვე ლო ბის კო დექ სის” კა ნონ პ რო ექ ტის III კარ ში „საქართველოს დე და ქა ლა ქი – თბი ლი სი” გათ
ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო დე და ქა ლაქ ში უბ ნის საბ ჭო ე ბის არ ჩე ვა, მაგ რამ ეს დე ბუ ლე ბე ბი სა პარ ლა მენ
ტო გან ხილ ვე ბი სას ამო ღე ბულ იქ ნა დო კუ მენ ტი დან. ევ რო საბ ჭოს ექ ს პერ ტე ბი ამ კა ნონ პ რო ექ ტის 
შე ფა სე ბი სას აღ ნიშ ნავ დ ნენ: „ბევრი დი დი ქა ლა ქის ან დე და ქა ლა ქის (ერევანი, პა რი ზი, კა საბ ლან კა 
და სხვ.) კა ნონ მ დებ ლო ბა ში შე დის უბ ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი. უაღ რე სად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ის, რომ 
სუბ სი დი ა რუ ლო ბის პრინ ცი პი ამ ტი პის ქა ლაქ ში კარ გად რე ა ლიზ დე ბა ან დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ით და 
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორი დო ნის შექ მ ნით, ან კი დევ დე კონ ცენ ტ რა ცი ით და ქა ლა
ქის გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ად მი ნის ტ რა ცი ის სტრუქ ტუ რე ბი სა და მომ სა ხუ რე ბის ოპ ტი მა ლუ რი გა ნა წი
ლე ბით. ძა ლი ან დი დი ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს ამ თე მას, რო მე ლიც უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სია მო ქა ლა
ქე ე ბის მი ერ ად გი ლობ რი ვი სის ტე მის მუ შა ო ბის პრო ცე სის აღ ქ მა ში”14. 

რამ დე ნა დაც სა ხელ მ წი ფო ში ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის დამ კ ვიდ რე ბის ერ თ ერ თი ძი რი
თა დი ამო ცა ნა არის სა ხე ლი სუფ ლე ბო უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის და ახ ლო ე ბა ინ დი
ვიდ თან, და რო გორც შე დე გი, ად გი ლობ რი ვი ინი ცი ა ტი ვის ორ გა ნუ ლი შერ წყ მა სა ჯა რო ინ ტე რე
სებ თან, ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში მო ქა ლა ქე თა სრულ ყო ფი ლად მო
ნა წი ლე ო ბა მხო ლოდ მო სახ ლე ო ბის არ ჩევ ნებ ში აქ ტი ვო ბით შე უძ ლე ბე ლია და ძალ ზე აქ ტუ ა ლუ რია 
მუ ნი ცი პა ლუ რი ორ გა ნო ე ბის მუ შა ო ბა ში, მათ მი ერ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში და ინ
ტე რე სე ბუ ლი მო ქა ლა ქე ე ბი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯგუ ფე ბის ინ ტენ სი უ რი ჩარ თუ ლო ბის და მა ტე
ბი თი მე ქა ნიზ მე ბის სა კა ნონ მ დებ ლო უზ რუნ ველ ყო ფა. 

2005 წლის „ადგილობრივი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნულ კა ნონს 2009 
წელს ახა ლი თა ვი და ე მა ტა: „მოქალაქეთა მო ნა წი ლე ო ბა თვით მ მარ თ ვე ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა
ში”,15 რომ ლის დე ბუ ლე ბებ მა გად მო ი ნაც ვ ლა ახალ ორ გა ნულ კა ნონ ში, „ადგილობრივი თვით მ მარ
თ ვე ლო ბის კო დექ ს ში”16 (2014), მი სი XI თა ვის სა ხით. და წეს და ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
ორ გა ნო ე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თა სა ჯა რო ო ბი სა და გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის გარ კ ვე უ ლი რე გუ ლა ცი ე ბი, 

14  ევროსაბჭოს შეფასების მოხსენება, საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს თვითმმართველობის კოდექსის” პროექტის 
შეფასება, სტრასბურგი, 13.12.2013 CELGR/PAD 3/2013

15  საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებებისა 
და დამატებების შეტანის თაობაზე, თბილისი, 2009 წლის 28 დეკემბერი, №2515რს https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ld
mssearch&view=docView&id=91444&lang=ge

16  საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, ქუთაისი,5 თებერვალი 2014 წ.N1958IIს https://
matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=2244429&lang=ge
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მო სახ ლე ო ბას მი ე ცა პე ტი ცი ის წე სით საკ რე ბუ ლო ში ნორ მა ტი უ ლი აქ ტის პრო ექ ტის ინი ცი რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა,  უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ ნა საკ რე ბუ ლო სა და ამ წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნოს  კო
მი სი ე ბის სხდო მებ ზე დას წ რე ბის უფ ლე ბა, კა ნონ მა ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის თა ნამ დე
ბო ბის პი რე ბი და საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბი და ა ვალ დე ბუ ლა, სა ჯა რო შეხ ვედ რე ბის გზით ან გა რი ში ჩა
ე ბა რე ბი ნათ ამომ რ ჩევ ლე ბი სათ ვის. 

2010 წლის ად გი ლობ რი ვი არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ ძა ლა ში შე სუ ლი ეს ცვლი ლე ბე ბი, თა ვის თა ვად, მნიშ
ვ ნე ლო ვა ნი იყო მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის თვალ საზ რი სით, მაგ რამ მთა ვა რი მა
ინც ამ ცვლი ლე ბე ბის იმ პ ლე მენ ტა ცი ა ა, რის თ ვი საც უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა,  აუცი ლე ბე ლი იყო მო
სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა მა თი უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ. რო გორც შემ დ გომ ში კვლე ვებ მა აჩ ვე ნა, რე ა
ლუ რად მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნე იყო ძალ ზე და ბა ლი, შე სა ბა მი სად, ძალ ზე იშ ვი ა თი 
იყო მათ მი ერ ამ უფ ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბის მა გა ლი თე ბი.17,18,19 

სა ზო გა დო ებ რი ვი საბ ჭო ე ბი

სა ქარ თ ვე ლო ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის უდი დე სი ნა წი ლის ზო მე ბის სი დი დე დღის წეს რიგ ში აყე ნებს 
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის მუ შა ო ბა ში მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის სუბ მუ ნი ცი პა ლუ რი 
მე ქა ნიზ მე ბის შე მო ღე ბის სა კითხს. „ადგილობრივი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბა ში მო ნა წი ლე
ო ბის უფ ლე ბის შე სა ხებ” ქარ ტი ის და მა ტე ბი თი ოქ მის20 მე2 მუხ ლის თა ნახ მად, „თუ ად გი ლობ რივ 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ში ბევ რი მო ქა ლა ქე შე დის და /ან მო ი ცავს დიდ გე ოგ რა ფი ულ არე ალს, მა თი ჩაბ
მა შე და რე ბით მათ თან ახ ლო დო ნე ზე უნ და მოხ დეს”.

„ადგილობრივი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის კო დექ სის” კა ნონ პ რო ექ ტ ში, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს მთავ
რო ბამ მო ი წო ნა 2013 წლის 30 ოქ ტომ ბერს, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო და სახ ლე ბებ ში სა ზო გა დო
ებ რი ვი საბ ჭო ე ბის შექ მ ნა, რო გორც მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის მე ქა ნიზ მი. 2013 წლის დე კემ ბერ
ში, კა ნონ პ რო ექ ტის სა პარ ლა მენ ტო გან ხილ ვე ბი სას, ეს ნორ მე ბი ამო ღე ბულ იქ ნა დო კუ მენ ტი დან. 
ხე ლი სუფ ლე ბამ გა ნაცხა და, რომ მოგ ვი ა ნე ბით შე ას რუ ლებს წი ნა სა არ ჩევ ნო და პი რე ბას და სახ ლე
ბუ ლი პუნ ქ ტე ბის დო ნე ზე დე მოკ რა ტი უ ლი ჩარ თუ ლო ბის მე ქა ნიზ მე ბის სა კა ნონ მ დებ ლო უზ რუნ
ველ ყო ფის თა ო ბა ზე, რის თ ვი საც „ადგილობრივი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის კო დექ სის” 165ე მუხ ლ ში 
ჩა ი წე რა: „საქართველოს მთავ რო ბამ... მო ქა ლა ქე თა თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის და მა ტე ბი თი ფორ მე ბის 
შექ მ ნის უზ რუნ ველ სა ყო ფად 2015 წლის 1 იან ვ რამ დე მო ამ ზა დოს და სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენტს 
წა რუდ გი ნოს შე სა ბა მი სი კა ნონ პ რო ექ ტი”. 

ექ ს პერ ტე ბის მი ერ 2014 წელს შე მუ შა ვე ბუ ლი „ტერიტორიული სა ზო გა დო ებ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის” 
კონ ცეფ ცი ის21 სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან სა ქარ თ ვე ლოს სხვა დას ხ ვა რე გი ონ ში გან
ხილ ვი სას   გა მო იკ ვე თა ძი რი თა დად ერ თ გ ვა რო ვა ნი მო საზ რე ბე ბი, მცი რე რე გი ო ნუ ლი თა ვი სე ბუ რე ბე ბით. 
კერ ძოდ, მო სახ ლე ო ბის გან მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მმარ თ ვე ლი ორ გა ნო ე ბის და ცი ლე ბის გა მო, შეხ ვედ რე ბის 
მო ნა წი ლე ებს, აუცი ლებ ლად მი აჩ ნი ათ  სოფ ლად მოქ მე დი გამ გებ ლის წარ მო მად გენ ლის („რწმუნებულის”) 
ინ ს ტი ტუ ტის დე მოკ რა ტი ზა ცი ა, რის თ ვი საც შე მო თა ვა ზე ბულ იქ ნა შემ დე გი ვა რი ან ტე ბი: 

�გამ გებ ლის წარ მო მად გენ ლის და ნიშ ვ ნი თი ინ ს ტი ტუ ტის გა უქ მე ბა და ტე რი ტო რი ულ ორ გა ნო ებ ში 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ორ გა ნო ე ბის წარ მო მად გენ ლის არ ჩე ვა, კო ა ლი ცია „ქართული ოც ნე ბის” წი ნა
სა არ ჩევ ნო და პი რე ბი სა მებრ;

17  BCG research, „ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა – ინფორმირებულობა და შეფასებები”, „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის რეფორმა – შედეგიანობა და შეფასებები”, 2008

18  სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი „მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობაში”, 2009

19  საზოგადოებრივი აზრის კვლევისა და მარკეტინგის ინსტიტუტი, „ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობადობისა და კმაყოფილების 
კვლევა”, 2011

20   Additional Protocol to the European Charter of Local SelfGovernment on the right to participate in the affairs of a local authority, Utrecht, 
16.XI.2009, Council of Europe Treaty Series – No. 207 

21  ფონდი „ღია საზოგადოებასაქართველო”, „ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის   
ფორმის – ტერიტორიული საზოგადოებრივი თვითმმართველობის ფორმირების ალტერნატივების ანალიზი”, 2014
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�მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის და მა ტე ბი თი მე ქა ნიზ მის შე მო ღე ბა, მაგ., სა ზო გა დო ებ რი ვი საბ ჭო ე ბის 
(ა.ა.ი.პ.ს ფორ მით) და მი სი თავ მ ჯ დო მა რის  სა ხით, რო მე ლიც ჩა ა ნაც ვ ლებს ად გილ ზე გამ გებ ლის 
რწმუ ნე ბულს და შე ი თავ სებს მის ფუნ ქ ცი ებს;

�გამ გებ ლის წარ მო მად გენ ლის სა კონ სულ ტა ცი ო, წარ მო მად გენ ლო ბი თი სა ზო გა დო ებ რი ვი საბ ჭო
ე ბის (არარეგისტრირებული კავ ში რის ფორ მით) არ ჩე ვა, რო მელ საც წარ მო მად გე ნე ლი უხელ მ ძღ
ვა ნე ლებს, მაგ რამ მი სი და ნიშ ვ ნი სას გამ გებ ლი სათ ვის კან დი და ტუ რის წარ დ გე ნის, ასე ვე გან თა ვი
სუფ ლე ბის სა კითხის დას მის პრე რო გა ტი ვა უნ და ჰქონ დეს არ ჩე ვით საბ ჭოს.

სოფ ლად სა ზო გა დო ებ რი ვი საბ ჭოს და მი სი თავ მ ჯ დო მა რის არ ჩე ვის შემ თხ ვე ვა ში, პრობ ლე მუ რია  
ად გილ ზე გამ გებ ლის წარ მო მად გენ ლის, ასე ვე საკ რე ბუ ლო ში მო სახ ლე ო ბის მი ერ არ ჩე უ ლი მა ჟო
რი ტა რის კომ პე ტენ ცი ა თა ურ თი ერ თ მი მარ თე ბის სა კითხი. ეს პრობ ლე მა 2013 წლის კა ნონ პ რო ექ ტ
ში რე გუ ლირ დე ბო და სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რის (სსიპ) სა ხით და სახ ლე ბის სა ზო გა დო
ებ რი ვი საბ ჭოს ჩა მო ყა ლი ბე ბი სას მი სი თავ მ ჯ დო მა რის თ ვის რწმუ ნე ბუ ლის კომ პე ტენ ცი ე ბის გა და
ცე მით. მის გა და საჭ რე ლად შეხ ვედ რე ბის მო ნა წი ლე ებ მა გა მოთ ქ ვეს სა ზო გა დო ებ რი ვი საბ ჭო ე ბის 
ტე რი ტო რი ულ ერ თე ულ ში გამ გებ ლის წარ მო მად გენ ლის სა კონ სულ ტა ცი ო, წარ მო მად გენ ლო ბი თი 
ორ გა ნოს სა ხით მა თი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის  იდე ა, რო ცა ასეთ საბ ჭოს თა ვად წარ მო მად გე ნე ლი მო იწ
ვევს და თავ მ ჯ დო მა რე ო ბას გა უ წევს, ხო ლო მა ჟო რი ტა რუ ლი წე სით არ ჩე უ ლი საკ რე ბუ ლოს წევ რი
სათ ვის მის მუ შა ო ბა ში მო ნა წი ლე ო ბა სა ვალ დე ბუ ლო იქ ნე ბა.  

არა რე გის ტ რი რე ბუ ლი კავ ში რის იური დი უ ლი ფორ მი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ 
იური დი უ ლი პი რის (ააიპ) სა ხით სა ზო გა დო ებ რი ვი საბ ჭო ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის შემ თხ ვე ვა ში, სოფ
ლის მცხოვ რებ ლებს მი ზან შე წო ნი ლად მი აჩ ნი ათ საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რის თ ვის გამ გებ ლის წარ მო
მად გენ ლის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის დე ლე გი რე ბა, შე სა ბა მი სი და ფი ნან სე ბით. მა თი აზ რით, ამ ორი 
ფორ მის შე საძ ლო და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი მხა რე ე ბი შემ დე გი ა:

ა) არა რე გის ტ რი რე ბუ ლი კავ ში რი:
�არა ე ფექ ტუ რო ბა სა კუ თა რი ფი ნან სე ბის არ ქო ნის გა მო;
�სა ზო გა დო ებ რი ვი აქ ტი უ რო ბის ტრა დი ცი ულ, „ბუნებრივ” ფორ მებ თან შე სა ბა მი სო ბა;
�გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თა მი ღე ბა სა და აღ ს რუ ლე ბა ში მო სახ ლე ო ბის მო ხა ლი სე ობ რი ვი ჩარ თუ ლო ბის 

ამაღ ლე ბის მი ზან თან ადეკ ვა ტუ რო ბა;
�არამ დ გ რა დო ბა.

ბ) არა სა მე წარ მეო (არაკომერციული) იური დი უ ლი პი რი:
�დო ნო რუ ლი სახ ს რე ბის მო ზიდ ვის შე საძ ლებ ლო ბა;
�მუ ნი ცი პა ლუ რი ბი უ ჯე ტი დან სა ბა ზი სო და ფი ნან სე ბის აუცი ლებ ლო ბა;
�ბი უ როკ რა ტი ზა ცი ი სა და პო ლი ტი ზა ცი ის საფ რ თხე.

ამას თან, შეხ ვედ რე ბის მო ნა წი ლე ე ბის აზ რით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ ა(ა )იპს სა ხით სა ზო გა დო
ებ რი ვი საბ ჭო ე ბის შექ მ ნი სათ ვის სპე ცი ა ლუ რი კა ნო ნის მი ღე ბის სა ჭი რო ე ბა არ არის, რამ დე ნა დაც 
არ სე ბუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა ისე დაც იძ ლე ვა ამის სა შუ ა ლე ბას და ასე თი ორ გა ნო მო სახ ლე ო ბის ჩარ
თუ ლო ბის რე ა ლუ რი მე ქა ნიზ მი ვერ გახ დე ბა. ძნე ლი არაა იმის გან ჭ ვ რე ტა, რომ იური დი უ ლი პი რის 
ფორ მით (სსიპ ან ააიპ) ტე რი ტო რი უ ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის და ფუძ ნე ბა, სა
ბო ლოო ჯამ ში, იმ ფუნ ქ ცი უ რი დატ ვირ თ ვის მქო ნე ორ გა ნო ე ბად გა დაქ ცე ვამ დე მიგ ვიყ ვანს, რო
გორ საც ას რუ ლებ დ ნენ 2014 წლი დან გა უქ მე ბუ ლი, ტე რი ტო რი ულ ორ გა ნო ებ ში რწმუ ნე ბუ ლე ბის 
აპა რა ტე ბი, ან 2006 წლამ დე არ სე ბუ ლი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბი, ოღონდ რე დუ ცი რე ბუ ლი სა ხით.

საბ ჭო ე ბის მი ერ სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი ვით ტე რი ტო რი უ ლი არე ა ლის მო საზღ ვ რამ შე იძ ლე ბა ბიძ გი მის ცეს 
მო სახ ლე ო ბა ში კონ ფ ლიქ ტე ბის წარ მო შო ბას და ეს რის კი მო ნა წი ლე ებს რე ა ლუ რად მი აჩ ნი ათ, ამი ტომ მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ მა უნ და მო საზღ ვ როს სა ზო გა დო ებ რი ვი საბ ჭოს მოქ მე დე ბის არე ა ლი. სოფ ლად მცხოვ რებ თა 
აზ რით, ეს ტე რი ტო რია საკ რე ბუ ლოს მი ერ გან საზღ ვ რულ ტე რი ტო რი ულ ერ თე უ ლებს უნ და ემ თხ ვე ო დეს.

სა სოფ ლო რე გი ო ნე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ დღეს და სახ ლე ბის სა ერ თო კრე ბა ზე მო
ქა ლა ქე თა ისე თი დას წ რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, რო მე ლიც ამ კრე ბის ლე გი ტი მუ რო ბას (50%+1 მა ინც) 
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უზ რუნ ველ ყოფ და, პრაქ ტი კუ ლად შე უძ ლე ბე ლი ა. პირ და პი რი დე მოკ რა ტი ის ეს სა ხე „სოფლის მხარ
და ჭე რის პროგ რა მით”22 გა მო ყო ფი ლი თან ხის მიზ ნობ რი ო ბის გან საზღ ვ რი სას, უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში, 
მხო ლოდ ფორ მა ლურ ხა სი ათს ატა რებს, ან ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გე ნელ თა მხრი დან ად ვი ლად 
მა ნი პუ ლი რე ბა დი ა. კრე ბა ზე საბ ჭოს წევ რე ბის არ ჩე ვის ნაც ვ ლად, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ულ 
ერ თე ულ ში სა ზო გა დო ებ რი ვი საბ ჭოს ასარ ჩე ვად სოფ ლად მცხოვ რებ ლებს უფ რო შე საძ ლებ ლად მი
აჩ ნი ათ ფა რუ ლი კენ ჭის ყ რით საბ ჭოს წევ რე ბის არ ჩე ვის მე ქა ნიზ მი, სა არ ჩევ ნო ყუ თის კარ და კარ ჩა
მო ტა რე ბით, ან მცი რე (დაახლ.100 მო სახ ლი ა ნი) უბ ნე ბის შეკ რე ბის მეშ ვე ო ბით, თუ ამის ორ გა ნი ზე ბას 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის უფ ლე ბა მო სი ლი წარ მო მად გე ნე ლი გა უ წევს ორ გა ნი ზე ბას.

სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭო ე ბი/ სა ზო გა დო ებ რი ვი დარ ბა ზე ბი

სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის გა საზ რ დე ლად 
ერ თ ერ თი ეფექ ტუ რი სა შუ ა ლე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა ჯგუ ფე ბის შექ მ ნა ა. 
ისი ნი წარ მო ად გე ნენ თე მა ტურ საბ ჭო ებს, რომ ლებ შიც შე დი ან მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ზო გა დო ებ
რი ვად აქ ტი უ რი მაცხოვ რებ ლე ბი და სა კუ თარ გა მოც დი ლე ბას, ცოდ ნას, ექ ს პერ ტი ზას უზი ა რე ბენ 
მუ ნი ცი პა ლურ ორ გა ნო ებს. ამ გზით სა ზო გა დო ე ბა მე ტად არის ჩარ თუ ლი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ში და 
ეს უკა ნას კ ნე ლიც სა ჭი რო ცოდ ნას იღებს რე სურ სე ბის და ზოგ ვით. სა ქარ თ ვე ლო ში ამ გ ვა რი მრჩე
ველ თა ჯგუ ფის შექ მ ნის პრე ცენ დენ ტე ბი ოზურ გე თის,23 ბა თუ მი სა და გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
საკ რე ბუ ლო ებ თან სა ზო გა დო ებ რი ვი დარ ბა ზე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭო ე ბის შექ მ ნის 
სა ხით,  2011 წლი დან გაჩ ნ და.24,25,26  

აშშ სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს (USAID) პროგ რა მის „დემოკრატიული  მმარ თ ვე ლო
ბა სა ქარ თ ვე ლო ში” (G3) ფარ გ ლებ ში 2012 წლის გა ზაფხუ ლი დან შე იქ მ ნა სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა 
საბ ჭო ე ბი სა ქარ თ ვე ლოს 10 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. ინი ცი ა ტი ვა მიზ ნად ისა ხავ და გამ ჭ ვირ ვა ლე ო ბის, 
თა ნა მო ნა წი ლე ო ბი სა და ზო გა დად დე მოკ რა ტი უ ლო ბის შეგ რ ძ ნე ბის გაზ რ დას მო ქა ლა ქე ებ ში. მრჩე
ველ თა საბ ჭო ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას და ეფექ ტურ ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას გარ კ ვე უ ლი სირ თუ ლე ე ბი და წი
ნა აღ მ დე გო ბე ბი შეხ ვ და, რა მაც რიგ შემ თხ ვე ვებ ში მა თი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის პა რა ლი ზე ბა გა მო იწ ვი ა. 
მი უ ხე და ვად ამი სა, ზო გი ერთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭო ე ბის ინი ცი ა ტი
ვი თა და აქ ტი უ რი მუ შა ო ბით გა და იჭ რა გარ კ ვე უ ლი სა კითხე ბი ად გი ლობ რივ დო ნე ზე, მაგ., საკ
რე ბუ ლო ებ ში მოხ და სკო ლამ დე ლი აღ ზ რ დის სფე რო ში პრობ ლე მე ბის აქ ტუ ა ლი ზე ბა და ლო ბი რე ბა 
(თელავი, მარ ნე უ ლი), სა ბი უ ჯე ტო და გეგ მ ვის პრო ცეს ში არა ერ თი სა კითხის ფარ თო გან ხილ ვა და 
წა მო წე ვა (ბათუმი, რუს თა ვი). სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭო ებ მა, რო გორც მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ
ლო ბის ეფექ ტურ მა მე ქა ნიზ მ მა, გა ა მარ თ ლა იქ, სა დაც მა თი და კომ პ ლექ ტე ბა, საკ რე ბუ ლოს მი ერ 
დამ ტ კი ცე ბუ ლი დე ბუ ლე ბით, არ იყო და მო კი დე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პი რის ნე
ბა სურ ვილ ზე და თა ვი სი მდგრა დო ბაც და ამ ტ კი ცა.27

„საზოგადოებრივი დარ ბა ზის” სა ხით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ზო გა დო ებ რივ მრჩე ველ თა საბ ჭო ე ბის 
შე სა ხებ დე ბუ ლე ბე ბი ამ ჟა მად ასა ხუ ლია თით ქ მის ყვე ლა საკ რე ბუ ლოს რეგ ლა მენ ტ ში და მო ქა ლა
ქე თა ჩარ თუ ლო ბის ეს მე ქა ნიზ მი თან და თან მკვიდ რ დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს რე ა ლო ბა ში, მაგ., 2014 
წელს თვით მ მარ თ ველ ქა ლა ქად ოზურ გე თის გა მო ყო ფის შე დე გად შექ მ ნი ლი ორი ვე მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის ახ ლა დარ ჩე ულ მა საკ რე ბუ ლო ებ მა გა აგ რ ძე ლეს ტრა დი ცი ა, მი ი ღეს დად გე ნი ლე ბე ბი სა ზო
გა დო ებ რი ვი დარ ბა ზე ბის შექ მ ნის შე სა ხებ და და ამ ტ კი ცეს მა თი დე ბუ ლე ბე ბი. დარ ბაზ ში გა წევ რი ა

22  საქართველოს მთავრობის დადგენილება „ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ” №183 20.02.2014, მუხ. 6.5, 
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=2255959&lang=ge

23  Центр Стратегических Исследований и Развития Грузии, Участие граждан в местном самоуправлении в странах Восточного 
Партнерства: сравнительный анализ, Октябрь 2012, Тбилиси, Грузия, с.30

24 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №11 განკარგულება, 09.02.2011 

25 თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს დადგენილება №53, 19.11.2012 

26  გ.აფციაური, საზოგადოებრივი დარბაზი საკრებულოში. რადიო „თავისუფლება” 29.12.2011 http://www.tavisupleba.mobi/a/24437035.
html

27  ირინე ურუშაძე, ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა ჩართულობის სახელმძღვანელო, USAID პროგრამა 
„დემოკრატიული  მმართველობა საქართველოში” (G3), 2014, გვ.1215
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ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბა აქვთ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე მოქ მედ ნე ბის მი ე რი სა მე წარ მეო და 
არა სა მე წარ მეო (არაკომერციული) იური დი უ ლი პი რე ბის წარ მო მად გენ ლებს.28,29   

რე გი ო ნებ ში გა მარ თუ ლი შეხ ვედ რე ბის მო ნა წი ლე ებ მა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა 
საბ ჭო ე ბის მუ შა ო ბის ეფექ ტუ რო ბის იმე დი გა მოთ ქ ვეს, თუ მათ შექ მ ნას კა ნო ნი და ა ვალ დე ბუ ლებს ყვე
ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არა მხო ლოდ საკ რე ბუ ლოს, არა მედ გამ გებ ლის სა კონ სულ ტა ციო ორ გა ნოს სა
ხი თაც.30 მა თი აზ რით, და კომ პ ლექ ტე ბის ის წე სი, რო მე ლიც ასა ხუ ლია „საზოგადოებრივი დარ ბა ზე ბის” 
შე სა ხებ საკ რე ბუ ლოს რეგ ლა მენ ტე ბის დე ბუ ლე ბებ ში, იძ ლე ვა სა შუ ა ლე ბას გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის 
პრო ცეს ში ჩა ერ თონ რო გორც სო ცი ა ლუ რად აქ ტი უ რი მო ქა ლა ქე ე ბი, ცალ კე ულ დარ გებ ში გა მოც დი
ლე ბის მქო ნე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი ბიზ ნეს  სექ ტო რის წარ მო მად გენ
ლე ბი, ასე ვე უმ ცი რე სო ბა ში მყო ფი ეთ ნი კუ რი, რე ლი გი უ რი თუ სხვა სა ხის სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯგუ ფე ბი.

დას კ ვ ნე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი

�მი ზან შე წო ნი ლია არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის ძა ლის ხ მე ვის მი მარ თ ვა სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ 
„ადგილობრივი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის შე სა ხებ ევ რო პუ ლი ქარ ტი ის” (1985) იმ მუხ ლე ბის31 აღი ა
რე ბის კენ, რომ ლებ თა ნაც ქვე ყა ნა არ არის მი ერ თე ბუ ლი და „ადგილობრივი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
საქ მი ა ნო ბა ში მო ნა წი ლე ო ბის უფ ლე ბის შე სა ხებ” ამ ქარ ტი ის და მა ტე ბი თი ოქ მის  (2009)  რა ტი ფი
ცი რე ბის ად ვო კა ტი რე ბი სა კენ;

�ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნო ე ბის არ ჩევ ნე ბი სას სა სურ ვე ლია 
ისე თი სა არ ჩევ ნო სის ტე მე ბის გა მო ყე ნე ბა, რომ ლე ბიც ხელს უწყო ბენ მცი რე სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯგუ
ფე ბის წარ მო მად გენ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას საკ რე ბუ ლო ებ ში, მაგ., ღია პრო პორ ცი უ ლი სის ტე მის; 

�ად მი ნის ტ რა ცი ულ  ტე რი ტო რი უ ლი რე ფორ მის გა ტა რე ბის შე დე გად, არ სე ბულ თან შე და რე ბით 
მცი რე თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ხელს შე უწყობს მო ქა ლა ქე თა სა ზო გა დო ებ
რი ვი აქ ტი უ რო ბი სა და მა თი მო ნა წი ლე ო ბის ხა რის ხის ზრდას ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ში;

�არ სე ბუ ლი ად მი ნის ტ რა ცი ულ  ტე რი ტო რი უ ლი მოწყო ბის პი რო ბებ ში ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო
ბის მუ შა ო ბა ში მო სახ ლე ო ბის მო ნა წი ლე ო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, გან სა კუთ რე ბით – დი დი ზო მის მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, მი ზან შე წო ნი ლია მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის სუბ მუ ნი ცი პა ლუ რი მე ქა ნიზ მე ბის შე
მო ღე ბა, მაგ., ტე რი ტო რი ულ ერ თე უ ლებ ში სა ზო გა დო ებ რი ვი საბ ჭო ე ბის არ ჩე ვა, მაგ რამ აუცი ლე ბე ლია 
ამ ორ გა ნო ე ბის არ ჩე ვი სა და ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის ისე თი ფორ მე ბის შერ ჩე ვა, რაც ამ მე ქა ნიზმს და აზღ ვევს 
მუ ნი ცი პა ლუ რი ბი უ როკ რა ტი ის ად გი ლობ რივ გაგ რ ძე ლე ბად ტრან ს ფორ მა ცი ის რის კი სა გან;

�მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ტე რი ტო რი უ ლი ორ გა ნო ე ბის საზღ ვ რებ ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის მი ერ 
არ ჩე ულ მა სა ზო გა დო ებ რივ მა საბ ჭო ებ მა შე იძ ლე ბა შე ას რუ ლონ ად გი ლებ ზე გამ გებ ლის რწმუ ნე
ბუ ლე ბი სა და საკ რე ბუ ლოს მა ჟო რი ტა რუ ლი წე სით არ ჩე უ ლი წევ რე ბის სა კონ სულ ტა ცი ო სა თათ
ბი რო ორ გა ნო ე ბის ფუნ ქ ცი ა. ად გი ლებ ზე ასე თი ორ გა ნო ე ბის მეშ ვე ო ბით შე საძ ლე ბე ლია მნიშ ვ ნე
ლოვ ნად გა უმ ჯო ბეს დეს „სოფლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მით” გა მო ყო ფი ლი თან ხე ბის მიზ ნობ რი
ო ბის გან საზღ ვ რის ამ ჟა მინ დე ლი  არა ე ფექ ტუ რი მე ქა ნიზ მი;

�„ადგილობრივი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის კო დექ სის” IV კარ ში და მა ტე ბის სა ხით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭო ე ბის შე სა ხებ  დე ბუ ლე ბე ბის ასახ ვა ხელს შე უწყობს მო ქა ლა ქე თა 
ჩარ თუ ლო ბის ამ აპ რო ბი რე ბუ ლი და სა ქარ თ ვე ლო ში უკ ვე პი ლო ტი რე ბუ ლი მე ქა ნიზ მის ქვეყ ნის 
მას შ ტა ბით გან ვ რ ცო ბა სა და და ნერ გ ვას.

28  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №23, 03.09.2014 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან 
არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის დებულების დამტკიცების შესახებ”

29  ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №30, 21.10.2014 „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს – საზოგადოებრივი დარბაზის დებულების დამტკიცების შესახებ”

30 30.11.2014 შეხვედრა მესტიაში http://droa.ge/?menuid=9&id=251&lang=1

31  საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპული ქარტიის” რატიფიცირების 
თაობაზე 26.10.2004, № 515IIს https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=42658

თემის შესაძლებლობების განვითარება





  konsultaciis da treningis centri 2014     65

 სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების განვითარება

კარგი მმართველობის პრაქტიკის
ხელშეწყობა



 „საზოგადოების განვითარების დონე შეიძლება შეფასდეს იმით, 
თუ როგორ ექცევა თავის სუსტ და და დაუცველ წევრებს.”

მარგარეტ მიდი
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სა ქარ თ ვე ლოს ზრუნ ვის პლატ ფორ მის 
კონ ცეფ ცია სა ქარ თ ვე ლო ში ზრუნ ვის 
სის ტე მის გან ვი თა რე ბის თა ო ბა ზე

მი უ ხე და ვად ბო ლო პე რი ოდ ში ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სფე რო ში ჩა ტა რე ბუ ლი რე
ფორ მე ბი სა, აივინ ფი ცი რე ბუ ლე ბი, ნარ კო ტი კის მომ ხ მა რებ ლე ბი, ფი ზი კუ რი და ფსი ქი კუ რი პრობ
ლე მის მქო ნე ადა მი ა ნე ბი ჯერ კი დევ და უც ვე ლე ბი, სა ზო გა დო ე ბი სა გან უარ ყო ფი ლი და არა საკ მა
რი სად ინ ტეგ რი რე ბუ ლე ბი არი ან. აღ ნიშ ნუ ლი ჯგუ ფე ბის ცალ კე უ ლი მომ სა ხუ რე ბე ბი ჯან მ რ თე ლო
ბის და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მე ბი დან იფა რე ბა, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წი ლი მო დის 
დო ნო რულ დახ მა რე ბა ზე, რო მე ლიც ბო ლო პე რი ოდ ში, ძი რი თა დად, ორი ენ ტი რე ბუ ლია ად ვო კა ტი
რე ბის და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სის გან ვი თა რე ბის კომ პო ნენ ტ ზე. 

სა ქარ თ ვე ლოს ზრუნ ვის პლატ ფორ მა, რო მე ლიც წარ მო ად გენს აღ ნიშ ნუ ლი სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის სა
ჭი რო ე ბებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი კო ა ლი ცი ე ბის გა ერ თი ა ნე ბას, მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მი იჩ ნევს ერ თი ა ნი 
ზრუნ ვის სის ტე მის გან ვი თა რე ბას, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს მათ თ ვის თან მიმ დევ რუ ლი, კო ორ
დი ნი რე ბუ ლი და და ბა ლან სი რე ბუ ლი სერ ვი სე ბის უწყ ვეტ მი წო დე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი სის ტე მის მი ზა ნი 
იქ ნე ბა სა მე დი ცი ნო, სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ზი ა ნის შემ ცი რე ბა ინ დი ვი დის, ოჯა ხის, თე მის, 
სა ზო გა დო ე ბის, ქვეყ ნის დო ნე ზე. 

ირმა მჟავანაძე, ნინო მირზიკაშვილი

 „საზოგადოების განვითარების დონე შეიძლება შეფასდეს იმით, 
თუ როგორ ექცევა თავის სუსტ და და დაუცველ წევრებს.”

მარგარეტ მიდი
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სა ქარ თ ვე ლო ში არ არ სე ბობს ზრუნ ვის ერ თი ა ნი სის ტე მა. ეს გა რე მო ე ბა წარ მოქ მ ნის გა და ფარ ვებს, 
დუბ ლი რე ბებს, ტო ვებს პა ცი ენტს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სერ ვი სე ბის გა რე შე ან პა ცი ენ ტი ხში რად იღებს 
არა სა ჭი რო, და ბა ლი ხა რის ხის მომ სა ხუ რე ბას, ეს ყვე ლა ფე რი კი ეკო ნო მი კურ ტვირ თად აწ ვე ბა 
ოჯახს და შე სა ბა მი სად, ქვე ყა ნას. 

წი ნამ დე ბა რე დო კუ მენ ტი აყა ლი ბებს ზრუნ ვის სის ტე მის ძი რი თად მი ზანს, პრინ ცი პებს და გან
საზღ ვ რავს ამ მიზ ნის მი საღ წე ვად აუცი ლე ბელ ინ ს ტ რუ მენ ტებს. ზრუნ ვის კონ ცეფ ცია ეყ რ დ ნო
ბა წლე ბის გან მავ ლო ბა ში პლატ ფორ მის წევ რი კო ა ლი ცი ე ბის გა მოც დი ლე ბას, მუ შა ო ბის პრო ცეს ში 
მოგ რო ვილ მტკი ცე ბუ ლე ბებს და სა ერ თა შო რი სო (ძირითადად, ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის) გა მოც
დი ლე ბას. 

დო კუ მენ ტის მი ზა ნი

თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ო ში ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა კითხე ბი მზარ დი აქ ტუ ა ლო ბით 
გა მო ირ ჩე ვა და გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი უკა ვია ეროვ ნუ ლი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბის თ ვის სო ცი ა ლუ რი სფე რო ყვე ლა ზე პრი ო რი ტე
ტუ ლია მა თი სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი მიდ გო მი დან და სო ცი ა ლურ თა ნას წო რო ბა ზე აგე ბუ ლი კე თილ
დღე ო ბის პრინ ცი პე ბი დან გა მომ დი ნა რე. ადა მი ან თა უფ ლე ბე ბის, ღირ სე ბის დაც ვა და მათ კე თილ
დღე ო ბა ზე ზრუნ ვა, თა ნა ბა რი პი რო ბე ბის შექ მ ნა მუ შა ო ბი სა და ცხოვ რე ბი სათ ვის, სო ცი ა ლუ რი 
სო ლი და რო ბის და ნერ გ ვა და ხან გ რ ძ ლი ვი და ჯან მ რ თე ლი სი ცოცხ ლი სათ ვის სა თა ნა დო პი რო ბე
ბით უზ რუნ ველ ყო ფა ევ რო პი სათ ვის გან სა კუთ რე ბულ ფა სე უ ლო ბებს წარ მო ად გენს. აღ ნიშ ნუ ლის 
გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად ქვეყ ნე ბი ცდი ლო ბენ, უზ რუნ ველ ყონ ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის 
სერ ვი სე ბის კო ორ დი ნი რე ბუ ლი და თან მიმ დევ რუ ლი მი წო დე ბა ერ თი ა ნი ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ზრუნ
ვის ფარ გ ლებ ში. გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ სა ქარ თ ვე ლო მი ის წ რაფ ვის, გახ დეს ევ რო პუ ლი ოჯა ხის 
სრუ ლუფ ლე ბი ა ნი წევ რი, მე ტად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი პრინ ცი პე ბის დაც ვა. 

სა ქარ თ ვე ლო ში, ისე ვე, რო გორც მთელ მსოფ ლი ო ში, ზრუნ ვის პო ლი ტი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბა რამ დე ნი
მე გა რე მო ე ბი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი: გაზ რ დი ლი სი ცოცხ ლის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა, ხან დაზ მუ ლე ბის რიცხ
ვის ზრდა, ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბე ბის მზარ დი დი ნა მი კა, ნარ კო მა ნი ით და ა ვა დე ბულ თა რიცხ ვის 
მა ტე ბა, აივინ ფექ ცი ის შემ თხ ვე ვე ბის ზრდა და ფსი ქი კუ რი აშ ლი ლო ბე ბის მძი მე ტვირ თი. ეს ფაქ
ტო რე ბი ხში რად იწ ვე ვენ შე საძ ლებ ლო ბის შეზღუდ ვას. 

ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის, და ა ვა დე ბა თა კონ ტ რო ლის ეროვ ნუ ლი ცენ ტ რის, პლატ ფორ
მის წევ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ოფი ცი ა ლურ ან გა რი შებ ზე, კვლე ვებ ზე და პუბ ლი კა ცი ებ ზე დაყ რ დ ნო
ბით, სა ქარ თ ვე ლო ში თვალ ში სა ცე მია ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბის ზრდის ტენ დენ ცი ა. 

�სი ცოცხ ლის მო სა ლოდ ნე ლი ხან გ რ ძ ლი ვო ბა: და ა ვა დე ბა თა კონ ტ რო ლის ეროვ ნუ ლი ცენ ტ რის 
2012 წლის მო ნა ცე მე ბით, სი ცოცხ ლის მო სა ლოდ ნელ მა ხან გ რ ძ ლი ვო ბამ და ბა დე ბი სას 74.7 წე ლი 
შე ად გი ნა (ქალებში – 79.0; მა მა კა ცებ ში – 70.2). აღ ნიშ ნუ ლი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აღე მა ტე ბა დსთს 
ქვეყ ნე ბის მაჩ ვე ნებ ლებს და უახ ლოვ დე ბა ევ რო პის რე გი ო ნის მო ნა ცე მებს (NCDC, 2012). 

� ხან დაზ მუ ლე ბის რიცხ ვის ზრდა: ბო ლო პე რი ოდ ში და ფიქ სირ და 65 წლის და უფ რო სი ასა კის მო
სახ ლე ო ბის პრო ცენ ტუ ლი წი ლის ზრდის ტენ დენ ცია მთლი ან მო სახ ლე ო ბა ში და 2012 წელს 13.8% 
შე ად გი ნა (NCDC, 2012). გა ე როს ექ ს პერ ტუ ლი შე ფა სე ბით, მო სახ ლე ო ბის სა ერ თო რა ო დე ნო ბა სა
ქარ თ ვე ლო ში და ახ ლო ე ბით 700 ათა სით ნაკ ლე ბია საქ ს ტა ტის მო ნა ცე მებ ზე, ასე თი ვე რი გის სხვა
ო ბაა (მეტწილად ახალ გაზ რ და) მო სახ ლე ო ბის მიგ რა ცი ის მაჩ ვე ნებ ლებ ში, რაც იმა ზე მი უ თი თებს, 
რომ, სა ვა რა უ დოდ, მო სახ ლე ო ბის სა ყო ველ თაო აღ წე რის შემ დეგ, და ბე რე ბის გა ცი ლე ბით მა ღა ლი 
მაჩ ვე ნებ ლე ბი და ფიქ სირ დე ბა (კოალიცია შინ მოვ ლა სა ქარ თ ვე ლო ში, 2010). 

�ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბე ბის მზარ დი დი ნა მი კა: და ა ვა დე ბა თა კონ ტ რო ლის ეროვ ნუ ლი ცენ ტ რის მო
ნა ცე მე ბით ბო ლო პე რი ოდ ში სა ქარ თ ვე ლო ში აღი ნიშ ნე ბა არა გა დამ დე ბი და ა ვა დე ბე ბის გავ რ ცე

კარგი მმართველობის პრაქტიკის ხელშეწყობა



  konsultaciis da treningis centri 2014     69

ლე ბის მა ტე ბის ტენ დენ ცია მთლი ან მო სახ ლე ო ბა ში (NCDC, 2012წ.). ჯან მ რ თე ლო ბის მსოფ ლიო 
ორ გა ნი ზა ცი ის 2011 წლის ან გა რი შის მი ხედ ვით სა ქარ თ ვე ლო ში სიკ ვ დი ლო ბის 91% გა მოწ ვე უ ლია 
არა გა დამ დე ბი და ა ვა დე ბე ბით, აქე დან 71% მო დის გულ  სის ხ ლ ძარ ღ ვ თა და ა ვა დე ბებ ზე, 12% – კი
ბო ზე, 2% – დი ა ბეტ ზე, 1% – ქრო ნი კულ რეს პი რა ტო რულ და ა ვა დე ბებ ზე, ხო ლო სხვა არა გა დამ
დებ და ა ვა დე ბებ ზე – სა ერ თო სიკ ვ დი ლო ბის 5% (NCDC, 2010). 

�ნარ კო მა ნი ით და ა ვა დე ბულ თა რიცხ ვის მა ტე ბა: სა ქარ თ ვე ლო ში 2012 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის 
„ნარკოტიკების მოხ მა რე ბის გავ რ ცე ლე ბის შე ფა სე ბის” მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ დ ნო ბით ნარ კო ტი კე ბის 
და ახ ლო ე ბით 45 ათა სი პრობ ლე მუ რი (ინექციური) მომ ხ მა რე ბე ლი ა, რაც ქვეყ ნის 18 წლის ზე ვით 
მო სახ ლე ო ბის 1.65% შე ად გენს (Sirbiladze at al, 2012). წა მალ და მო კი დე ბუ ლე ბა არის პროგ რე სი
რე ბა დი ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბა, რო მე ლიც მჭიდ რო და არის გა და ჯაჭ ვუ ლი რო გორც ფსი ქი კურ 
აშ ლი ლო ბებ თან, ასე ვე აივ  შიდ სი სა და ვი რუ სუ ლი ჰე პა ტი ტე ბის ეპი დე მი ე ბის გავ რ ცე ლე ბას თან. 
ვი რუ სუ ლი C ჰე პა ტი ტის გავ რ ცე ლე ბა ნარ კო ტი კე ბის ინექ ცი ურ მომ ხ მა რებ ლებ ში 6070%ს აღ
წევს (Sirbiladze at al, 2012). 

�აივ-ინ ფექ ცი ის შემ თხ ვე ვე ბის ზრდა: და ა ვა დე ბა თა კონ ტ რო ლის ეროვ ნუ ლი ცენ ტ რის მო ნა ცე მე
ბით, 2012 წელს წი ნა წელ თან შე და რე ბით აივინ ფექ ცი ით და ა ვა დე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 23.2%ით გა
ი ზარ და და 100 ათას მო სახ ლე ზე 11.7 შე ად გი ნა. აივ ინ ფი ცი რე ბის მა ღა ლი რის კის მქო ნე ჯგუფს 
18 წლის ზე ვით ახალ გაზ რ დე ბი მი ე კუთ ვ ნე ბი ან. და ა ვა დე ბის გა და ცე მის გზე ბის მი ხედ ვით ახა ლი 
შემ თხ ვე ვე ბის 43% ნარ კო ტი კე ბის ინექ ცი ურ მომ ხ მა რებ ლებ ზე, ხო ლო 53.6% სქე სობ რივ კონ ტაქ
ტებ ზე მო დის (NCDC, 2012). 

�ფსი ქი კუ რი აშ ლი ლო ბე ბის მძი მე ტვირ თი: სა ქარ თ ვე ლო ში ფსი ქი კურ აშ ლი ლო ბა თა გავ რ ცე ლე ბის 
შე სა ხებ ზუს ტი ინ ფორ მა ცია არ მო ი პო ვე ბა. ჯან დაც ვის სა მი ნის ტ როს სტა ტის ტი კუ რი ცნო ბა რი
დან ცნო ბი ლია მხო ლოდ ის, რომ 2012 წელს ოფი ცი ა ლურ აღ რიცხ ვა ზე იყო 78,296 ადა მი ა ნი, დი
აგ ნოს ტი რე ბუ ლი იყო ფსი ქი კუ რი აშ ლი ლო ბის 4,075 ახა ლი შემ თხ ვე ვა (90.7 შემ თხ ვე ვა 100 ათას 
მო სახ ლე ზე). თუმ ცა, ეს ციფ რე ბი სა თა ნა დოდ ვერ ასა ხა ვენ ფსი ქი კურ აშ ლი ლო ბა თა გავ რ ცე ლე
ბას, ვი ნა ი დან სტიგ მი სა და სხვა ფაქ ტო რე ბის გა მო, ფსი ქი კუ რი აშ ლი ლო ბის მქო ნე ადა მი ა ნე ბის 
დი დი ნა წი ლი არ მი მარ თავს ფსი ქი ატ რი ულ და წე სე ბუ ლე ბებს და აღ რიცხ ვის მიღ მა რჩე ბა. 

�შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა რა ო დე ნო ბა: სამ წუ ხა როდ, არ არ სე ბობს ზუს ტი 
სტა ტის ტი კა სა ქარ თ ვე ლო ში შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა რა ო დე ნო ბის შე სა ხებ. 
სსიპ სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს 2012 წლის იან ვ რის მო ნა ცე მე ბით, შშმპის სტა ტუ
სის მქო ნე თა რიცხ ვი შემ ცი რე ბუ ლია წი ნა წელ თან შე და რე ბით და მა თი რა ო დე ნო ბა მთლი ა ნი მო
სახ ლე ო ბის 3%ს შე ად გენს (SSA, 2012) მა შინ, რო დე საც ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის 
მო ნა ცე მე ბით, ქვეყ ნე ბის უმე ტე სო ბა ში ეს რიცხ ვი 10%ია, ხო ლო მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის 15% 
შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნეა (WHO, 2012). უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ
რე ბის სა ა გენ ტო ში მხო ლოდ იმ ადა მი ა ნე ბის სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი აღი რიცხე ბა, რომ ლებ
საც სა ხელ მ წი ფოს მი ერ მი ნი ჭე ბუ ლი აქვთ შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რის სტა ტუ სი 
და შე სა ბა მის პენ სი ას იღე ბენ. აღ ნიშ ნუ ლი გან პი რო ბე ბუ ლია რი გი მი ზე ზე ბით, კერ ძოდ: ხში რია 
შემ თხ ვე ვა, რო დე საც მშო ბე ლი არ ჩევს, ბავშვს არ და უ ფიქ სი როს შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის 
მქო ნეს სტა ტუ სი სტიგ მე ბი სა და სტე რე ო ტი პე ბის გა მო; წარ სულ ში, ასა კობ რივ პენ სი ას თან შე და
რე ბით შშმ პირ თა პენ სი ის ნაკ ლე ბო ბის გა მო, მრა ვალ მა ხან დაზ მულ მა არ გა ნა ახ ლა ან უარი თქვა 
შშმპ სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბა ზე; ექ ს პერ ტ თა ინ ფორ მა ცი ით, პრობ ლე მას ქმნის ასე ვე იმ და ა ვა დე ბა თა 
ჩა მო ნათ ვა ლის შემ ცი რე ბა, რო მელ თა შემ თხ ვე ვა შიც ხდე ბა სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბა. ეს გა რე მო ე ბე ბი 
და მა ტე ბით დაბ რ კო ლე ბებს ქმნი ან შშმპ სა ჭი რო ე ბე ბის რა ო დე ნობ რი ვი და თვი სობ რი ვი შე ფა სე ბი
სა და სა პა სუ ხო ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბის თვალ საზ რი სით. 

მი უ ხე და ვად ბო ლო პე რი ოდ ში ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სექ ტორ ში ჩა ტა რე ბუ ლი 
რე ფორ მე ბი სა, ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი სა მიზ ნე ჯგუ ფი ჯერ კი დევ და უც ვე ლი, სა ზო გა დო ე ბი სა გან უარ
ყო ფი ლი და არა საკ მა რი სად ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ა. ხში რად აივინ ფი ცი რე ბუ ლე ბი, ნარ კო ტი კის მომ ხ
მა რებ ლე ბი, ფი ზი კუ რი და ფსი ქი კუ რი პრობ ლე მის მქო ნე ადა მი ა ნე ბი სტიგ მა ტი ზი რე ბუ ლე ბი არი ან. 
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აღ ნიშ ნუ ლი ჯგუ ფე ბის ცალ კე უ ლი მომ სა ხუ რე ბე ბი იფა რე ბა ჯან მ რ თე ლო ბის და სო ცი ა ლუ რი დაც
ვის სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მე ბი დან, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წი ლი მო დის დო ნო რულ დახ მა რე ბა ზე, რო მე
ლიც ბო ლო პე რი ოდ ში ორი ენ ტი რე ბუ ლია ად ვო კა ტი რე ბის და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სის გან ვი თა რე
ბის კომ პო ნენ ტ ზე. 

ხან გ რ ძ ლი ვი მოვ ლის სა ჭი რო ე ბის მქო ნე ადა მი ა ნე ბი ვერ იღე ბენ სა თა ნა დო მომ სა ხუ რე ბას, მა თი 
არა ფორ მა ლუ რი მომ ვ ლე ლე ბის ტვირ თი მძი მე ა. ჯან დაც ვის სამ სა ხუ რებს არ აქვთ ამ მომ სა ხუ რე
ბის მი წო დე ბის შე საძ ლებ ლო ბა – ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა ხელ მ წი ფო პროგ რა
მე ბი მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ პა სუ ხო ბენ მათ სა ჭი რო ე ბებს. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია იმის გათ ვა ლის წი ნე ბა, 
რომ ხან გ რ ძ ლი ვი მოვ ლა გა მოწ ვე უ ლია უნა რე ბის დაქ ვე ი თე ბით ბუ ნებ რი ვი ასა კობ რი ვი ცვლი ლე
ბე ბის გა მო და, შე სა ბა მი სად, პრაქ ტი კუ ლად ნე ბის მი ე რი ადა მი ა ნი გახ დე ბა თა ვის დრო ზე ზრუნ ვის 
ობი ექ ტი. კერ ძოდ, ხან გ რ ძ ლი ვი მოვ ლის სა ჭი რო ე ბის რის კი იზ რ დე ბა ასა კის მა ტე ბას თან ერ თად და 
ასა კობ რი ვი ჯგუ ფე ბის მი ხედ ვით შემ დე გი ა: 060 წე ლი – 0,6%; 6080 წე ლი – 3,9%; 80 წელ ზე ზე ვით 
– 28,3%. ამ მო ნა ცე მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბის 2.1%, ანუ 80 ათას ზე 
მე ტი ადა მი ა ნი, სა ჭი რო ებს ხან გ რ ძ ლივ მოვ ლას, რაც, მა თი ოჯა ხის წევ რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
ერ თი ა ნო ბა ში და ახ ლო ე ბით 300 ათას მო სარ გებ ლეს წარ მო ად გენს (კოალიცია შინ მოვ ლა სა ქარ თ
ვე ლო ში, 2010). 

აღ სა ნიშ ნა ვია ამ პრობ ლე მის გენ დე რუ ლი ას პექ ტიც: (ა) მა მა კა ცებ თან შე და რე ბით, ქა ლე ბის გაზ
რ დი ლი (რვაცხრა წლით მე ტი) სი ცოცხ ლის ხან გ რ ძ ლი ვო ბის გა მო, ხან დაზ მულ თა 61%ს ქა ლე ბი 
წარ მო ად გე ნენ. ხან გ რ ძ ლი ვი მოვ ლის სა ჭი რო ე ბის მქო ნე ქა ლე ბის ხვედ რი თი წი ლი 73%ს შე ად გენს; 
(ბ) ხან გ რ ძ ლი ვი მოვ ლის სის ტე მის არა ე ფექ ტუ რო ბის გა მო, მათ ზე ზრუნ ვა, ძი რი თა დად, ოჯა ხის 
ფარ გ ლებ ში ხდე ბა. არა ფორ მა ლუ რი მომ ვ ლე ლე ბის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა ქა ლე ბია (95%ზე 
მე ტი). ეს რო ლი (არაფორმალური მოვ ლა მძი მე ფი ზი კუ რი და ფსი ქო ლო გი უ რი სტრე სი ა) უარ ყო
ფი თად მოქ მე დებს მათ კა რი ე რა ზე, სო ცი ა ლურ ურ თი ერ თო ბებ ზე, პი რად ცხოვ რე ბა ზე (კოალიცია 
შინ მოვ ლა სა ქარ თ ვე ლო ში, 2010). 

ყო ვე ლი ვე ზე ვით აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია და ა ვა დე ბის მარ თ ვის ერ თი ა
ნი სტრა ტე გი ის (პრევენცია, მკურ ნა ლო ბა, ფსი ქოსო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა ცი ა) შე მუ შა ვე ბა, რო მე
ლიც აქ ცენ ტი რე ბუ ლი იქ ნე ბა და ბე რე ბის პრობ ლე მებ ზე, ფი ზი კუ რი და ფსი ქი კუ რი პრობ ლე მე ბის 
მქო ნე პი რე ბის თ ვის თა ნა ბა რუფ ლე ბი ა ნი გა რე მოს შექ მ ნა სა და სა ზო გა დო ე ბა ში მა თი სრულ ყო ფი
ლი ინ ტეგ რა ცი ის ხელ შეწყო ბა ზე, უპა სუ ხებს მათ სა ჭი რო ე ბებს და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვა ზე 
იქ ნე ბა და ფუძ ნე ბუ ლი. 

სა ქარ თ ვე ლოს ზრუნ ვის პლატ ფორ მა წარ მო ად გენს აღ ნიშ ნუ ლი სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბებ
ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი კო ა ლი ცი ე ბის გა ერ თი ა ნე ბას. პლატ ფორ მა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მი იჩ ნევს ერ თი ა ნი 
ზრუნ ვის სის ტე მის გან ვი თა რე ბას, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის თ ვის თან მიმ დევ
რუ ლი, კო ორ დი ნი რე ბუ ლი და და ბა ლან სი რე ბუ ლი სერ ვი სე ბის უწყ ვეტ მი წო დე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი სის
ტე მის მი ზა ნი იქ ნე ბა სა მე დი ცი ნო, სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ზი ა ნის შემ ცი რე ბა ინ დი ვი დის, 
ოჯა ხის, თე მის, სა ზო გა დო ე ბის, ქვეყ ნის დო ნე ზე. 

ზრუნ ვის სის ტე მის გან ვი თა რე ბის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა ხელ მ წი ფო /ა რა სა ხელ მ წი ფო სექ ტო რის, 
მო სახ ლე ო ბი სა და სა მე დი ცი ნო სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა და აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბა, რა
თა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნეს რო გორც ეროვ ნუ ლი პო ლი ტი კის ცალ კე უ ლი სფე როს გან ვი თა რე ბა, 
ასე ვე ნა კის რი სა ერ თა შო რი სო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის თან მიმ დევ რუ ლი და დრო უ ლი გან ხორ ცი ე ლე ბა, 
კერ ძოდ: 

�2013 წელს შე მუ შავ და რი გი პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტე ბი და სა მოქ მე დო გეგ მა (ფსიქიკური ჯან მ რ
თე ლო ბის პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტი; ნარ კო მა ნი ის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის სა ხელ მ წი ფო სტრა ტე გია 
და ნარ კო მა ნი ის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის 20142015 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა), რო მე ლიც წარ მო
შობს გარ კ ვე ულ ვალ დე ბუ ლე ბებს სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის პრობ ლე მე ბის სა მარ თა ვად; 
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�მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა კონ ვენ ცი ის რა ტი ფი ცი რე ბა, რო
მელ საც სა ქარ თ ვე ლომ (კონვენციას და მის ფა კულ ტა ტურ ოქმს) 2009 წელს მო ა წე რა ხე ლი. კონ
ვენ ცი ა ზე დაყ რ დ ნო ბით, მთავ რო ბი სა და სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის მჭიდ რო თა ნამ შ რომ ლო ბით 
შე მუ შავ და და 2014 წლის 20 იან ვარს დამ ტ კიც და „შეზღუდული შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა 
თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის 20142016 წლე ბის სამ თავ რო ბო სა მოქ მე დო გეგ
მა”. ასე ვე, 2013 წლი დან ქმე დი თი გახ და წარ სულ ში უფუნ ქ ციო შშმ პირ თა სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე 
სამ თავ რო ბო სა კო ორ დი ნა ციო საბ ჭო, რო მელ შიც შე ვი და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის დე მოკ რა
ტი უ ლად არ ჩე უ ლი 10 წარ მო მად გე ნე ლი; 

�2013 წლის 29 ნო ემ ბერს მოხ და ევ რო კავ შირ თან სა ქარ თ ვე ლოს ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის პა
რა ფი რე ბა, რაც წინ გა დაგ მუ ლი ნა ბი ჯია ევ რო კავ შირ თან ინ ტეგ რა ცი ის გზა ზე. მო მა ვალ წელს ხე
ლი მო ე წე რე ბა ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბას, რაც კი დევ უფ რო დაგ ვა ახ ლო ებს ევ რო პულ ოჯახ
თან, თუმ ცა, ჩვე ნი მხრივ, წარ მო შობს ვალ დე ბუ ლე ბას, რა თა შე ვას რუ ლოთ ევ რო პუ ლი პრინ ცი პე
ბი და და ვიც ვათ ძი რი თა დი ფა სე უ ლო ბე ბი; 

�2013 წლის მი წუ რულს აქ ტი უ რად და იწყო თა ნამ შ რომ ლო ბა გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ევ რო პის 
ეკო ნო მი კუ რი კო მი სი ის (UNECE) წარ მო მად გენ ლებ თან სა ქარ თ ვე ლო ში ხან დაზ მულ თა მდგო მა
რე ო ბის შე სა ხებ. აქ ცენ ტი კეთ დე ბა პროგ რა მა ზე, რომ ლის მი ზა ნია გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის წევრ 
სა ხელ მ წი ფო ებ ში და ი ნერ გოს „მადრიდის სა ერ თა შო რი სო გეგ მა და ბე რე ბის შე სა ხებ”, რო მე ლიც 
გარ და მა ვა ლი ეკო ნო მი კის ქვეყ ნე ბის თ ვის არის გა მიზ ნუ ლი. ახ ლო მო მა ვალ ში, სამ მ ხ რი ვი (გაერო, 
სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა და სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი) სა მუ შაო ჯგუ ფის მი ერ შე მუ შავ დე ბა და ბე რე
ბის პრო ცე სის მო პა სუ ხე სა მოქ მე დო გეგ მა; 

�ამას თან, უნ და აღი ნიშ ნოს სამ თავ რო ბო და არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რე ბის მჭიდ რო თა ნამ შ რომ
ლო ბის კენ გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯი ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა და თა ვი სუფ ლე ბა თა დაც ვის და ქვეყ ნის 
სო ცი ა ლურეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის საქ მე ში. აღ ნიშ ნუ ლის დას ტუ რია სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა
მენ ტ სა და სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის 2013 წლის 12 დე კემ ბერს გა ფორ მე ბუ ლი თა
ნამ შ რომ ლო ბის მე მო რან დუ მი. 

�2013 წლის ბო ლოს და იწყო ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვის სამ თავ რო ბო სტრა ტე გი ი სა და სა მოქ
მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბა. 

წი ნამ დე ბა რე დო კუ მენ ტი აყა ლი ბებს ზრუნ ვის სის ტე მის ძი რი თად მი ზანს, პრინ ცი პებს და გან საზღ
ვ რავს ამ მიზ ნის მი საღ წე ვად სა ჭი რო ინ ს ტ რუ მენ ტებს. ზრუნ ვის კონ ცეფ ცია ეყ რ დ ნო ბა წლე ბის 
გან მავ ლო ბა ში პლატ ფორ მის წევ რი კო ა ლი ცი ე ბის გა მოც დი ლე ბას, მუ შა ო ბის პრო ცეს ში მოგ რო
ვილ მტკი ცე ბუ ლე ბებს და სა ერ თა შო რი სო (ძირითადად, ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის) გა მოც დი ლე ბას. 

მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის შე ჯა მე ბა, ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი

მო ცე მუ ლი დო კუ მენ ტის მომ ზა დე ბის პრო ცეს ში მი მო ხი ლულ იქ ნა რო გორც პლატ ფორ მის წევ რი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პროგ რა მე ბი და საქ მი ა ნო ბე ბი, ასე ვე სა ხელ მ წი ფო ჯან
დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის პროგ რა მე ბით მო ცუ ლი სერ ვი სე ბი. ჩა ტარ და ჩაღ რ მა ვე ბულ მა ინ
ტერ ვი უ ე ბი ექ ს პერ ტებ თან და ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის სის ტე მის წარ მო მად გენ ლებ თან. 

მოკ ვ ლე ვამ ცხად ყო, რომ ის, სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მე ბის 
მი ერ მი წო დე ბუ ლი ცალ კე უ ლი სერ ვი სე ბი ფრაგ მენ ტუ ლი ხა სი ა თი სა ა, ცალ კე ულ სერ ვი სებს შო რის 
სუს ტი კო ორ დი ნა ცია და კავ ში რი ა, არ არის უზ რუნ ველ ყო ფი ლი სერ ვი სე ბის უწყ ვე ტო ბა, მწი რია 
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის ჩარ თუ ლო ბა. ეკ ლე სი ას უნ და ჰქონ დეს გა მორ ჩე უ ლი რო ლი 
ზრუნ ვის სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბის და გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში, მაგ რამ დღე ი სათ ვის მის მი ერ გან
ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბე ბი სპო რა დულ ხა სი ათს ატა რებს, არ არის სის ტე მუ რი და კო ორ დი ნი
რე ბუ ლი. შეზღუ დუ ლია ერ თე უ ლი საქ ველ მოქ მე დო აქ ცი ე ბის რა ო დე ნო ბა; ზო გა დად, სა ზო გა დო ე ბა 
ინერ ტუ ლი ა, რა თა და ეხ მა როს თა ვის მო ქა ლა ქე ებს. 
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ყო ვე ლი ვე ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, პა ცი ენ ტი, გარ კ ვე უ ლი სერ ვი სე ბის არარ სე ბო ბის გა
მო, რიგ შემ თხ ვე ვებ ში ისე თი პრობ ლე მე ბის პი რის პირ დგე ბა, რომ ლე ბიც და მა ტე ბით ტვირ თად აწ ვე
ბა მას, მის ოჯახს და ჯამ ში – სა ხელ მ წი ფოს. შე დე გად კი, არა მარ ტო იკარ გე ბა გა წე უ ლი რე სურ სი, 
არა მედ ჩნდე ბა და მა ტე ბი თი რე სურ სის სა ჭი რო ე ბაც, რაც, სა ბო ლო ოდ, რე სურ სე ბის არა მიზ ნობ რივ და 
არა ა დეკ ვა ტურ ხარ ჯ ვას იწ ვევს. ეს ყვე ლა ფე რი შე საძ ლე ბე ლია უფ რო ხარ ჯ თე ფექ ტუ რად და ი გეგ მოს 
ერ თი ა ნი ზრუნ ვის სის ტე მის ფარ გ ლებ ში, სა დაც სა ჭი რო ე ბე ბი შე ფა სე ბუ ლი ა, გა და ნა წი ლე ბუ ლი ა, გა
ზი ა რე ბუ ლია მომ სა ხუ რე ბის დო ნე ებს შო რის და შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის 
შე დე გად მი ღე ბუ ლი სარ გე ბე ლი. მა გა ლი თად, კვლე ვის შე დე გებ მა ცხად ყო, რომ ნარ კო ტი კე ბის ინექ
ცი ურ მომ ხ მა რებ ლებ ში აივპრე ვენ ცი ის პროგ რა მე ბი ძალ ზე ეფექ ტუ რი და ხარჯთეფექ ტუ რია სა ქარ
თ ვე ლო ში. მა გა ლი თად, მომ დევ ნო 10 წლის ხარ ჯე ბის მო დე ლი რე ბამ და ად გი ნა, რომ თუ ამ პროგ რა მის 
და ფი ნან სე ბა რო გორც მი ნი მუმ არ სე ბულ დო ნე ზე დარ ჩე ბა, მა შინ 20102020 წლებ ში ჩვენ თა ვი დან 
ავი ცი ლებთ 15 ათას ზე მეტ აივ ის ახალ ინ ფექ ცი ას და ჯან დაც ვის ხარ ჯე ბის და ნა ზო გი გა და ა ჭარ ბებს 
15 მი ლი ონ აშშ დო ლარს. კვლე ვის თა ნახ მად, სა ქარ თ ვე ლო ში შპრი ცე ბის გაც ვ ლის პროგ რა მებ ში 2000
2010 წლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ ინ ვეს ტი ცი ებს +246%იანი უკუ გე ბა მოჰ ყ ვა (Wilson et al, 2012). ასე ვე, 
სა ინ ტე რე სოა ზრუნ ვის სის ტე მის და ნერ გ ვის სხვა დას ხ ვა ას პექ ტი, მა გა ლი თად, შინ მოვ ლის შემ თხ ვე
ვა ში: (ა) სო ცი ა ლუ რი – და საქ მე ბის კო ე ფი ცი ენ ტია 16% (100 პა ცი ენ ტ ზე 16 სრუ ლი შტა ტი); (ბ) ფის
კა ლუ რი – ხარ ჯე ბის 11% ბრუნ დე ბა ბი უ ჯეტ ში სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის სა ხით; (გ) გენ დე რუ ლი და 
დე მოგ რა ფი უ ლი – არა ფორ მა ლურ მომ ვ ლე ლებს (>95% ქა ლებს) უჩ ნ დე ბათ კა რი ე რის და პი რა დი ცხოვ
რე ბის უკეთ მოწყო ბის შან სი; (დ) პო ლი ტი კუ რი – იაფი და ეფექ ტუ რი პროგ რა მა, რო გორც კონ ფ ლიქ
ტურ რე გი ო ნებ თან დი ა ლო გის თე მა და სხვა (კოალიცია შინ მოვ ლა სა ქარ თ ვე ლო ში, 2010).

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სერ ვი სის მიმ წო დებ ლე ბის მხრი დან არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის, ფი ნან სუ რი შეზღუდ
ვე ბის, არა საკ მა რი სი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის და სხვა გა რე მო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა, რაც იწ ვევს ჯან
დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სერ ვი სე ბის ფრაგ მენ ტი რე ბულ და არა კო ორ დი ნი რე ბულ მი წო დე ბას.

ხშირ შემ თხ ვე ვა ში სერ ვი სე ბი გა და ნა წი ლე ბუ ლია სხვა დას ხ ვა სა ა გენ ტო ე ბის, პრო ფე სი ო ნა ლე ბის, გან
ს ხ ვა ვე ბუ ლი ფი ნან სუ რი წყა რო ე ბის, ბი უ ჯე ტის, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი და ხში რად ერ თ მა ნეთ თან შე უ სა ბა მო 
რე გუ ლა ცი ე ბის და მკვეთ რად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი კლი ნი კუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ქვეშ. ერ თი ა ნი სის ტე მის 
არარ სე ბო ბა (ფართო კლი ნი კუ რი და ფი ნან სუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის მქო ნე) წარ მოქ მ ნის გა და ფარ ვებს, 
დუბ ლი რე ბებს, ტო ვებს მო სარ გებ ლეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სერ ვი სე ბის გა რე შე ან პა ცი ენ ტი ხში რად იღებს 
არა სა ჭი რო, და ბა ლი ხა რის ხის მომ სა ხუ რე ბას. ეს ყვე ლა ფე რი კი ეკო ნო მი კურ ტვირ თად აწ ვე ბა ოჯახს 
და, შე სა ბა მი სად, ქვე ყა ნას. აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხი გან სა კუთ რე ბით მწვა ვედ დგას ისეთ ქვეყ ნებ ში, სა დაც 
არ არ სე ბობს უნი ვერ სა ლუ რი მოც ვის მიდ გო მა. ფი ზი კუ რი, ფსი ქი კუ რი და ქცე ვი თი დარ ღ ვე ვე ბის მქო
ნე მო სარ გებ ლე თა ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი ზრუნ ვის ხარ ჯე ბი არის საკ მა ოდ მა ღა ლი, რო მელ საც 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წი ლი უკა ვია ჯან დაც ვის მთლი ან და ნა ხარ ჯებ ში.

ვი ნა ი დან აღ ნიშ ნუ ლი სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის არა თან მიმ დევ რუ ლი, არა კო ორ დი ნი რე ბუ ლი მარ თ ვა უფ
რო მე ტი და კომ პ ლექ სუ რი პრობ ლე მის წი ნა შე გვა ყე ნებს, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მომ სა ხუ რე ბე ბის თან
მიმ დევ რუ ლი და უწყ ვე ტი მი წო დე ბა.

რას ვთა ვა ზობთ? ვთა ვა ზობთ ზრუნ ვის ერ თი ან სის ტე მას, რო მე ლიც გაჰ ყ ვე ბა ინ დი ვი დუ ა ლუ რად 
თი თო ე ულ პა ცი ენტს და უპა სუ ხებს მის სა ჭი რო ე ბებს ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის 
თვალ საზ რი სით. პრე ვენ ცი ა, კრი ზი სის მარ თ ვა, ურ თი ერ თო ბე ბის ნორ მა ლი ზე ბა ოჯახ ში და ოჯა
ხის გა რეთ, ასე ვე სხვა აქ ტი ვო ბე ბი აუცი ლე ბე ლია ფი ზი კუ რი ჯან მ რ თე ლო ბის და სო ცი ა ლუ რი და
მო უ კი დებ ლო ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად. 

ინ ტეგ რი რე ბულ ზრუნ ვას აქვს უნა რი, გა დაჭ რას ბევ რი ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მა და გა ა უმ ჯო
ბე სოს ზრუნ ვის კო ორ დი ნა ცია და უწყ ვე ტო ბა, აღ მოფხ ვ რას დუბ ლი რე ბე ბი, შე ამ ცი როს ად მი ნის ტ რა
ცი უ ლი ხარ ჯი, სერ ვი სე ბის ღი რე ბუ ლე ბა და ხე ლი შე უწყოს სერ ვი სე ბის სა მარ თ ლი ან გა და ნა წი ლე ბას. 

ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ზრუნ ვის გა გე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სირ თუ ლე არის ანა ლი ტი კუ რი პა რა დიგ მე ბის 
ნაკ ლე ბო ბა, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს კო მუ ნი კა ცი ას, პო ლი ტი კის ფორ მუ ლი რე ბას, პროგ რა მე ბის 
შე მუ შა ვე ბას და შე ფა სე ბას.

კარგი მმართველობის პრაქტიკის ხელშეწყობა
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ზრუნ ვის კონ ცეფ ცია 

ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ზრუნ ვის ხედ ვა მი მარ თუ ლია მომ სა ხუ რე ბის კო ორ დი ნა ცი ის, ხა რის ხი სა და ეფექ
ტი ა ნო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის კენ. ამას თან, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ზრუნ ვის კონ ცეფ ტუ ა
ლუ რი გა გე ბა. ზრუნ ვის სის ტე მას ჩვენ გან ვი ხი ლავთ, რო გორც ერ თი ან მიდ გო მას ჯან დაც ვი სა და 
სო ცი ა ლუ რი სის ტე მე ბის ფარ გ ლებ ში, რო გორც და ფი ნან სე ბის, ასე ვე ად მი ნის ტ რი რე ბის და სერ
ვი სის მი წო დე ბის დო ნე ზე. ზრუნ ვის სის ტე მის მი ზა ნია უზ რუნ ველ ყოს მომ სა ხუ რე ბის უწყ ვე ტო ბა, 
თან მიმ დევ რუ ლო ბა, მომ ხ მა რებ ლის კმა ყო ფი ლე ბა და სის ტე მის ეფექ ტი ა ნო ბა.

გან საზღ ვ რე ბა: ზრუნ ვა ფარ თო ცნე ბა ა; ეს არის მიდ გო მა, რო მე ლიც აერ თი ა ნებს პრე ვენ ცი ას, 
მკურ ნა ლო ბას, მოვ ლას, რე ა ბი ლი ტა ცი ას და სო ცი ა ლურ მომ სა ხუ რე ბას.

ზრუნ ვა შე იძ ლე ბა იყოს რო გორც პრე ვენ ცია და მკურ ნა ლო ბა, ასე ვე, სა გან მა ნათ ლებ ლო მუ შა ო ბა, 
მო რა ლუ რი დახ მა რე ბის გა წე ვა, ფსი ქო ლო გი უ რი მხარ და ჭე რა და ადაპ ტა ცი ა, ბა ზი სუ რი პრო ცე დუ
რე ბი (დაბანა/სხეულის მოვ ლა/ მეთ ვალ ყუ რე ო ბა დღე ღა მის გან მავ ლო ბა ში), მე დი კა მენ ტე ბით უზ
რუნ ველ ყო ფა, აბი ლი ტა ცია და რე ა ბი ლი ტა ცი ა, თვით მოვ ლის უნა რე ბის გაძ ლი ე რე ბა, სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბა, სა ყო ფაცხოვ რე ბო დახ მა რე ბა. 

ზრუნ ვის პო ლი ტი კის მი ზა ნი ა, უზ რუნ ველ ყოს მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფე ბის:

�ჯან მ რ თე ლო ბის, სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბის და ცხოვ რე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა;
�ფი ნან სუ რი და ცუ ლო ბა;
�უფ ლე ბე ბის დაც ვა;
�ხელ მი საწ ვ დო მი და მა ღა ლი ხა რის ხის სერ ვი სე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა.

ზრუნ ვის მო დე ლი მორ გე ბუ ლია მო სარ გებ ლის სა ჭი რო ე ბებ ზე, სა დაც თან ხა მიჰ ყ ვე ბა პა ცი ენტს და 
მას აქვს თა ვი სუ ფა ლი არ ჩე ვა ნის უფ ლე ბა.

ზრუნ ვის სერ ვი სე ბის მარ თ ვა კო ორ დი ნი რე ბუ ლი და ბა ლან სი რე ბუ ლი ა, თუ მომ სა ხუ რე ბის და
ფი ნან სე ბა და ორ გა ნი ზე ბა ხორ ცი ელ დე ბა ერ თი ა ნი სის ტე მის ფარ გ ლებ ში. ზრუნ ვის ერ თი ა ნი 
სის ტე მის გან ვი თა რე ბა/ და ნერ გ ვა სა ჭი რო ებს სა ჯა რო და კერ ძო სექ ტო რის კო ორ დი ნი რე ბულ 
მოქ მე დე ბას. სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან რე გუ ლირ დე ბა და კონ ტ როლ დე ბა მო სარ გებ ლე თა ჩარ თ
ვის კრი ტე რი უ მე ბი, სა მე დი ცი ნო და არა სა მე დი ცი ნო კად რე ბი, სერ ვი სის მიმ წო დებ ლე ბი, მომ
სა ხუ რე ბის ხა რის ხი. 

ზრუნ ვის სის ტე მის პრინ ცი პე ბი: მთა ვა რი პრინ ცი პია სერ ვი სე ბის უწყ ვე ტო ბა, შე სა ბა მი სო ბა 
(საჭიროებებთან), თან მიმ დევ რუ ლო ბა და ბა ლან სის დაც ვა ზრუნ ვის კომ პო ნენ ტებს შო რის. 

ზრუნ ვის მიდ გო მა გუ ლის ხ მობს ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბე ბის ინ ტეგ რა ცი ას, სა
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის თა ნა მო ნა წი ლე ო ბას, მო სარ გებ ლე თა ჩარ თუ ლო ბას და სუბ სი დი ა რო ბის 
პრინ ცი პის დაც ვას (გარკვეულ ფუნ ქ ცი ა თა და კომ პე ტენ ცი ა თა გან ხორ ცი ე ლე ბას ხე ლი სუფ ლე ბის 
მაქ სი მა ლუ რად და ბალ სა ფე ხურ ზე/ მო სარ გებ ლეს თან მაქ სი მა ლუ რად ახ ლოს).

ზრუნ ვის სის ტე მა უნ და იყოს მდგრა დი, მოქ ნი ლი, მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბებ ზე და შე
დეგ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი, უზ რუნ ველ ყოს ფი ნან სუ რი ტვირ თის სა მარ თ ლი ა ნი გა და ნა წი ლე ბა, მა ღა
ლი ხა რის ხის სერ ვი სე ბის მი წო დე ბა, სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბა/ გა ნათ ლე ბა და სტიგ მა ტი ზა ცი ის 
შემ ცი რე ბა. 

სის ტე მა ეფუძ ნე ბა ბა ლან სი რე ბუ ლი, ინ ტეგ რი რე ბუ ლი და თან მიმ დევ რუ ლი მოვ ლის პრინ ციპს. 
სწო რი ბა ლან სის დად გე ნა მომ სა ხუ რე ბის ტი პებს შო რის ით ვა ლის წი ნებს ზრუნ ვის უწყ ვე ტო ბას და 
სო ცი ა ლუ რი ინ ტეგ რა ცი ის ხელ შეწყო ბას.
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ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ზრუნ ვის ძი რი თა დი მა ხა სი ა თებ ლე ბი: არ სე ბობს რამ დე ნი მე ფაქ ტო რი, რო მე ლიც 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ზრუნ ვის სის ტე მის გან ვი თა რე ბი სა და მარ თ ვის თ ვის. ეს ფაქ ტო
რე ბი ა: 

 იური დი უ ლი ჩარ ჩო: ზრუნ ვის ერ თი ა ნი სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, კა ნონ მ დებ ლო ბის 
სრულ ყო ფა და აღ ს რუ ლე ბის ქმე დი თი მე ქა ნიზ მე ბის შე მუ შა ვე ბა და ნერ გ ვა; 

�და ფი ნან სე ბის მე ქა ნიზ მი: ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე ბის და ფი ნან სე ბის სტრუქ ტუ რა; 

 მარ თ ვა და მმარ თ ვე ლო ბა: იური დი უ ლი და ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ურ თი ერ თო ბა მო ნა წი ლე მხა რე ებს 
შო რის, რე გუ ლი რე ბი სა და თვით რე გუ ლი რე ბის ეფექ ტუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა და და
ნერ გ ვა;

�სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მ ვა: და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის ჩარ თუ ლო ბა და გეგ მ ვი სა და მო სარ გებ
ლე თა სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბის პრო ცეს ში; 

�ფო კუ სი რე ბა უწყ ვეტ ზრუნ ვა ზე: გან ხილ ვა და შე თან ხ მე ბა პა ცი ენ ტე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის არ სე ბუ ლი 
სის ტე მის, სექ ტო რის ან ქსე ლის შეზღუდ ვებ თან (ხელმისაწვდომი სერ ვი სი და მი ღე ბის უფ ლე ბა);

�სა ჭი რო სერ ვი სე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა: სა თა ნა დო დროს და ადეკ ვა ტურ პი რო ბებ ში სა ჭი რო 
(ჯანდაცვის და სო ცი ა ლუ რი) სერ ვი სე ბის უწყ ვე ტად მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა;

�ქსე ლის შექ მ ნა: სა მუ შაო ურ თი ერ თო ბე ბი/ შე თან ხ მე ბე ბი მიმ წო დებ ლებ სა და და ინ ტე რე სე ბულ მხა
რე ებს შო რის;

�პა ცი ენ ტე ბის მრა ვალ პ რო ფი ლუ რი შე მოწ მე ბა/ შე ფა სე ბა: პა ცი ენ ტე ბის მრა ვალ ფუნ ქ ცი უ რი შე ფა
სე ბა და სა მიზ ნე პო პუ ლა ცი ის გა მოვ ლე ნის შე საძ ლებ ლო ბა; 

�პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის დო ნე ზე კო ორ დი ნა ცი ა: ზო გა დი პრაქ ტი კის ექი მე ბის, სხვა სპე ცი ა ლის ტე
ბი სა და დამ ხ მა რე პერ სო ნა ლის შე თან ხ მე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა;

�ზრუნ ვის მარ თ ვა: და გეგ მ ვა, გან ხორ ცი ე ლე ბა და მო ნი ტო რინ გი ზრუნ ვის სერ ვი სე ბის დრო უ ლად, 
ხელ მი საწ ვ დომ და ადეკ ვა ტურ პი რო ბებ ში მი წო დე ბის მიზ ნით; 

�მომ სა ხუ რე ბებს შო რის კო ორ დი ნა ცი ა: კონ ტ რო ლი მო სარ გებ ლის მომ სა ხუ რე ბის სა ხე ებს და მიმ
წო დებ ლებს შო რის გა და ად გი ლე ბი სას;

�ჯგუ ფუ რი მუ შა ო ბა: გახ ს ნი ლი კო მუ ნი კა ცი ა, თა ნამ შ რომ ლო ბა და კლი ნი კუ რი მარ თ ვა მრა ვალ
ფუნ ქ ცი უ რი მიმ წო დებ ლე ბის ჯგუ ფის მი ერ; 

�ინ ფორ მა ცი ის გაც ვ ლა: კლი ნი კუ რი, ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი და ფი ნან სუ რი ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ
დო მო ბა და გა ზი ა რე ბა სხვა დას ხ ვა დო ნე ებს შო რის; 

� სის ტე მუ რი გა მო სა ვა ლი: პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ხა რის ხ ზე და შე დე გებ ზე. 

ზრუნ ვის სის ტე მის გა მარ თუ ლი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა იზ რ დე ბა აღ ნიშ ნულ ფაქ ტო რებს შო რის მჭიდ რო 
და სრულ ყო ფი ლი ინ ტეგ რა ცი ის სა ფუძ ველ ზე (Kodner at al, 2000). 

მომ სა ხუ რე ბე ბის ინ ტეგ რა ცი ის გზა ზე შე საძ ლე ბე ლია გა მო ი ყოს ინ ტეგ რი რე ბის რამ დე ნი მე ეტა პი; 
ესე ნი ა: კავ ში რი, კო ორ დი ნა ცია და სა ბო ლოო ინ ტეგ რა ცია (ცხრილი 1). აღ ნიშ ნუ ლი ეტა პობ რი ვი 
გან ვი თა რე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ერ თი ა ნი, ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ზრუნ ვის სის ტე მის ფორ მი რე ბის თ ვის. 
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ინ ტეგ რი რე ბა: ერ თი ა ნი ზრუნ ვის სის ტე მის ფარ გ ლებ ში სერ ვი სე ბის მი წო დე ბი სას ინ ტეგ რი რე ბუ
ლია და ფი ნან სე ბა, ად მი ნის ტ რი რე ბა და სერ ვი სე ბის მი წო დე ბა. მარ თ ვა სა სურ ვე ლია ხორ ცი ელ დე
ბო დეს ერ თი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რის მი ერ, რო მე ლიც პა სუ ხის მ გე ბე ლია ჯან დაც ვის და სო
ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბე ბის მარ თ ვა ზე.

არ სე ბობს რამ დე ნი მე ელე მენ ტი, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ზრუნ ვის რო გორც 
ეფექ ტი ა ნო ბას, ასე ვე ხარ ჯ თე ფექ ტუ რო ბას, კერ ძოდ:

� ზრუნ ვის უწყ ვე ტო ბა, კო ორ დი ნი რე ბა, თან მიმ დევ რუ ლო ბა;

� ზრუნ ვის მიზ ნობ რი ო ბა სა მიზ ნე ჯგუ ფის იდენ ტი ფი კა ცი ის სა ფუძ ველ ზე (სისტემაში სა მიზ ნე 
ჯგუ ფის რე გის ტ რი რე ბა ჩარ თ ვის კრი ტე რი უ მებ ზე დაყ რ დ ნო ბით); 

� და ფი ნან სე ბის წყა რო ე ბის გა ერ თი ა ნე ბა ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი და კლი ნი კუ რი მოქ ნი ლო ბის უზ რუნ
ველ სა ყო ფად; 

� შე თან ხ მე ბუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბე ბი გან საზღ ვ რულ ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი ზრუნ ვის სერ
ვი სებ ზე;

� ორ გა ნი ზე ბუ ლი და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი მიმ წო დებ ლე ბი; 

� მრა ვალ დარ გობ რი ვი/ დარ გ თა შო რი სი მოვ ლა ზრუნ ვის უწყ ვე ტო ბის და ხა რის ხი ა ნი სერ ვი სე ბით 
უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით;

� მარ თ ვის სხვა დას ხ ვა ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის / მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბა შე სა ბა მი სი, ხა რის ხი ა ნი სერ ვი სის 
მი წო დე ბის და ხარ ჯე ბის კონ ტ რო ლის მიზ ნით (უტილიზაციის მაჩ ვე ნე ბე ლი, ზრუნ ვის და და ა ვა
დე ბე ბის მარ თ ვა);

სა მიზ ნე ჯგუ ფის ჩარ თუ ლო ბა ზრუნ ვის სის ტე მა ში: ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე ბის სა ჭი
რო ე ბე ბის გან საზღ ვ რა ჩარ თ ვის კრი ტე რი უ მებ ზე დაყ რ დ ნო ბით; ნე ბა ყოფ ლო ბი თი; და ფუძ ნე ბუ ლი 
პა ცი ენ ტის ინ ფორ მი რე ბულ თან ხ მო ბა ზე (თუ გან სა კუთ რე ბუ ლი გა რე მო ე ბა არ არ სე ბობს). 

ფაქ ტო რი კავ ში რი კო ორ დი ნა ცია ინ ტეგ რა ცია

იური დი უ ლი ჩარ ჩო 0  

და ფი ნან სე ბის მე ქა ნიზ მი 0  

მარ თ ვა და მმარ თ ვე ლო ბა 0  

სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მ ვა 0  

ფო კუ სი რე ბა უწყ ვეტ ზრუნ ვა ზე   

სა ჭი რო სერ ვი სე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა 0  

ქსე ლის შექ მ ნა   

პა ცი ენ ტე ბის მრა ვალ პ რო ფი ლუ რი შე მოწ მე ბა/ 
შე ფა სე ბა

  

პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის დო ნე ზე კო ორ დი ნა
ცია

0  

ზრუნ ვის მარ თ ვა 0  

მომ სა ხუ რე ბებს შო რის კო ორ დი ნა ცია 0  

ჯგუ ფუ რი მუ შა ო ბა   

ინ ფორ მა ცი ის გაც ვ ლა   

სის ტე მუ რი გა მო სა ვა ლი 0  

ცხრი ლი 1: ინ ტეგ რი რე ბის ეტა პე ბი

შე ნიშ ვ ნა: (0) – არ არის და მა ხა სი ა თე ბე ლი; () – და მა ხა სი ა თე ბე ლი ა; 
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ზრუნ ვის სის ტე მით მო ცუ ლი მომ სა ხუ რე ბე ბი: 

� პრე ვენ ცი ა /ინ ფორ მი რე ბა;
� მკურ ნა ლო ბა/ სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბა;
� რე ა ბი ლი ტა ცი ა;
� ხან გ რ ძ ლი ვი მოვ ლა (შინმოვლა, და წე სე ბუ ლე ბა ში მოვ ლა);
� სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა;
� სა ყო ფაცხოვ რე ბო დახ მა რე ბა (საკვები, სა ყიდ ლე ბი, რეცხ ვა, ტრან ს პორ ტი რე ბა);
� მე დი კა მენ ტე ბი/ საგ ნე ბი/ დამ ხ მა რე აღ ჭურ ვი ლო ბა;
� ქცე ვის შეც ვ ლა ზე (სარისკო/ზიანის მომ ტა ნი) ორი ენ ტი რე ბუ ლი ჩა რე ვე ბი;
� იური დი უ ლი დახ მა რე ბა.

ვი ნა ი დან ზრუნ ვა აერ თი ა ნებს ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სის ტე მებს, სა სურ ვე ლი ა, 
ინ ტეგ რი რე ბუ ლი იყოს პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის დო ნე ზე, რო მე ლიც ხა სი ათ დე ბა რი გი თა ვი სე ბუ რე
ბე ბით და უზ რუნ ველ ყოფს სერ ვი სე ბის თან მიმ დევ რულ და კო ორ დი ნი რე ბულ მი წო დე ბას დრო უ ლი 
და სწო რი რე ფე რა ლის სა ფუძ ველ ზე (Pim at al, 2013). 

პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის ძი რი თა დი მა ხა სი ა თებ ლე ბი: 

� პირ ვე ლი დო ნის კონ ტაქ ტი (კარიბჭე ჯან დაც ვის სის ტე მა ში);
� უწყ ვე ტო ბა (პაციენტთან ურ თი ერ თო ბა წარ მო ად გენს უწყ ვეტ პრო ცესს, ხო ლო და ა ვა დე ბა – ეპი ზოდს);
� ყოვ ლის მომ ც ვე ლო ბა (ზრუნავს პა ცი ენ ტის ფი ზი კურ, ფსი ქი კურ და სო ცი ა ლურ კე თილ დღე ო ბა ზე);
� კო ორ დი ნი რე ბა (დირიჟორის რო ლი, მეგ ზუ რი).

 
ფი გუ რა1: კონ ცეფ ტუ ა ლუ რი ჩარ ჩო. ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ზრუნ ვის სერ ვი სე ბი

ავ ტო რი: Pim P.Valentijn, Sanneke M.Schepman; Wilfrid Opheij; Marc A.Bruijnzeels;

Macro level

Functional integration Normative integration

Professional integration

Organisational integration

System integration

Clinical integration

Macro levelMeso level

Population based care Population based carePerson-focused care

Meso levelMicro level
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ინ ტეგ რი რე ბა არის რამ დე ნი მე ტი პის: 

� სის ტე მუ რი ინ ტეგ რა ცია (სისტემების ორ გა ნი ზა ცი ულ სტრუქ ტუ რა ში);
� ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ინ ტეგ რა ცი ა;
� პრო ფე სი უ ლი ინ ტეგ რა ცი ა;
� კლი ნი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ა;
� და გეგ მ ვი სა და ბი უ ჯე ტი რე ბის ინ ტეგ რა ცია (გათვალისწინებულია და გეგ მ ვის ყვე ლა ეტაპ ზე);
� ფუნ ქ ცი უ რი ინ ტეგ რა ცია (სერვისის მიმ წო დებ ლებს გა აჩ ნი ათ აუცი ლე ბე ლი ცოდ ნა და ჩვე ვე ბი); 
� ნორ მა ტი უ ლი ინ ტეგ რა ცი ა. 

სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის ორ გა ნი ზე ბა, ზრუნ ვის მარ თ ვა: თა ნა ბა რი გე ოგ რა ფი უ ლი და ფი ნან სუ რი 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, სერ ვი სე ბის მი წო დე ბა რე ფე რა ლუ რი მი მარ თ ვის პრინ
ციპს და ე ფუძ ნე ბა. ხე ლი უნ და შე ეწყოს პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის და წე სე ბუ ლე ბე ბის ფუნ ქ ცი ურ ინ
ტეგ რა ცი ას სხვა დო ნე ებ თან (სოციალური, სა მე დი ცი ნო). ინ ტეგ რი რე ბუ ლი მიდ გო მა აუმ ჯო ბე სებს 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბას, მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის ადეკ ვა ტუ რო ბას, რო გორც პრე ვენ ცი უ ლი, ასე ვე სამ
კურ ნა ლო და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მომ სა ხუ რე ბე ბის კო ორ დი ნი რე ბულ მი წო დე ბას და ზრუნ ვის უწყ
ვე ტო ბას. 

ზრუნ ვის სის ტე მა და ფუძ ნე ბუ ლია პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის ქსელ ზე. მო სარ გებ ლის ჩარ თ ვა სის ტე
მა ში ხდე ბა ოჯა ხის ექი მის მი მარ თ ვის სა ფუძ ველ ზე, მით უფ რო, სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის გან ვი
თა რე ბის ფონ ზე (როდესაც პა ცი ენ ტი უსის ტე მოდ და პი რა დი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე მი
მარ თავს სპე ცი ა ლის ტებს და სტა ცი ო ნარს, ეს იწ ვევს ზედ მეტ ხარ ჯებს, ასე ვე, სა მე დი ცი ნო ინ ფორ
მა ცი ის არა თან მიმ დევ რუ ლო ბას და მდგო მა რე ო ბის მარ თ ვის სირ თუ ლეს. ყო ველ თ ვის უმ ჯო ბე სი ა, 
თუ კი პა ცი ენ ტი სის ტე მა ში მოხ ვ დე ბა პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის რგო ლის მეშ ვე ო ბით, რაც ზე მოთ ჩა
მოთ ვ ლილ პრობ ლე მებს აგ ვა ცი ლებს თა ვი დან). ოჯა ხის ექი მი თა ნამ შ რომ ლობს სო ცი ა ლურ მუ შაკ
თან, ჯან დაც ვის სხვა პრო ფე სი ო ნა ლებ თან, ისი ნი წარ მო ად გე ნენ ე. წ. „ზრუნვის მარ თ ვის გუნდს”. 
ზრუნ ვის სის ტე მა ში მო სარ გებ ლის მოძ რა ო ბას გან საზღ ვ რავს აღ ნიშ ნუ ლი გუნ დი და, შე სა ბა მი სად, 
წარ მო ად გენს ერ თ გ ვარ ხიდს ში და და გა რე რე სურ სე ბის უტი ლი ზა ცი ი სას. ზრუნ ვის მარ თ ვის გუნ
დის ფუნ ქ ციაა პა ცი ენ ტის კომ პ ლექ სუ რი შე ფა სე ბა, სა ჭი რო ე ბე ბის გან საზღ ვ რა და ინ დი ვი დუ ა ლუ
რი ზრუნ ვის გეგ მის შე მუ შა ვე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი გეგ მის შედ გე ნა ში, ზრუნ ვის გუნ დ თან ერ თად, მო
ნა წი ლე ო ბენ თა ვად პა ცი ენ ტი და ოჯა ხის წევ რე ბი. ამ დროს, ზრუნ ვის გუნ დი ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს 
ზრუნ ვის მარ თ ვის გა წე რი ლი ალ გო რით მე ბით (პროგრამების მი ხედ ვით). 

ზრუნ ვის სერ ვი სე ბის მიმ წო დებ ლე ბის ქსე ლი უნ და იყოს დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი და მო ი ცავ დეს სა
ხელ მ წი ფო, კო მერ ცი ულ და არა მომ გე ბი ან მიმ წო დებ ლებს.

მო სარ გებ ლე თავ და პირ ვე ლად მომ სა ხუ რე ბას იღებს პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის დო ნე ზე, რო გო რი ცაა 
პრე ვენ ცი ა, ინ ფორ მი რე ბა, მკურ ნა ლო ბა მი ნი მა ლურ დო ნე ზე. ხო ლო რთუ ლი შემ თხ ვე ვე ბის მარ თ
ვი სას, ოჯა ხის ექი მი გა და ა მი სა მარ თებს შემ დ გომ დო ნე ზე (კლინიკა, დღის ცენ ტ რი, თავ შე სა ფა რი) 
მკურ ნა ლო ბი სა და რე ა ბი ლი ტა ცი ი სათ ვის. ყვე ლა ზე დი დი პრობ ლე მა პა ცი ენ ტი სათ ვის მკურ ნა ლო
ბის შემ დ გო მი ეტა პი ა, მა გა ლი თად, ფი ზი კუ რი რე ა ბი ლი ტა ცია და ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა. 
სწო რედ აქ უნ და აღი ნიშ ნოს ეკ ლე სი ის და ად გი ლობ რი ვი თვით მარ თ ვე ლო ბის რო ლი, რომ ლებ საც 
შე უძ ლი ათ რო გორც, სერ ვი სე ბის და ფინ სა სე ბა, ასე ვე, მი წო დე ბა და ორ გა ნი ზე ბა. ად გი ლობ რი ვი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის ჩარ თუ ლო ბით შე საძ ლე ბე ლია სა მიზ ნე ჯგუ ფის სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბა 
რე გი ო ნის / რა ი ო ნის დო ნე ზე. 

და წე სე ბუ ლე ბე ბის არ ჩე ვა ნი უნ და იყოს თა ვი სუ ფა ლი და მო სარ გებ ლეს შე ეძ ლოს და წე სე ბუ ლე
ბის შეც ვ ლა 3 თვე ში ერ თხელ. აღ ნიშ ნუ ლი აუმ ჯო ბე სებს კონ კუ რენ ცი ას მიმ წო დებ ლებს შო რის და 
ზრდის ხა რის ხი ა ნი სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის შე საძ ლებ ლო ბას.

გე ოგ რა ფი უ ლი, ფი ზი კუ რი და ფი ნან სუ რი ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად მნიშ ვ ნე ლო ვა
ნი ა, გა ნი საზღ ვ როს სა მიზ ნე ჯგუ ფის შე მად გენ ლო ბა, მო ცუ ლო ბა და სა ჭი რო ე ბე ბი – შემ დ გო მი და
გეგ მ ვის მიზ ნით. 
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ფი ნან სუ რი ხელ მი საწ ვ დო მო ბა შე საძ ლე ბე ლია უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნეს: სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მით 
(ებით) (საყოველთაო ჯან დაც ვის პროგ რა მა ში ინ ტეგ რა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბა), დო ნო რუ ლი დახ მა
რე ბით, კერ ძო გა დახ დე ბით, კერ ძო დაზღ ვე ვით და შე მო წი რუ ლო ბე ბით.

და ფი ნან სე ბის წყა რო ე ბი:
� სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი;
� კერ ძო სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბი;
� საქ ველ მოქ მე დო საქ მი ა ნო ბა/ ფი ლან თ რო პე ბი;
� დო ნო რუ ლი და ფი ნან სე ბა;
� ჯი ბი დან გა დახ დი ლი თან ხა. 

ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბი: სა მე დი ცი ნო (ექიმი/ექთანი) და არა სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის სწო რი გა და
ნა წი ლე ბა ქვეყ ნის მას შ ტა ბით; სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის, გან სა კუთ რე ბით, ოჯა ხის ექი მე ბის ცოდ
ნი სა და უნარჩვე ვე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა სას წავ ლო მა სა ლე ბით, პროგ რა მე ბით, სა უ კე თე სო პრქტი კის 
მა გა ლი თე ბით; ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი; ზრუნ ვის მარ თ ვის ალ გო რით მე ბის შე მუ შა ვე ბა და ხში რი გა ნახ
ლე ბა სის ტე მა ში და გეგ მი ლი ცვლი ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად.

ზო გა დად, პრო ფე სი უ ლი კად რე ბის მომ ზა დე ბის სის ტე მის შექ მ ნა, სას წავ ლო კურ სე ბის შე მუ შა ვე ბა, 
სა მე დი ცი ნო და არა სა მე დი ცი ნო პრე სო ნა ლის მომ ზა დე ბა გა დამ ზა დე ბის ხელ შეწყო ბა.

მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხი: სერ ვი სის მიმ წო დებ ლე ბის ნე ბარ თ ვე ბი სა და ლი ცენ ზი რე ბის სის ტე მის გა
ნახ ლე ბა, რა თა ხე ლი შე ეწყოს მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბი სას პა ცი ენ ტის უსაფ რ თხო ე ბას და მა ღა ლი ხა
რის ხის სერ ვი სით უზ რუნ ველ ყო ფას.

და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბი და მა თი რო ლე ბი – იხ. ცხრი ლი 2.
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პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა

და ფი ნან სე ბა

კა ნონ მ დებ ლო ბის შე მუ შა ვე ბა

უფ ლე ბე ბის დაც ვა

სო ცი ა ლუ რი მო ბი ლი ზა ცი ა/ გა ნათ ლე ბა

ად ვო კა ცია

მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა

კად რე ბის მომ ზა დე ბა

სტან დარ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა და ნერ გ ვა

ცხრი ლი 2: მო ნა წი ლე მხა რე ე ბი და მა თი ფუნ ქ ცი ე ბი

რე კო მენ და ცი ე ბი

სა ქარ თ ვე ლო ში ზრუნ ვის სის ტე მის გან ვი თა რე ბის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია არ სე ბუ ლი რე სურ სის 
(ფინანსური, ფი ზი კუ რი) გათ ვა ლის წი ნე ბით რი გი ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზრუნ ვის სის ტე
მის სა ფუძ ვ ლე ბის შე საქ მ ნე ლად. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი გან ხორ ცი ელ დეს ეტა პობ რი
ვად და თან მიმ დევ რუ ლად (მოკლე და გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში). 

კარგი მმართველობის პრაქტიკის ხელშეწყობა
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I. მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი (საფუძვლების მო სამ ზა დებ ლად): 

� ჩა მო ყა ლიბ დეს სა მუ შაო ჯგუ ფი, რო მე ლიც შედ გე ბა სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და 
სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ როს, არა სამ თავ რო ბო ე ბის, ექ ს პერ ტე ბის და მო სარ გებ ლე ე ბის წარ
მო მად გენ ლე ბის გან. ჯგუ ფი შე ი მუ შა ვებს სა მოქ მე დო გეგ მას, გან ხორ ცი ე ლე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტებს; 

� სშჯსდ სა მი ნის ტ რომ უზ რუნ ველ ყოს ზრუნ ვის პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტის და სა მოქ მე დო გეგ მის 
დამ ტ კი ცე ბა; 

� სშჯსდ სა მი ნის ტ რომ შე ი მუ შა ოს და სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენტს წა რუდ გი ნოს სა კა ნონ მ დებ ლო პა
კე ტი, რო მე ლიც ერ თი ან ნორ მა ტი ულ ჩარ ჩო ში მო აქ ცევს ზრუნ ვის სერ ვი სებს; 

� იმი სათ ვის, რომ უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყოს კვა ლი ფი ცი უ რი პერ სო ნა ლის თა ნა ბა რი გა და ნა წი ლე ბა 
ქვეყ ნის მას შ ტა ბით, სა მი ნის ტ რომ (სხვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის ჩარ თუ ლო ბით) შე ი მუ შა ოს 
ადა მი ა ნუ რი რე სურ სის გან ვი თა რე ბის (მომზადებაგადამზადების) გეგ მა; ხე ლი შე ეწყოს ზრუნ ვის 
მარ თ ვის გუნ დე ბის ფორ მი რე ბის პრო ცესს პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის დო ნე ზე. 

II. გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი (ზრუნვის სის ტე მის და ნერ გ ვა და 
გან ვი თა რე ბა): 

� შე მუ შავ დეს სერ ვი სის მიმ წო დებ ლე ბის ეტა პობ რი ვი გან ვი თა რე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა 
(თავშესაფრების, სა ექ თ ნო სახ ლე ბის, სხვა ხან გ რ ძ ლი ვი მოვ ლის და წე სე ბუ ლე ბე ბის); 

� გა ნი საზღ ვ როს და გაძ ლი ერ დეს ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის რო ლი ზრუნ ვის სერ ვი სე
ბის და ფი ნან სე ბი სა და ად ვო კა ტი რე ბის პრო ცეს ში; 

� მხარ და ჭე რი ლი იქ ნეს სხვა დას ხ ვა რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და თე მე ბის ჩარ თუ ლო ბა ზრუნ
ვის სის ტე მის გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში;

� სა მი ნის ტ რომ შე ი მუ შა ოს გა იდ ლა ი ნე ბის და ნერ გ ვის და მო ნი ტო რინ გის გეგ მა; შე მუ შავ დეს და წე
სე ბუ ლე ბე ბის აკ რე დი ტა ცი ის პრო ცე დუ რე ბი; 

� გან ვი თარ დეს ან გა რიშ გე ბის სა ინ ფორ მა ციო სის ტე მა, რო გორც აუცი ლე ბე ლი პი რო ბა ფი ნან სუ რი 
რე სურ სის ადეკ ვა ტუ რი და გეგ მ ვი სათ ვის; 

� შე იქ მ ნას ად ვო კა ტუ რი პლატ ფორ მა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბი სა და მომ ხ მა რებ ლე ბის ორ გა ნი
ზა ცი ე ბის მო ნა წი ლე ო ბით; 

� შემ დ გო მი კვლე ვე ბის და ფი ნან სუ რი ან გა რი შე ბის მომ ზა დე ბა ზრუნ ვის სის ტე მის ცალ კე უ ლი კომ
პო ნენ ტე ბის გან ვი თა რე ბა/ და ნერ გ ვის მიზ ნით. 

III. პლატ ფორ მის რო ლი ზრუნ ვის სის ტე მის გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში: 

� პლატ ფორ მამ ხე ლი შე უწყოს არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის მო ბი ლი ზა ცი ას ზრუნ ვის იდე ის ირ გ ვ
ლივ, სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის პრობ ლე მე ბის გახ მო ვა ნე ბა სა და სა ხელ მ წი ფო სექ ტო რამ დე მი ტა ნას, ად
ვო კა ტი რე ბას; 

� პლატ ფორ მამ უზ რუნ ველ ყოს მთავ რო ბის შე სა ბა მის სტრუქ ტუ რებ თან ერ თობ ლი ვი მუ შა ო ბა, რა თა 
პრი ო რი ტე ტე ბი დან, გა მოც დი ლე ბი დან და პრაქ ტი კი დან გა მომ დი ნა რე, შე მუ შავ დეს სა მიზ ნე ჯგუ ფე
ბის სა ჭი რო ე ბებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პო ლი ტი კა. სა მიზ ნე ჯგუ ფის პრობ ლე მებ ზე აქ ცენ ტი რე ბა, გა აღ
რ მა ვებს თა ნამ შ რომ ლო ბას პო ლი ტი კის შემ მუ შა ვებ ლებ სა და არა სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის.
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სკო ლის სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბი 
სა ქარ თ ვე ლო ში
პრაქ ტი კა, გა მოწ ვე ვე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი 

კვლე ვის შე სა ხებ

ათი წლის წი ნათ სა ქარ თ ვე ლოს ზო გა დი გა ნათ ლე ბის პო ლი ტი კა ში  მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კონ ცეპ ტუ ა ლუ
რი ცვლი ლე ბა მოხ და – ზო გა დი გა ნათ ლე ბის სის ტე მის მარ თ ვის ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი მო დე ლი ე.წ. 
სკო ლის დო ნე ზე მარ თ ვის (School Based Management/ SBM) მო დე ლით  ჩა ნაც ვ ლ და.

სკო ლის დო ნე ზე მარ თ ვის მო დე ლი, ზო გა დი გან მარ ტე ბის თა ნახ მად, გუ ლის ხ მობს ძა ლა უფ ლე
ბის დე ცენ ტ რა ლი ზე ბას ცენ ტ რა ლუ რი დო ნი დან სკო ლის დო ნე ზე (Caldwell 2005). სა ქარ თ ვე ლო ში 
შე მო ღე ბუ ლი SBM მო დე ლის მთა ვარ კონ ცეპ ტუ ა ლურ სა ფუძ ველს, ერ თის მხრივ, მნიშ ვ ნე ლო ვა
ნი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის უფ ლე ბის სკო ლის დო ნე ზე დე ლე გი რე ბა, ხო ლო, მე ო რეს მხრივ, ამ 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ზე პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სკო ლის შიგ ნით სხვა დას ხ ვა და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებს 
(დირექტორი, მას წავ ლებ ლე ბი, მშობ ლე ბი, სხვა, გა რე და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბი) შო რის გა ნა წი
ლე ბა წარ მო ად გენ და. 

სკო ლის სა მე ურ ვეო საბ ჭო, რო გორც  სკო ლის სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნო, სა
ქარ თ ვე ლო ში ამ მო დე ლის გან ხორ ცი ე ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ ს ტ რუ მენ ტი ა. 

სა ქარ თ ვე ლო ში ბო ლო ათი წლის გან მავ ლო ბა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცალ კე უ ლი კვლე ვი თი პრო ექ ტე
ბის ან გა რი შე ბი მი უ თი თებს, რომ  სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბი სკო ლებ ში არა ე ფექ ტუ რად ფუნ ქ ცი ო ნი რებს 
((EPPM, 2008; (Sedere, Shatirishvili and Gorgadze, 2012; Berryman, Mikeladze and Andguladze, 2011). 
თუმ ცა SMB მო დე ლის შე ფა სე ბის ინ დი კა ტო რე ბი სა და შე ფა სე ბის ერ თი ა ნი სის ტე მის  არარ სე ბო ბის პი

რევაზ აფხაზავა, თამარ ბრეგვაძე
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რო ბებ ში, სა ქარ თ ვე ლო ში დღე ი სათ ვის არ გვაქვს სან დო ინ ფორ მა ცია სა მე ურ ვეო საბ ჭოს გან ვი თა რე
ბის ტენ დენ ცი ე ბის კომ პ ლექ სუ რი შე ფა სე ბის თ ვის. არ არის შეს წავ ლი ლი  სა მე ურ ვეო საბ ჭოს ფუნ ქ ცი
ო ნი რე ბის წარ მა ტე ბი სა და წა რუ მა ტებ ლო ბის კონ კ რე ტუ ლი მა გა ლი თე ბი და მი ზე ზე ბი ისე ვე, რო გორც 
ამ ათი წლის მან ძილ ზე ზო გა დი გა ნათ ლე ბის პო ლი ტი კის ცვლი ლე ბის გავ ლე ნა SBM მო დელ ზე.

სა ერ თა შო რი სო კვლე ვე ბის თა ნახ მად, SBM მო დე ლის შე მო ღე ბის შე დე გე ბის გა მოვ ლე ნი სათ ვის 
სულ მცი რე 810 წე ლია სა ჭი რო, მხარ და ჭე რის თან მიმ დევ რუ ლი პო ლი ტი კის არ სე ბო ბის პი რო ბებ ში 
(IIEP.2009). 

დღეს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ რო გა ნათ ლე ბის სის ტე მის გან ვი თა რე ბის გრძელ ვა
დი ან სტრა ტე გი ა ზე მუ შა ობს. სტრა ტე გი ის სა მუ შაო დო კუ მენ ტ ში ხაზ გას მუ ლია ზო გა დი გა ნათ ლე
ბის დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ის გე ზის შე ნარ ჩუ ნე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა და SBM მო დე ლის მხარ და ჭე რის პო
ლი ტი კის კო რექ ტი რე ბის აუცი ლებ ლო ბა. არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კი სა და გა მოწ ვე ვე ბის სიღ რ მი სე უ ლი 
შეს წავ ლა ამ გ ვა რი პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბის პირ ვე ლი და ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ეტა პი ა. 

მო ცე მუ ლი ან გა რი ში მი მო ი ხი ლავს სხვა დას ხ ვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის – სა მე ურ ვეო საბ ჭოს 
წარ მო მად გენ ლე ბის, მას წავ ლებ ლე ბის, მშობ ლე ბის, დი რექ ტო რე ბი სა და გა ნათ ლე ბის ექ ს პერ ტე ბის 
აზრს სა მე ურ ვეო საბ ჭოს სა კითხ თან და კავ ში რე ბით. 

კვლე ვის ამო ცა ნე ბი ა: 

� სა ქარ თ ვე ლო ში SBM მო დე ლის და, კერ ძოდ, სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბის ეფექ ტუ რი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის 
პრო ცე დუ რუ ლი და სის ტე მუ რი ბა რი ე რე ბი სა და ხელ შემ წყო ბი ფაქ ტო რე ბის  იდენ ტი ფი კა ცი ა;  

� რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის თ ვის, სა მე ურ ვეო საბ ჭოს, რო გორც SBM 
მო დე ლის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ ს ტ რუ მენ ტის ეფექ ტუ რო ბის გაზ რ დის თ ვის. 

მე თო დო ლო გია 

კვლე ვა გან ხორ ცი ელ და თვი სებ რი ვი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბით და მო ი ცავ და ორ ეტაპს: 

� ფო კუს ჯგუ ფე ბის სე რი ას სკო ლის სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან: დი რექ ტო რებ თან და სა
მე ურ ვეო საბ ჭოს წარ მო მად გენ ლებ თან (მშობლები, მოს წავ ლე ე ბი);   

� ექ ს პერ ტე ბის პა ნელ ს / დის კუ სი ას პირ ვე ლი ეტა პე ბის შე დე გე ბის გან სა ხილ ვე ლად და პო ლი ტი კის 
ფორ მი რე ბი სათ ვის რე კო მენ და ცი ე ბის შე სა მუ შა ვებ ლად. 

ა) ფო კუს ჯგუ ფე ბი სკო ლის და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებ თან

ამ ეტა პის მი ზა ნი სკო ლის თე მის წარ მო მად გენ ლე ბის გან სა მე ურ ვეო საბ ჭოს მათ სკო ლა ში ფუნ ქ ცი
ო ნი რე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბა ა. 

რეს პონ დენ ტ თა შე სარ ჩე ვად გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნა ე.წ. მაქ სი მა ლუ რი ვა რი ა ცი ის შერ ჩე ვის სტრა ტე
გი ა, რო მე ლიც გუ ლის ხ მობ და კვლე ვა ში სკო ლე ბის (სამეურვეო საბ ჭო ე ბის) მაქ სი მა ლუ რი მრა ვალ
ფე როვ ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას შემ დე გი კრი ტე რი უ მე ბის მი ხედ ვით:

� სკო ლის ლო კა ცია
� სკო ლის ზო მა

თი თო ე უ ლი  შერ ჩე უ ლი სა მიზ ნე სკო ლი დან  ფო კუს ჯგუ ფებს ეს წ რე ბოდ ნენ სა მე ურ ვეო საბ ჭოს 
წარ მო მად გენ ლე ბი (მშობლები, მას წავ ლებ ლე ბი, მოს წავ ლე ე ბი) და სკო ლის ად მი ნის ტ რა ცი ა. სულ 
გან ხორ ცი ელ და ცხრა ფო კუს ჯგუ ფი სა ქარ თ ვე ლოს ცხრა რე გი ონ ში. 
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ბ) ექ ს პერ ტ თა პა ნე ლი/ დის კუ სია 

ეს ეტა პი მიზ ნად ისა ხავ და პირ ველ ეტაპ ზე მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ი სა და ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბის 
გან ხილ ვას, პო ლი ტი კის რე კო მენ და ცი ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა და სფე როს ექ ს პერ ტებ თან გან ხილ ვას. 
ფო კუს ჯგუ ფე ბის შე დე გე ბი სკო ლის სა ზო გა დო ე ბას თან შეხ ვედ რა ზე იყო წარ მოდ გე ნი ლი. 

ფო კუს ჯგუ ფე ბი სკო ლის სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან 2014 წლის ზაფხულ ში გან ხორ ცი
ელ და, ხო ლო ექ ს პერ ტ თა პა ნე ლი – 2014 წლის სექ ტემ ბერ ში. 

სა ერ თო ჯამ ში, კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ო ბა 200მდე რეს პონ დენ ტ მა მი ი ღო.

 
ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი

სა ქარ თ ვე ლო ში სკო ლის დო ნე ზე მარ თ ვის მო დე ლის გა რე შე ფა სე ბე ბი ცხად ჰ ყოფს, რომ სა მე ურ ვეო 
საბ ჭო ე ბი სკო ლა ში ნაკ ლე ბად ეფექ ტუ რი ა. ამ კუთხით პირ ველ სიგ ნალს 2008 წელს გა ნათ ლე ბის 
პო ლი ტი კის და გეგ მ ვი სა და მარ თ ვის სა ერ თა შო რი სო ინ ს ტი ტუ ტის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვა წარ
მო ად გენს, რო მელ შიც აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ: ა) ხშირ შემ თხ ვე ვა ში სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბი და დი რექ ტო
რე ბი არ იც ნო ბენ სა კუ თარ ფუნ ქ ცი ებს; ბ) მშო ბელ თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა სა მე ურ ვეო საბ ჭოს ფუნ
ქ ცი ე ბის შე სა ხებ და ბა ლია – ყო ველ მა მე ხუ თე გა მო კითხულ მა მშო ბელ მა არ იცის, რომ სა მე ურ ვეო 
საბ ჭოს  შე მად გენ ლო ბა ში მშობ ლე ბი და მას წავ ლებ ლე ბი შე დი ან (EPPM, 2008). ზო გა დი გა ნათ ლე
ბის სის ტე მის უახ ლე სი კვლე ვე ბის თა ნახ მა დაც, 2008 წლის შემ დეგ მდგო მა რე ო ბა არ გა უმ ჯო ბე სე
ბუ ლა: სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბი არა ე ფექ ტუ რად ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბენ (Sedere, Shatirishvili and Gorgadze, 
2012) და მა თი ზო გა დი კონ ცეფ ცია სა ზო გა დო ე ბის თ ვის გა უ გე ბა რია (Berryman, Mikeladze and An
dguladze, 2011). 

მო ცე მუ ლი კვლე ვის ფარ გ ლებ ში, შე სა ბა მი სად, გვა ინ ტე რე სებ და, თუ რას ფიქ რო ბენ სა მე ურ ვეო 
საბ ჭო სა და სკო ლის სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი სა მე ურ ვეო საბ ჭოს ეფექ ტუ რო ბის და მი სი 
არ სე ბო ბის მი ზან შე წო ნი ლო ბის სა კითხ ზე. 

რეს პონ დენ ტებ თან დის კუ სია სა მი ძი რი თა დი კითხ ვის გარ შე მო წარ ვ მარ თეთ: სა ჭი როა თუ არა სა
მე ურ ვეო საბ ჭოს შე ნარ ჩუ ნე ბა სკო ლის მარ თ ვის მო დელ ში არ სე ბუ ლი სა ხით და რა ტომ? რა ფაქ ტო
რე ბი ახ დენს გავ ლე ნას სა მე ურ ვეო საბ ჭოს ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა ზე? და რო გორ შე იძ ლე ბა სა ხელ მ წი ფო 
პო ლი ტი კამ და ში და სას კო ლო რე გუ ლა ცი ებ მა ხე ლი შე უწყოს ზო გა დი გა ნათ ლე ბის სის ტე მის მარ თ
ვის მო დე ლის ეფექ ტუ რო ბის გაზ რ დას?

სა ჭი როა თუ არა სა მე ურ ვეო საბ ჭოს შე ნარ ჩუ ნე ბა 
სკო ლის მარ თ ვის მო დელ ში არ სე ბუ ლი სა ხით?

სა მე ურ ვეო საბ ჭოს არ სე ბო ბის სა კითხ ზე სა უბ რი სას, კვლე ვა ში მო ნა წი ლე რეს პონ დენ ტე ბი, ძი რი
თა დად, ორ ჭრილ ში აგებ დ ნენ სა კუ თარ მსჯე ლო ბას: 

პირ ვე ლი ტი პის მსჯე ლო ბას, პი რო ბი თად, ღი რე ბუ ლე ბი თი მსჯე ლო ბა შე იძ ლე ბა ვუ წო დოთ. ამ ტი
პის მსჯე ლო ბებ ში მო ნა წი ლე ე ბი სა მე ურ ვეო საბ ჭოს გა ნი ხი ლავ დ ნენ, რო გორც სის ტე მის ზო გა დი 
ღი რე ბუ ლე ბე ბის, პრინ ცი პე ბის გა ტა რე ბის ინ ს ტ რუ მენტს.

მე ო რე ტი პის მსჯე ლო ბი სას რეს პონ დენ ტე ბი სა მე ურ ვეო საბ ჭოს მუ შა ო ბის შე დე გებ ზე, მი სი ეფექ
ტუ რო ბის მა ხა სი ა თებ ლებ ზე ამახ ვი ლებ დ ნენ ყუ რადღე ბას.

აზ რ თა სხვა დას ხ ვა ო ბი სა და მსჯე ლო ბის სპე ცი ფი კის მი უ ხე და ვად, კვლე ვა ში მო ნა წი ლე რეს პონ
დენ ტე ბის უმე ტე სო ბა მი იჩ ნევს, რომ სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბი სკო ლებ ში უნ და შე ნარ ჩუნ დეს.
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სა მე ურ ვეო საბ ჭო, რო გორც ღი რე ბუ ლე ბა

კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი რეს პონ დენ ტე ბის დი დი ნა წი ლი თვლის, რომ სა მე ურ ვეო საბ ჭოს არ სე ბო ბა 
აუცი ლე ბე ლი ა, რად გან იგი სკო ლის დო ნე ზე დე მოკ რა ტი უ ლი მარ თ ვის ინ ს ტ რუ მენ ტია და მნიშ ვ ნე
ლო ვან ღი რე ბუ ლე ბას წარ მო ად გენს სკო ლის სა ზო გა დო ე ბის თ ვის.  

ჩვენ თუ გვინ და, რომ დე მოკ რა ტი უ ლი ქვე ყა ნა ავა შე ნოთ, სკო ლა შიც ასე თი მარ თ ვის სის ტე
მა უნ და გვქონ დეს. ამით მა გა ლითს მივ ცემთ მას წავ ლებ ლებ საც და მოს წავ ლე ებ საც.

                 სკო ლის დი რექ ტო რი

ცალ კე ულ შემ თხ ვე ვებ ში კვლე ვა ში მო ნა წი ლე სკო ლის მას წავ ლებ ლე ბი და ად მი ნის ტ რა ცია რი გი გა
დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლად მი ღე ბის მომ ხ რეა და თვლის, რომ სა მე ურ ვეო საბ ჭო უნ და 
გა უქ მ დეს ან მი სი უფ ლე ბე ბი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე იზღუ დოს. 

საბ ჭო თა კავ ში რის პე რი ოდ ში სკო ლე ბი მშვე ნივ რად ფუნ ქ ცი ო ნი რებ დ ნენ. ყვე ლამ იცო და თა
ვი სი საქ მე და ვის წი ნა შე იყო პა სუ ხის მ გე ბე ლი. ყვე ლას შე სა ბა მი სი ხელ ფა სი და და ფა სე ბა 
ჰქონ და და გა ნათ ლე ბის ხა რის ხიც მშვე ნი ე რი იყო. 

პე და გო გი

თუმ ცა, მსჯე ლო ბის პრო ცეს ში უფ რო კონ კ რე ტუ ლი სა კითხე ბის გან ხილ ვი სას რეს პონ დენ ტე ბი 
სკო ლის დე ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი მარ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ბას აღი ა რე ბენ.  ეს სა კითხე ბი ა: მშობ ლე ბის 
ჩარ თუ ლო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა სკო ლის გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში, მას წავ ლე ბელ თა აკა დე მი უ რი თა ვი
სუფ ლე ბა და სკო ლის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი და მო უ კი დებ ლო ბა და გეგ მ ვის, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სა 
და სკო ლის მარ თ ვის პრო ცეს ში. 

მშობ ლე ბის აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბის გა რე შე სკო ლას და მას წავ ლებ ლებს ძა ლი ან გვი ჭირს 
მოს წავ ლე ებ თან იმ შე დე გე ბის მიღ წე ვა, რაც გან საზღ ვ რუ ლია ჩვე ნი სას წავ ლო გეგ მით. 

პე და გო გი

ჩვენ (მშობლებმა) კარ გად ვი ცით, რა არის კარ გი ჩვე ნი შვი ლე ბის თ ვის და ჩვე ნი სკო ლის თ
ვის. ჩვენ ნა ირ სკო ლებ ში, სა დაც მშობ ლე ბი აქ ტი უ რად ვართ ჩარ თულ ნი, სა მე ურ ვეო საბ ჭო 
მშვე ნივ რად ფუნ ქ ცი ო ნი რებს.

მშო ბე ლი

თუ სა მე ურ ვეო საბ ჭო ში ჩარ თუ ლი არი ან ისე თი მშობ ლე ბი, რომ ლებ საც კარ გად შე უძ ლი
ათ თა ვი ან თი საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ლე ბა, ამ შემ თხ ვე ვა ში სკო ლის თ ვის ეს ძა ლი ან კარ გი ა, 
თუმ ცა ასეთ მშობ ლებს ხში რად არ სცა ლი ათ ხოლ მე.

დი რექ ტო რი

რეს პონ დენ ტ თა სა ერ თო მო საზ რე ბე ბის შე ჯა მე ბის შე დე გად შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ მი უ ხე და ვად 
იმი სა, თუ მო ცე მულ ეტაპ ზე რო გორ მუ შა ობს სა მე ურ ვეო საბ ჭო, მი სი, რო გორც ღი რე ბუ ლე ბის შე
ნარ ჩუ ნე ბა, კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი სკო ლე ბის უმე ტე სო ბის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა.

სა მე ურ ვეო საბ ჭო, რო გორც მარ თ ვის სის ტე მის  ერ თე უ ლი

ასე ვე გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია  რეს პონ დენ ტ თა შე ფა სე ბე ბი სა მე ურ ვეო საბ ჭოს ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის ეფექ
ტუ რო ბის შე სა ხე ბაც. მო ნა წი ლე თა ერ თი ჯგუ ფი თვლის, რომ სა მე ურ ვეო საბ ჭო ამ მო ცე მუ ლო ბით 
აბ სო ლუ ტუ რად უფუნ ქ ციო ორ გა ნო ა, ხო ლო მე ო რე ნა წი ლის მო საზ რე ბით, ზოგ სკო ლა ში საბ ჭო ე ბი 
მნიშ ვ ნე ლო ვან ფუნ ქ ცი ებს ას რუ ლე ბენ.
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დის კუ სი ის სა ერ თო შე დე გებს თუ შე ვა ჯა მებთ, სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბის მუ შა ო ბის პრაქ ტი კა და შე
დე გე ბი, რეს პონ დენ ტ თა აზ რის თა ნახ მად, მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გან ს ხ ვავ დე ბა რო გორც დი აქ რო ნულ 
ჭრილ ში (რეფორმის გან ხორ ცი ე ლე ბის სხვა დას ხ ვა ეტაპ ზე), ისე დრო ის კონ კ რე ტულ მო მენ ტ ში, 
თუმ ცა სხვა დას ხ ვა კონ ტექ ს ტ ში. 

ამ გან ს ხ ვა ვე ბებს, რეს პონ დენ ტ თა მო საზ რე ბე ბით, რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი გა ნა პი
რო ბებს:

ა) პო ლი ტი კის გავ ლე ნა 

კვლე ვის შე დე გე ბის თა ნახ მად, სკო ლე ბის უმე ტე სო ბა ში სა მე ურ ვეო საბ ჭოს მუ შა ო ბის ეფექ ტი ა ნო
ბა გან ს ხ ვავ დე ბო და რე ფორ მის სხვა დას ხ ვა ეტაპ ზე. კერ ძოდ, სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბის შექ მ ნის ეტაპ
ზე, რო დე საც დი რექ ტო რე ბის არ ჩე ვის ფუნ ქ ცია მათ პირ ვე ლად და ე კის რათ, მო ტი ვა ცია მა ღა ლი 
იყო და შე სა ბა მი სად, სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბი უფ რო აქ ტი უ რად მუ შა ობ დ ნენ.

თა ვი დან ყვე ლა ნი უფ რო მონ დო მე ბუ ლე ბი იყ ვ ნენ, უფ რო იმე დი ა ნად უყუ რებ დ ნენ  სა მე ურ
ვეო საბ ჭო ე ბის იდე ას, თუმ ცა ნელ  ნე ლა ენ თუ ზი აზ მი მშო ბე ლებს და, გან სა კუთ რე ბით, მას
წავ ლებ ლებს გა უქ რათ. 

მას წავ ლე ბე ლი

რეს პონ დენ ტ თა ნა წი ლი მსჯე ლო ბი სას გა მოთ ქ ვამ და ვა რა უდს, რომ  სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბის ფუნ ქ
ცი ო ნი რე ბა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს „სამინისტროს მე ნეჯ მენ ტის” და მო კი დე ბუ ლე ბა ამ 
რგო ლის მი მართ. ამ და მო კი დე ბუ ლე ბის ხში რი ცვლი ლე ბა იწ ვევს სა მე ურ ვეო საბ ჭოს წევ რე ბის დე
მო ტი ვა ცი ას.

ზო გი მი ნის ტ რის დროს სა მე ურ ვეო საბ ჭოს რე ა ლუ რად ჰქონ და გარ კ ვე ულ სა კითხებ ში გა
დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის უფ ლე ბა. ეს უფ ლე ბა მოგ ვი ა ნე ბით ეტა პობ რი ვად შეგ ვეზღუ და და 
სა მე ურ ვეო საბ ჭო ფაქ ტი უ რად უფუნ ქ ცი ოდ დარ ჩა. ჩე მი აზ რით, სა მე ურ ვეო საბ ჭოს ბე დი 
მი ნის ტ რებ ზე არ უნ და იყოს და მო კი დე ბუ ლი. 

დი რექ ტო რი

ბ) გან ს ხ ვა ვე ბე ბი სკო ლის ლო კა ცი ი სა და ზო მის მი ხედ ვით

კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი რეს პონ დენ ტე ბის აზ რით, სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა ში გან ს ხ ვა
ვე ბას ისიც გა ნა პი რო ბებს, თუ სად მდე ბა რე ობს სკო ლა და რამ დე ნი მოს წავ ლე ჰყავს მას.

ქა ლა ქის დიდ სკო ლებს მე ტი შე საძ ლებ ლო ბე ბი, ფუ ლი და რე სურ სე ბი აქვთ და სა მე ურ ვეო 
საბ ჭო საც მე ტის გა კე თე ბა შე უძ ლი ა. აბა, სოფ ლის სკო ლებ ში ბევ რი არც არა ფე რია გა და
საწყ ვე ტი და ყვე ლა ფე რი ისე დაც ნა თე ლი ა. 

დი რექ ტო რი

ჩვე ნი სოფ ლი დან ჩემს გარ და თით ქ მის ყვე ლა მშო ბე ლი სა მუ შა ოდ არის წა სუ ლი – დე დე ბიც 
და მა მე ბიც.  მათ თ ვის სა მე ურ ვეო საბ ჭო ში მო ნა წი ლე ო ბა კი არა, ბავ შ ვის ნახ ვაც კი პრობ
ლე მად არის ქცე უ ლი.

მშო ბე ლი

ამო ნა რი დე ბი დან მკა ფი ოდ ჩანს, რომ სა მე ურ ვეო საბ ჭოს მუ შა ო ბა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ
დენს კონ ტექ ს ტუ ა ლუ რი ფაქ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც სკო ლე ბის მი ხედ ვით გან ს ხ ვავ დე ბა. 
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გ) გან ს ხ ვა ვე ბე ბი ფუნ ქ ცი ე ბის მი ხედ ვით

კვლე ვამ ასე ვე აჩ ვე ნა, რომ სა მე ურ ვეო საბ ჭოს ეფექ ტუ რო ბა გან ს ხ ვავ დე ბა სხვა დას ხ ვა ფუნ ქ ცი
ებ თან მი მარ თე ბა ში. სა მე ურ ვეო საბ ჭოს წევ რ თათ ვის გან სა კუთ რე ბულ სირ თუ ლეს ფი ნან სუ რი და 
სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მ ვა წარ მო ად გენს.

დი რექ ტო რე ბის არ ჩე ვას კი მო ვა ხერ ხებთ, თუ გვექ ნე ბა ასარ ჩე ვად საქ მე. სხვებ ზე უკე თე სად 
შეგ ვიძ ლია გა ვარ კ ვი ოთ, ვინ იქ ნე ბა ჩვე ნი სკო ლის თ ვის უკე თე სი. კითხ ვას მა ინც და უს ვამ და 
და ე ლა პა რა კე ბი... რაც შე ე ხე ბა ბი უ ჯე ტის დამ ტ კი ცე ბას, მე ფი ლო ლო გი ვარ და სა ერ თოდ 
ვერ ვერ კ ვე ვი ბი უ ჯე ტის სა კითხებ ში.

მშო ბე ლი

რა სტრა ტე გი ულ და გეგ მ ვა ზეა ლა პა რა კი, რო დე საც მა ინც ვე რა ვინ გა მა გე ბი ნა, რა ში გვჭირ
დე ბა? რომ არ გვქონ და ეს სტრა ტე გი უ ლი გეგ მა, მა შინ, რა, სხვა ნა ი რად ვმუ შა ობ დით?

მას წავ ლე ბე ლი

დის კუ სი ის პრო ცეს ზე დაკ ვირ ვე ბი სას კი დევ ერ თი ტენ დენ ცია გა მო იკ ვე თა – სა მე ურ ვეო საბ ჭოს 
ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის სა კითხე ბით ყვე ლა ზე მე ტად მოს წავ ლე ე ბი იყ ვ ნენ და ინ ტე რე სე ბუ ლი. ისი ნი გან
სა კუთ რე ბუ ლი ენ თუ ზი აზ მით სა უბ რობ დ ნენ სა კუ თარ გა მოც დი ლე ბა ზე და სხვა ჯგუ ფებ თან შე და
რე ბით ყვე ლა ზე ნათ ლად აც ნო ბი ე რებ დ ნენ საბ ჭო ე ბის ღი რე ბუ ლე ბით მნიშ ვ ნე ლო ბას.

ჩვე ნი სკო ლის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი ჩვენ უნ და მი ვი ღოთ და პა სუ ხის მ გებ ლე ბიც ჩვენ
ვე უნ და ვი ყოთ. სხვა თუ მი ი ღებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, პა სუ ხის მ გე ბე ლიც ის იქ ნე ბა და ჩვენ 
სულ დამ ნა შა ვის ძებ ნა ში ვიქ ნე ბით. ჩვენ გვინ და, რომ ვის წავ ლოთ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი
ღე ბა, რად გან ეს მო მა ვალ ში ძა ლი ან სა ჭი რო იქ ნე ბა.

მოს წავ ლე

სა ერ თო ჯამ ში, რეს პონ დენ ტ თა მსჯე ლო ბი დან რჩე ბა შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბის 
მუ შა ო ბის პრაქ ტი კა არა ერ თ გ ვა რო ვა ნია და მნიშ ვ ნე ლოვ ნად არის და მო კი დე ბუ ლი კონ ტექ ს ტუ ა
ლურ ფაქ ტო რებ ზე. 

რა ფაქ ტო რე ბი ახ დენს გავ ლე ნას სა მე ურ ვეო საბ ჭოს 
ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა ზე?

ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი კონ ტექ ს ტუ ა ლუ რი ფაქ ტო რე ბის გარ და კვლე ვის მო ნა წი ლე ებ მა რამ დე ნი მე 
სის ტე მურ სა კითხ ზეც ისა უბ რეს, რომ ლე ბიც, მა თი აზ რით, გავ ლე ნას ახ დენს სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე
ბის მუ შა ო ბის ეფექ ტი ა ნო ბა ზე. ეს სა კითხე ბი ა: რო ლე ბის გა ნა წი ლე ბა სკო ლის მმარ თ ველ სტრუქ
ტუ რებს შო რის ისე ვე, რო გორც სკო ლა სა და სა მი ნის ტ როს შო რის; ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბი და ფი
ნან სუ რი მარ თ ვის კომ პე ტენ ცი ე ბი; სა მე ურ ვეო საბ ჭოს ან გა რიშვალ დე ბუ ლე ბის სის ტე მა და პრაქ
ტი კა; ზო გა დი და მო კი დე ბუ ლე ბა და პო ლი ტი კა სა მე ურ ვეო საბ ჭო ებ თან მი მარ თე ბა ში; სა მე ურ ვეო 
საბ ჭოს სტრუქ ტუ რა და პრო ცე დუ რე ბი.

რო ლე ბის გა ნა წი ლე ბა

ა) რო ლის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის არ ქო ნა

ხშირ შემ თხ ვე ვა ში დის კუ სი ის დროს მო ნა წი ლე ე ბი სა მე ურ ვეო საბ ჭოს ფუნ ქ ცი ე ბად ასა ხე ლებ დ ნენ 
ისეთ აქ ტი ვო ბებს, რომ ლე ბიც მათ მო ვა ლე ო ბებ ში არ შე დის: 
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ჩვენ ძა ლი ან აქ ტი უ რად ვართ ჩარ თუ ლი სა მე ურ ვეო საბ ჭოს საქ მი ა ნო ბა ში, მა გა ლი თად, 
ვაწყობთ ექ ს კურ სი ებს, გა მო ფე ნებს და სხვა კულ ტუ რულ ღო ნის ძი ე ბებს.
 მშო ბე ლი

ჩვე ნი სკო ლის სა მე ურ ვეო საბ ჭო ძა ლი ან კარ გად მუ შა ობს, დი რექ ტო რი აბ სო ლუ ტუ რად ყვე
ლა გა დაწყ ვე ტი ლე ბას გვი თან ხ მებს.
 მას წავ ლე ბე ლი

ასე თი ტი პის მსჯე ლო ბე ბი მიგ ვა ნიშ ნებს, რომ სა მე ურ ვეო საბ ჭოს წევ რებს, რიგ შემ თხ ვე ვებ ში, 
დღე საც არ აქვთ მკა ფიო წარ მოდ გე ნა სა მე ურ ვეო საბ ჭოს ფუნ ქ ცი ე ბის შე სა ხებ.

ბ) რო ლე ბის გა და ფარ ვა

ფო კუს ჯგუ ფე ბის შე დე გე ბი დან ასე ვე ჩანს, რომ სა მე ურ ვეო საბ ჭოს ფუნ ქ ცი ე ბი ხში რად დუბ ლი რე
ბუ ლი და გა და ფა რუ ლია სხვა ზემ დ გო მი რგო ლე ბის მი ერ. აქ გან სა კუთ რე ბით იკ ვე თე ბა სა მი ნის ტ
როს მხრი დან მო ნი ტო რინ გის და ფი ნან სუ რი და გეგ მ ვის ფუნ ქ ცი ის დუბ ლი რე ბა.

ჩვენ რა ღა უნ და ვა კე თოთ, ჩვენ ზე უკე თე სად არ გეგ მა ვენ ისი ნი სა მი ნის ტ რო ში? 
მშო ბე ლი

ასე ვე მნიშ ნე ლო ვა ნია ის გა რე მო ე ბაც, რომ, კვლე ვის თა ნახ მად,  სა მე ურ ვეო საბ ჭოს წევ რებს, ზო
გი ერთ შემ თხ ვე ვა ში, არა აქვთ მათ ზე და კის რე ბუ ლი მო ვა ლე ო ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის სა ჭი რო 
კომ პე ტენ ცია და უნა რე ბი. ეს პრობ ლე მა გან სა კუთ რე ბით ჩანს ფი ნან სუ რი და გეგ მ ვი სა და მო ნი ტო
რინ გის სა კითხებ ში, ასე ვე სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მ ვის კომ პო ნენ ტ ში.

აბა, მშობ ლებ მა რო გორ უნ და და ამ ტ კი ცონ ბი უ ჯე ტი? უმე ტე სო ბას ეს ბი უ ჯე ტი და სტრა ტე
გია პირ ვე ლად ჰქონ და ნა ნა ხი. დი რექ ტორ მა უკეთ იცის ეს ყვე ლა ფე რი და ჩვენც ვენ დო ბით 
მის გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს.

მშო ბე ლი

ამ ამო ნა რი დი დან ჩანს ისიც, რომ სა მე ურ ვეო საბ ჭოს წევ რე ბი ვერ იაზ რე ბენ მათ წარ მო მად გენ
ლო ბით ფუნ ქ ცი ას. რეს პონ დენ ტე ბი ხში რად თვლი ან, რომ სა მე ურ ვეო საბ ჭო ში მა თი რო ლი პი რა
დი მო საზ რე ბე ბის გა მოთ ქ მით შე მო ი ფარ გ ლე ბა. სა მე ურ ვეო საბ ჭოს წარ მო მად გენ ლებს იშ ვი ა თად 
მოჰ ყავთ მა გა ლი თე ბი იმის მაჩ ვე ნებ ლად, რომ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სას ისი ნი კონ სულ ტა
ცი ას გა დი ან შე სა ბა მის ჯგუ ფებ თან (ამომრჩევლებთან). ეს და მო კი დე ბუ ლე ბა მათ ში ამ ძაფ რებს იმ 
გან ც დას, რომ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სას მათ სჭირ დე ბათ გან სა კუთ რე ბუ ლი კომ პე ტენ ცი ე ბი 
და სპე ცი ფი უ რი ცოდ ნა.

სკო ლის ფი ნან სე ბი და ფი ნან სუ რი მარ თ ვა

ფო კუს ჯგუ ფე ბის მო ნა წი ლე ე ბი ასე ვე აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ფუნ ქ ცი ე ბის ეფექ ტუ რად შეს რუ ლე ბა ში 
მათ ხელს უშ ლის ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის სიმ ცი რე. აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მა გან სა კუთ რე ბით თვალ
სა ჩი ნოა სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მ ვის პრო ცეს თან მი მარ თე ბა ში. 

ჩვენს სკო ლას ტუ ა ლე ტის გა სა რე მონ ტებ ლად ძლივს ეყო ფუ ლი და სტრა ტე გი ულ და გეგ მ
ვა ში რა უნ და ჩავ წე როთ? თუ ფუ ლი არ გვექ ნე ბა, ვე რა ფერს გა ვა კე თებთ. ტყუ ი ლად წე რას 
რა აზ რი აქვს? ისე თი რა მის და წე რა კი არ გვინ და, რა საც ისე დაც ვერ გან ვა ხორ ცი ე ლებთ და 
მე რე, პი რი ქით, პა სუხს მოგ ვ თხო ვენ.
 მას წავ ლე ბე ლი
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კვლე ვის შე დე გებ მა ისიც გვიჩ ვე ნა, რომ ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის თვალ საზ რი სით სკო ლებ ში არა
ერ თ გ ვა რო ვა ნი მდგო მა რე ო ბა ა. არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც სკო ლებს აქვთ და ნა ზო გი, მაგ რამ 
ვერ ახერ ხე ბენ ამ თან ხე ბის ათ ვი სე ბას.

სკო ლა ში გვაქვს გარ კ ვე უ ლი თან ხე ბი, მაგ რამ ვერ ვხარ ჯავთ, რად გან, ერ თის მხრივ, ამას 
სჭირ დე ბა სა მე ურ ვეო საბ ჭოს შეკ რე ბა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა, რაც რთუ ლი ა, მე ო რეს 
მხრივ, კი ამას მოჰ ყ ვე ბა და მა ტე ბი თი პრო ცე დუ რუ ლი სირ თუ ლე ე ბი  – გა რე მო ნი ტო რინ გი, 
შეს ყიდ ვე ბი და ა.შ. 

მას წავ ლე ბე ლი

ამ ამო ნა რი დი დან ჩანს, რომ  სკო ლის სა ზო გა დო ე ბა, ზო გი ერთ შემ თხ ვე ვა ში, თავს იკა ვებს არას
ტან დარ ტუ ლი ხარ ჯე ბის გან, რად გან ეს სა რის კოდ მი აჩ ნი ა. ასე ვე, და ნა ზო გი ხში რად იმის გა მო 
წარ მო იქ მ ნე ბა, რომ სკო ლის სა ზო გა დო ე ბა დრო უ ლად ვერ ახერ ხებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბას.

ყვე ლა ფე რი მზად მაქვს ტუ ა ლე ტის გა სა რე მონ ტებ ლად, მაგ რამ სა მი ნის ტ რომ გვითხ რა – 
ჯერ სა მე ურ ვეო საბ ჭო ებს შე უ თან ხ მე თო. ეხ ლა დავ ს დევ სა მე ურ ვეო საბ ჭოს და აქამ დე ვერ 
მო ვა ხერ ხე მა თი შეკ რე ბა, რომ ოქ მი შე ვად გი ნო და ხე ლი მო ვა წე რი ნო.

დი რექ ტო რი

ან გა რიშ-ვალ დე ბუ ლე ბის სქე მე ბი

დის კუ სი ე ბის შე დე გად მნიშ ვ ნე ლო ვან პრობ ლე მად გა მო იკ ვე თა ისიც, რომ სკო ლის სა ზო გა დო ე ბის
თ ვის გან სა კუთ რე ბით ბუნ დო ვა ნია სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა კითხი. 

ჩვენ ასე გა დავ წყ ვეტთ სა მე ურ ვეო საბ ჭო ში თუ ისე, სა ბო ლოო ჯამ ში, მა ინც ყვე ლა ფერ ზე 
პა სუ ხის მ გე ბე ლი დი რექ ტო რი იქ ნე ბა.

მას წავ ლე ბე ლი

დის კუ სი ი სას იგი ვე მო საზ რე ბა დი რექ ტო რებ მაც გა მოთ ქ ვეს.

სა მე ურ ვეო საბ ჭომ რაც უნ და გა დაწყ ვი ტოს, მას პა სუხს არა ვინ მოს თხოვს. მთე ლი პა სუ ხის
მ გებ ლო ბა ჩემ ზე ა. აბა, მშო ბელს ხომ არ მოხ ს ნი ან სა მე ურ ვეო საბ ჭო დან?

დი რექ ტო რი

რეს პონ დენ ტე ბის ნა წი ლის აზ რით, უფ ლე ბე ბის დე ლე გი რე ბის პა რა ლე ლუ რად, სა მე ურ ვეო საბ ჭო ზე 
არ მოხ და პა სუ ხის მ გებ ლო ბის დე ლე გი რე ბა. ეს პრო ცე სი არ არის ასა ხუ ლი არც ფორ მა ლურ პრო
ცე დუ რებ ში და არც არა ფორ მა ლუ რად – პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გა აზ რე ბის დო ნე ზე.  

ზო გა დი და მო კი დე ბუ ლე ბა

ფო კუს ჯგუ ფებ ში მსჯე ლო ბი სას ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წი ნა აღ მ დე გო ბა გა მოჩ ნ და: სკო ლის სა ზო
გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი (დირექტორი, სა მე ურ ვეო საბ ჭო) აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ას რუ ლე ბენ მათ
ზე და კის რე ბულ ფუნ ქ ცი ებს, თუმ ცა ცალ კე ულ სა კითხებ ზე უფ რო დე ტა ლუ რი მსჯე ლო ბი სას, მი
დი ან დას კ ვ ნამ დე, რომ ყვე ლა ეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა სა მი ნის ტ რო ში მი ი ღე ბა.

ამ გა რე მო ე ბას გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ეფექ ტი აქვს სხვა დას ხ ვა ჯგუ ფებ ზე. ის ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც 
თვლი ან, რომ შე უძ ლი ათ ასე თი ტი პის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის და მო ვა ლე ო ბე ბის სა კუ თარ თავ ზე აღე
ბა, კარ გა ვენ მო ტი ვა ცი ას, ხო ლო  ისი ნი, ვინც თვლი ან, რომ ამ გ ვა რი ტი პის საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი
ე ლე ბა მათ თ ვის რთუ ლი ა, თავს მეტ  ნაკ ლე ბად კომ ფორ ტუ ლად გრძნო ბენ.
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შე სა ბა მი სად, ხედ ვა იმის შე სა ხებ, თუ რა ფუნ ქ ცი ე ბი და დატ ვირ თ ვა უნ და ჰქონ დეს სა მე ურ ვეო 
საბ ჭოს, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია იმის და მი ხედ ვით, თუ რამ დე ნად წარ მა ტე ბუ ლად და კომ პე ტენ ტუ რად 
აღიქ ვამს სა კუ თარ თავს ესა თუ ის სა მე ურ ვეო საბ ჭო ან სკო ლა, რო გორც ინ ს ტი ტუ ცი ა. 

რეს პონ დენ ტ თა ერ თი ჯგუ ფი მი იჩ ნევს, რომ სა მე ურ ვეო საბ ჭო ზე ასე თი ფარ თო უფ ლე ბე ბის დე ლე
გი რე ბა ამ ეტაპ ზე არ არის მი ზან შე წო ნი ლი, ხო ლო მე ო რე ჯგუ ფი – პი რი ქით მი იჩ ნევს, რომ  სა მე
ურ ვეო საბ ჭოს რო ლი კი დევ  უფ რო უნ და გა ი ზარ დოს.

გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტ რო ში (რესურსცენ ტ რებ ში) მუ შა ო ბენ ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც უფ რო 
კომ პე ტენ ტუ რე ბი არი ან სკო ლის სა კითხებ ში და ხელ ფას საც იღე ბენ ამა ში, შე სა ბა მი სად, მათ 
მი ი ღონ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბიც. ჩვენ ყვე ლა ფერს კარ გად გან ვა ხორ ცი ე ლებთ.

მას წავ ლე ბე ლი

სულ არ გვჭირ დე ბა სა მი ნის ტ როს ჩა რე ვა იმა ში, თუ რო გორ უნ და გახ დეს ჩვე ნი სკო ლა უკე
თე სი. თუ შე სა ბა მი სი მხარ და ჭე რა გვექ ნე ბა, ად გილ ზე ჩვენ უკე თე სად გა დავ წყ ვეტთ, კონ კ
რე ტულ დროს კონ კ რე ტუ ლად რა გვჭირ დე ბა.

მას წავ ლე ბე ლი

ზო გა დად, რეს პონ დენ ტ თა უმე ტე სო ბის უკუ კავ ში რი ამ სა კითხ ზე ნათ ლად აჩ ვე ნებს, რომ და მო
უ კი დებ ლად და მო ნა წი ლე ო ბი თი გზით გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა დღე ი სათ ვის ნაკ ლე ბად არის 
სკო ლის სა ზო გა დო ე ბის, თე მის კულ ტუ რის ნა წი ლი, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია ის ტო რი უ ლი კონ ტექ ს
ტით – სკო ლებს არ ჰქონ დათ ეს გა მოც დი ლე ბა წარ სულ ში.

სტრუქ ტუ რა, პრო ცე სე ბი და პრო ცე დუ რე ბი

რეს პონ დენ ტე ბი იმა საც აღ ნიშ ნა ვენ, რომ  სა მე ურ ვეო საბ ჭოს ეფექ ტუ რად მუ შა ო ბას ხელს  სა მე
ურ ვეო საბ ჭოს წევ რ თა ხში რი რო ტა ცია უშ ლის. 

მას შემ დეგ, რაც მშო ბე ლი მეტ  ნაკ ლე ბად გა ერ კ ვა, რას და რო გორ აკე თებს, მი სი ვა და ამო
ი წუ რა. ახ ლა ახ ლებ ზე გვი წევს მუ შა ო ბა. ეს დატ რე ნინ გე ბუ ლი ხალ ხი მი დის და ხშირ  ხ ში რად 
ახა ლი ადა მი ა ნე ბი მო დი ან.

მას წავ ლე ბე ლი

დის კუ სი ის დროს ისიც აღი ნიშ ნა, რომ სა მე ურ ვეო საბ ჭო ში გა რე წევ რე ბი, მა თი სტა ტუ სი დან გა
მომ დი ნა რე,  რიგ შემ თხ ვე ვა ში, თა ვი სი გავ ლე ნის ქვეშ  აქ ცე ვენ სხვა წევ რებს. 

რე სურსცენ ტ რის წარ მო მად გე ნელს თუ რა ღაც აზ რი აქვს, ჩემს აზრს რა ღა მნიშ ვ ნე ლო ბა 
აქვს? მან უკე თე სად იცის, რა და რო გორ იქ ნე ბა, ზო გა დად, გა ნათ ლე ბის სა ერ თო პო ლი ტი
კა ში. 

მშო ბე ლი 

რა უნ და გა კეთ დეს სკო ლის და სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის დო ნე ზე? 

იმის შე სა ხებ, თუ რო გორ უნ და გა უმ ჯო ბეს დეს გა ნათ ლე ბის პო ლი ტი კა სა მე ურ ვეო საბ ჭო ებ თან მი
მარ თე ბა ში, რეს პონ დენ ტ თა პო ზი ცია შემ დეგ ორ კა ტე გო რი ად შე იძ ლე ბა დაჯ გუფ დეს:

მხარ და ჭე რის თან მიმ დევ რუ ლი პო ლი ტი კა

რეს პონ დენ ტ თა ხედ ვით, სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბის მხარ და ჭე რის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია თან მიმ დევ
რუ ლი პო ლი ტი კა და ნაკ ლე ბი რყე ვე ბი სის ტე მა ში ამ მი მარ თუ ლე ბით.
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ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ასე ხში რად არ იც ვ ლე ბო დეს და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი და მიდ გო მე ბი 
სკო ლას თან მი მარ თე ბა ში. ადა მი ა ნე ბი ვე ღარ იგე ბენ რა უნ და გა ა კე თონ. ეს ძა ლი ან ცუ დად 
მოქ მე დებს სა მე ურ ვეო საბ ჭო ზე, დი რექ ტო რებ ზე და მთლი ა ნად სკო ლა ზე.

მას წავ ლე ბე ლი

უფ რო აქ ტი უ რი სა ინ ფორ მა ციო პო ლი ტი კა

კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი რეს პონ დენ ტე ბი, აგ რეთ ვე, თვლი ან, რომ  კარ გი იქ ნე ბო და, სკო ლებს შო რის 
მომ ხ და რი ყო ინ ფორ მა ცი ის გაც ვ ლა და სა უ კე თე სო გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბა.

კარ გი იქ ნე ბა, ვი ცო დეთ რას აკე თე ბენ სხვა სკო ლებ ში, რა ში გა მო ი ხა ტე ბა სა მე ურ ვეო საბ
ჭოს კარ გი მუ შა ო ბა სხვა სკო ლებ ში.  

მას წავ ლე ბე ლი

სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ე ბი რომ იყოს ტე ლე ვი ზი ით, შე საძ ლო ა, მე ტი მშო ბე ლი და ინ ტე რეს
დეს და სა მე ურ ვეო საბ ჭო უფ რო აქ ტი უ რი გახ დეს.

დი რექ ტო რი

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია აღი ნიშ ნოს, რომ სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბის გან ვი თა რე ბის თ ვის რე კო მენ და ცი ე ბის შე
მო თა ვა ზე ბის ნა წილ ში რეს პონ დენ ტე ბი ნაკ ლებ ინი ცი ა ტი ვას იჩენ დ ნენ. ეს მი უ თი თებს იმა ზე, რომ 
სკო ლებს ნაკ ლე ბად აქვთ გა აზ რე ბუ ლი სა კუ თა რი გა მოც დი ლე ბა ამ მხრივ და ხში რად არა აქვთ 
გან ვი თა რე ბის მკა ფიო ხედ ვა. ამას, ერ თის მხრივ, შე იძ ლე ბა გა ნა პი რო ბებ დეს და გეგ მ ვის კომ პე
ტენ ცი ე ბის არ ქო ნა, ხო ლო, მე ო რეს მხრივ, ის, რომ არ არ სე ბობს მკა ფი ოდ ფორ მუ ლი რე ბუ ლი გა რე 
მოთხოვ ნა სკო ლის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით.

დას კ ვ ნე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი

სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში ათი წე ლია არ სე ბობს, რო გორც სკო ლის დო ნე ზე დე ცენ
ტ რა ლი ზე ბუ ლი მარ თ ვის ინ ს ტ რუ მენ ტი. გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ რო  პე რი ო დუ
ლად ახორ ცი ე ლებს სკო ლის ამ სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლის გაძ ლი ე რე ბის პროგ რა მებს, თუმ ცა 
კვლე ვის შე დე გე ბის თა ნახ მად,  სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბი დღე ი სათ ვის ნაკ ლე ბად ეფექ ტუ რად ფუნ
ქ ცი ო ნი რებს, რა საც სკო ლის ად მი ნის ტ რა ცი ის, გა ნათ ლე ბის ექ ს პერ ტე ბი სა და თა ვად სა მე ურ
ვეო საბ ჭო ე ბის წარ მო მად გე ნელ თა აზ რით, გა ნა პი რო ბებს:  არა თან მიმ დევ რუ ლი სა ხელ მ წი ფო 
პო ლი ტი კა ამ სა კითხ თან მი მარ თე ბა ში; სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბის ფუნ ქ ცი ა თა გა და ფარ ვა გა ნათ
ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ როს მი ერ; სკო ლის რე სურ სე ბის სიმ წი რის გა მო ფუნ ქ ცი ე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის შე უძ ლებ ლო ბა; მშო ბელ თა და მას წავ ლე ბელ თა და ბა ლი მო ტი ვა ცია და შე
სა ბა მი სი კომ პე ტენ ცი ე ბის ნაკ ლე ბო ბა; არ ჩე ულ მშო ბელ თა და ამომ რ ჩე ველ თა შო რის უკუ კავ
ში რი სა და შემ დ გო მი კო მუ ნი კა ცი ის არარ სე ბო ბა; გარ კ ვე უ ლი ხარ ვე ზე ბი სა მე ურ ვეო საბ ჭოს 
კა ნო ნით გან საზღ ვ რულ სტრუქ ტუ რა ში ისე ვე, რო გორც სა მე ურ ვეო საბ ჭოს ან გა რიშვალ დე ბუ
ლე ბის სა კითხის ბუნ დო ვა ნე ბა.

სა მე ურ ვეო საბ ჭოს ეფექ ტუ რო ბა ში, კვლე ვის შე დე გე ბის თა ნახ მად, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გან ს ხ ვა ვე ბე
ბია და ამ გან ს ხ ვა ვე ბებს გა ნა პი რო ბებს გარ კ ვე უ ლი კონ ტექ ს ტუ ა ლუ რი ფაქ ტო რე ბი, რო გო რი ცა ა: 
სკო ლის ზო მა, ლო კა ცი ა, სო ცი ო ე კო ნო მი კუ რი ფო ნი.

ასე ვე, სა მე ურ ვეო საბ ჭოს ეფექ ტუ რო ბას დრო ის ჭრილ ში თუ გან ვი ხი ლავთ, მი სი ეფექ ტუ რო ბა უფ
რო მა ღა ლი იყო რე ფორ მის საწყის ეტაპ ზე.

კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი რეს პონ დენ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბის აზ რით, სკო ლის მარ თ ვის ღი ა, შე დეგ ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი და მო ნა წი ლე ო ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მო დე ლის გან ვი თა რე ბის გა რე შე ზო გა დი გა
ნათ ლე ბის სფე რო ში და გეგ მი ლი რე ფორ მის იმ პ ლე მენ ტა ცია შე უძ ლე ბე ლი ა, ხო ლო ამ კონ ცეფ ცი ის 
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გან ხორ ცი ე ლე ბის საკ ვან ძო ელე მენტს სა მე ურ ვეო საბ ჭოს, რო გორც სკო ლის სა ზო გა დო ე ბის წარ
მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნოს, გან ვი თა რე ბა წარ მო ად გენს. 

რე კო მენ და ცი ე ბი

ფო კუს ჯგუ ფის ზო გა დი შე დე გე ბი  გა ნათ ლე ბის სფე როს ექ ს პერ ტებ თან იქ ნა გან ხი ლუ ლი. ქვე მოთ 
მო ცე მუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი ამ დის კუ სი ის შე დე გებ სა და ექ ს პერ ტ თა მო საზ რე ბებს ეყ რ დ ნო ბა და 
გა ერ თი ა ნე ბუ ლია სამ ძი რი თად კა ტე გო რი ა ში: 

ხედ ვა სა მე ურ ვეო საბ ჭოს რო ლის შე სა ხებ

� მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, შედ გეს შე თან ხ მე ბა იმის თა ო ბა ზე, რომ სკო ლის მარ თ ვის მო დე ლი ეფუძ ნე ბო
დეს დე მოკ რა ტი ულ ღი რე ბუ ლე ბებ სა და დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ის პრინ ცი პებს. სა მე ურ ვეო საბ ჭოს 
ფუნ ქ ცია და მნიშ ვ ნე ლო ბა ამ პრო ცეს ში სა თა ნა დოდ უნ და იქ ნას გან საზღ ვ რუ ლი;

� უნ და ჩა მო ყა ლიბ დეს სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კა სა მე ურ ვეო საბ ჭოს, რო გორც სკო ლის მარ თ ვის ინ
ს ტ რუ მენ ტის, გაძ ლი ე რე ბის მი მარ თუ ლე ბით; შე იქ მ ნას პო ლი ტი კის წარ მა ტე ბის შე ფა სე ბის, პრობ
ლე მე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა და მათ ზე რე ა გი რე ბის სის ტე მა; 

� ამ ზო გა დი პო ლი ტი კის ფარ გ ლებ ში აღი ა რე ბუ ლი უნ და იქ ნას სკო ლებ ში არ სე ბუ ლი ინ ს ტი ტუ ცი უ
რი გან ვი თა რე ბის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი და შე მუ შავ დეს სკო ლე ბის მარ თ ვის და ავ ტო
ნო მი უ რო ბის ხა რის ხის დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი მიდ გო მე ბი სკო ლე ბი სა და მა თი უშუ ა ლო გა რე მოს 
სპე ცი ფი კის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

სკო ლებს, რომ ლებ საც სას კო ლო შე ფა სე ბე ბის შე დე გე ბის მი ხედ ვით  უდას ტურ დე ბათ ავ ტო ნო მი უ
რი მარ თ ვი სათ ვის მა ღა ლი ინ ს ტი ტუ ცი უ რი მზა ო ბა, შე საძ ლო ა, ჰქონ დეთ გა ფარ თო ე ბუ ლი უფ ლე
ბე ბი და მე ტი და მო უ კი დებ ლო ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში. ამ გ ვა რი მო დე ლის არ სე ბო ბა ძლი ერ 
სკო ლებს სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ როს ზრუნ ვის არე ა ლი დან გა იყ
ვანს  და მის ცემს მას სა შუ ა ლე ბას, მე ტი რე სურ სე ბი სუსტ სკო ლებ ზე მი მარ თოს.  

ინ ს ტი ტუ ცი უ რად სუს ტი სკო ლე ბის თ ვის  დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი მო დე ლის არ სე ბო ბა შექ მ ნის და მა
ტე ბით მო ტი ვა ცი ას გან ვი თა რე ბის თ ვის.

� უნ და მოხ დეს სა მე ურ ვეო საბ ჭოს სა ბა ზი სო და და მა ტე ბი თი უფ ლე ბა მო ვა ლე ო ბე ბის გან საზღ ვ რა, 
დაჯ გუ ფე ბა და გა ნა წი ლე ბა სკო ლე ბის გან ვი თა რე ბის სპე ცი ფი უ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გათ ვა ლის
წი ნე ბით. 

პო ლი ტი კის ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი სა მე ურ ვეო საბ ჭოს რო ლის გა საძ ლი ე რებ ლად

სა ხელ მ წო ფო პო ლი ტი კის ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი  მი მარ თუ ლი უნ და იყოს სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბის მო ტი ვა
ცი ის, ან გა რიშვალ დე ბუ ლე ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლი ე რე ბის კენ. 

მო ტი ვა ცი ი სა და ან გა რიშვალ დე ბუ ლე ბის გაზ რ დის მიზ ნით:

� უნ და მოხ დეს სკო ლებს შო რის ჰო რი ზონ ტა ლუ რი კავ ში რე ბის გაძ ლი ე რე ბა;  გა მოც დი ლე ბის, მათ 
შო რის სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბის წარ მა ტე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გა ზი ა რე ბის 
ხელ შეწყო ბა;  

� უნ და და ი გეგ მოს სა მე ურ ვეო საბ ჭოს რო ლის პო პუ ლა რი ზა ცი ი სა კენ მი მარ თუ ლი მას შ ტა ბუ რი კამ
პა ნი ე ბი;
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მე დი ა ში მე ტი ყუ რადღე ბა და ეთ მოს სა მე ურ ვეო საბ ჭოს მნიშ ვ ნე ლო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ
რ ცე ლე ბას და სა მე ურ ვეო საბ ჭოს, რო გორც სკო ლის მარ თ ვის საკ ვან ძო ერ თე უ ლის, პო პუ ლა რი ზა
ცი ას;

� უნ და გა ნი საზღ ვ როს სა მე ურ ვეო საბ ჭოს სა ვალ დე ბუ ლო ან გა რიშ გე ბის პრო ცე დუ რე ბი და მოხ დეს 
ამ პრო ცე დუ რე ბის რეგ ლა მენ ტი რე ბა სა მე ურ ვეო საბ ჭოს სკო ლის თე მის წი ნა შე ან გა რიშვალ დე
ბუ ლე ბის გაზ რ დის მიზ ნით; 

შე საძ ლე ბე ლი ა, სა მე ურ ვეო საბ ჭოს სა ვალ დე ბუ ლო სა ხით გა ნე საზღ ვ როს წე ლი წად ში ერ თხელ სკო
ლის სა ერ თო კრე ბის წი ნა შე ან გა რი შის წარ დ გე ნა.

შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით:

� დამ ხ მა რე ღო ნის ძი ე ბე ბი არ უნ და იყოს ფო კუ სი რე ბუ ლი მხო ლოდ სა მე ურ ვეო საბ ჭო ზე და სკო ლის 
ინ ს ტი ტუ ცი უ რი გაძ ლი ე რე ბის ინ ტერ ვენ ცი ებს ერ თი ან კონ ტექ ს ტ ში მო ი აზ რებ დეს.

სა მე ურ ვეო საბ ჭოს შე მად გენ ლო ბის ხში რი რო ტა ცი ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ
ლი ე რე ბის სტრა ტე გია იმ გ ვა რად უნ და და ი გეგ მოს, რომ სკო ლის შიგ ნით ცოდ ნის დაგ რო ვე ბა სა და 
მდგრა დო ბას შე ეწყოს ხე ლი. კერ ძოდ, ტრე ნინ გის პა რა ლე ლუ რად უნ და გან ვი თარ დეს გან ვი თა რე
ბის ხელ შეწყო ბის ალ ტერ ნა ტი უ ლი სერ ვი სე ბი – სკო ლის ბა ზა ზე კონ სულ ტი რე ბა, ელექ ტ რო ნუ ლი 
რე სურ სე ბი და ა.შ.

მხარ და ჭე რის ღო ნის ძი ე ბე ბი და ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბა უნ და იყოს მი მარ თუ ლი არა ცალ კე სა მე ურ
ვეო საბ ჭო ზე, არა მედ კომ პ ლექ სუ რად, სკო ლის სა ზო გა დო ე ბა ზე – უნ და ჩა ტარ დეს ტრე ნინ გე ბი და 
კონ სულ ტა ცი ე ბი შე რე ულ ჯგუ ფებ ში სკო ლის ად მი ნის ტ რა ცი ი სა და წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა
ნო ე ბის თ ვის.

სტრუქ ტუ რუ ლი ცვლი ლე ბე ბი

� სა მე ურ ვეო საბ ჭოს შე მად გენ ლო ბა ში შე საძ ლე ბე ლია კურ ს დამ თავ რე ბულ თა  ჩარ თ ვა, მოს წავ ლე
თა და მშობ ლე ბის რა ო დე ნო ბის გაზ რ და;

� სა მე ურ ვეო საბ ჭო ში მშო ბელ თა წარ მო მად გენ ლე ბის არ ჩე ვა უნ და მოხ დეს  6+6 პრინ ცი პით 
(დაწყებითი, სა ბა ზო სა შუ ა ლო);

კერ ძოდ, შე საძ ლე ბე ლია მშო ბელ თა წარ მო მად გენ ლე ბის არ ჩე ვა   არა სა მი ვე სა ფე ხუ რი დან ცალ 
 ცალ კე, არა მედ პირ ვე ლი სა ფე ხუ რი დან (დაწყებითი) ცალ კე და მე ო რე მე სა მე სა ფე ხუ რი დან 
(საბაზოსაშუალო) – გა ერ თი ა ნე ბუ ლად. ეს ხელს შე უწყობს სა მე ურ ვეო საბ ჭო ში მშო ბელ თა ხში რი 
რო ტა ცი ის თა ვი დან აცი ლე ბას.

� სა სურ ვე ლი ა, გან ხორ ცი ელ დეს სა მე ურ ვეო საბ ჭოს ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის საქ მის წარ მო ე ბის პრო ცე
დუ რე ბის გა და ხედ ვა და გა მარ ტი ვე ბა.
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მუნიციპალური კულტურის 
განვითარების დაგეგმვის  პროცესი 
და მისი მნიშვნელობა

კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის და გეგ მ ვა მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე

კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის ხედ ვა კონ კ რე ტუ ლი ად გი ლის კულ ტუ რის სფე როს გან ვი თა რე ბის და
გეგ მ ვის პრო ცე სის შე დე გად იქ მ ნე ბა და ამა თუ იმ ქა ლა ქის, თე მის, რე გი ო ნის კულ ტუ რის სერ ვი სე
ბის სა მო მავ ლო პო ტენ ცი ა ლის გა მოვ ლე ნას ემ სა ხუ რე ბა; ასე ვე მიზ ნად ისა ხავს, აღ წე როს სტრა ტე
გი უ ლი გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა ში არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის და პო ტენ ცი ა ლის შემ დ გო მი მრა ვალ ფე
რო ვა ნი გან ვი თა რე ბის ხედ ვა და გზე ბი.1 

დღე ი სათ ვის ევ რო პის ქვეყ ნებ ში (მაგალითად,  გერ მა ნი ის ფე დე რა ცი ულ რეს პუბ ლი კა სა და ავ ს ტ რი
ა ში) მუ ნი ცი პა ლურ (კომუნალურ) დო ნე ზე კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცი ე ბის, სტრა ტე გი ე
ბი სა და ად გი ლობ რი ვი კულ ტუ რის პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა ჩვე უ ლებ რი ვი მოვ ლე ნა ა. ად გი ლობ რი ვი 
კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში არა ერ თი კო მუ ნა, ქა ლა ქი თუ თე მია ჩარ თუ ლი და 
შე სა ბა მი სად,   რო გორც უშუ ა ლოდ პრო ცე სის წარ მარ თ ვის, მე თო დო ლო გი ის, ისე მის შე დე გად შექ
მ ნი ლი სტრა ტე გი ე ბის და ნერ გ ვის უამ რა ვი მა გა ლი თი და გა მოც დი ლე ბა არ სე ბობს. 

სა ქარ თ ვე ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ამ მხრივ სა მუ შაო ჯერ კი დევ ბევ რი ა.  მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
ად გი ლობ რი ვი კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბაა და თა ვად შე უძ
ლი ათ წარ მარ თონ და გეგ მ ვის პრო ცე სე ბი, შე ი მუ შა ონ კულ ტუ რის სფე როს გან ვი თა რე ბის გეგ მე ბი, 
გან საზღ ვ რონ ად გი ლის პრი ო რი ტე ტე ბი – ამ მი მარ თუ ლე ბით პროგ რა მუ ლი მუ შა ო ბა და კულ ტუ

ანა მარგველაშვილი

1 ქალაქ ლინცის კულტურის განვითარების გეგმა.  http://kep.public1.linz.at/
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რის სფე როს მნიშ ვ ნე ლო ბის გა აზ რე ბა სა თა ნა დოდ მა ინც არ ხდე ბა. და სავ ლეთ ში დღეს არ სე ბუ ლი 
ტენ დენ ცი ე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის და გეგ მ ვის მა
გა ლი თე ბი არც ისე ბევ რია ჩვენ ში.   

მა გა ლი თად, ქა ლაქ თა და მუ ნი ცი პა ლურ ორ გა ნო თა გა ერ თი ა ნე ბის კულ ტუ რის კო მი ტე ტის2 მი ერ 
შე მუ შა ვე ბუ ლია სპე ცი ა ლუ რი დო კუ მენ ტი „Culture Agenda XXI” („კულტურა XXI”). „ეს არის   მსოფ
ლიო თა ნა მე გობ რო ბი სად მი მი მარ თუ ლი პირ ვე ლი დო კუ მენ ტი, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს ქა ლა
ქე ბი სა და მუ ნი ცი პა ლუ რი წარ მო ნაქ მ ნე ბის გან ვი თა რე ბის სა ფუძ ვ ლებს კულ ტუ რის მეშ ვე ო ბით”3. 
დღე ი სათ ვის მსოფ ლი ოს და ახ ლო ე ბით სა მა სამ დე ქა ლა ქი თუ მი ნი ცი პა ლი ტე ტი უკ ვე ხელ მ ძღ ვა
ნე ლობს დო კუ მენ ტით „კულტურა XXI”. მო ნა წი ლე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი თუ ქა ლა ქე ბი კულ ტუ რას 
გა ნი ხი ლა ვენ რო გორც უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს ქვა კუთხედს, ერ თის მხრივ, ად გილ ზე პო ლი ტი კის ფორ
მი რე ბი სათ ვის და, მე ო რეს მხრივ,  მუ ნი ცი პა ლუ რი თუ რე გი ო ნუ ლი მდგრა დი გან ვი თა რე ბი სათ ვის. 
ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტის მი ხედ ვით კულ ტუ რა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის გა ნუ ყო ფელ ნა წი ლად 
გა ნი ხი ლე ბა და გან სა კუთ რე ბუ ლად არის ხაზ გას მუ ლი მი სი ხელ მი საწ ვ დო მო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა ად
გი ლობ რივ დო ნე ზე. 

სა ქარ თ ვე ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში კულ ტუ რის სფე როს გან ვი თა რე ბის სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი
კუ რი სარ გე ბე ლი ჯერ  ჯე რო ბით ისევ არა ჯე როვ ნად არის გა აზ რე ბუ ლი.

„მიუხედავად მრა ვალ გ ვა რი გან მარ ტე ბის არ სე ბო ბი სა, კულ ტუ რა შე იძ ლე ბა გუ ლის ხ მობ
დეს ხე ლოვ ნე ბას, კულ ტუ რულ მემ კ ვიდ რე ო ბას, ფეს ტი ვა ლებს, სო ცი ა ლურ ღო ნის ძი ე ბებს, 
კულ ტუ რის სფე როს მწარ მო ებ ლებს, კულ ტუ რის სერ ვი სებ სა და ინ დუს ტ რი ას. ესაა სფე რო, 
რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს ადა მი ან თა ჩარ თუ ლო ბას, ხელს უწყობს მრა ვალ ფე როვ ნე ბას და 
ცალ სა ხად  დე მოკ რა ტი ულ ხა სი ათს ატა რებს. შე სა ბა მი სად, იგი მი მარ თუ ლია მთლი ა ნად სა
ზო გა დო ე ბი სად მი და არა გარ კ ვე უ ლი ელი ტუ რი ჯგუ ფე ბი სად მი. იგი წარ მო ად გენს სა მო ქა
ლა ქო ღი რე ბუ ლე ბე ბის და სა ზო გა დო ე ბის მო დერ ნი ზე ბის სა შუ ა ლე ბას, ხელს უწყობს მი კუთ
ვ ნე ბუ ლო ბის, იდენ ტო ბის ფორ მი რე ბას და, იმავ დ რო უ ლად, ადა მი ან თა ცხოვ რე ბის ხა რის ხის 
ზრდას, ეკო ნო მი კუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბას და თვალ სა წი ე რის გა ფარ თო ე ბას. 
კულ ტუ რის სფე რო ასა ხავს თუ ვინ ვი ყა ვით ჩვენ, ვინ ვართ ამ ჟა მად და ვინ გვინ და, ვი ყოთ”.4 

კულ ტუ რის და გეგ მ ვის გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა სწო რედ ის არის, რომ გა მო ავ ლი ნოს და 
აღ წე როს ქა ლა ქის კულ ტუ რის სერ ვი სე ბის პო ტენ ცი ა ლი, შე ი მუ შა ოს მი სი გან ვი თა რე ბის ხედ ვა. 
თუმ ცა დღე ი სათ ვის კულ ტუ რის სფე როს და გეგ მ ვა მხო ლოდ სფე როს ში და პრობ ლე მე ბით ვერ შე
მო ი ფარ გ ლე ბა. კულ ტუ რა და ხე ლოვ ნე ბა ქა ლაქ გან ვი თა რე ბის ჭრილ ში, სხვა მნიშ ვ ნე ლო ვან პრო ცე
სებ თან კავ შირ ში (მაგ. ტუ რიზ მი, სა ზო გა დო ებ რი ვი, სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის 
პრო ცე სე ბი) გა ნი ხი ლე ბა.5 

კულ ტუ რის პო ლი ტი კის ერ თ ერ თი უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი მი ზა ნი არის მო სახ ლე ო ბის ყვე ლა ფე ნის 
მაქ სი მა ლუ რი ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა კულ ტუ რის სა კითხებ ში;6 ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო
ბის ინ ტე რე სე ბის კვლე ვის შე დე გად მათ თ ვის  სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის ზრდა; კულ ტუ რუ
ლი მრა ვალ ფე როვ ნე ბის და, ზო გა დად, ად გილ ზე კულ ტუ რის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. 
იგი ვე ით ქ მის კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის და გეგ მ ვის პრო ცეს ზეც, რო მე ლიც, თა ვის მხრივ, კულ ტუ
რის პო ლი ტი კის ერ თ ერ თი ინ ს ტ რუ მენ ტი ა. პრო ცე სი გუ ლის ხ მობს და ინ ტე რე სე ბუ ლი სა ზო გა დო ე
ბის მაქ სი მა ლურ ჩარ თუ ლო ბას და გეგ მ ვა ში და მა თი მო საზ რე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბას სა ბო ლო ოდ 
შე მუ შა ვე ბულ კონ ცეფ ცი ა სა თუ სტრა ტე გი ა ში.

2 http://www.agenda21culture.net/

3 http://www.agenda21culture.net/

4  სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კულტურის რესურსები, სათემო განვითარების ცენტრი, კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი, 
სათემო კავშირი „ნუკრიანი”, 2014 წ. გვ. 26

5  კულტურის სფეროს განვითარება ჩართულობის მეშვეობით. ქალაქ ლინცის კულტურის განვითარების  გეგმა.  http://kep.public1.linz.
at/kulturentwicklungduchpartizipation

6  კულტურის პოლიტიკის ინსტიტუტი.  პაინის მიწის კულტურის განვითარების დაგეგმვა. UnescoChair „Cultural Policy for the Arts in 
Development” / Stiftung Uiversitaet Hildesheim.  Dokumentation, S.14  
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კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის და გეგ მ ვის პრო ცე სის მე თო დო ლო გია 

სა მეც ნი ე რო და პრაქ ტი კუ ლი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბი, ნაშ რო მე ბი  და სა მუ შაო დო კუ მენ ტა ცია კო
მუ ნა ლუ რი (მუნიციპალური) კულ ტუ რის პო ლი ტი კის და კულ ტუ რის მარ თ ვის შე სა ხებ უშუ ა ლოდ 
ად გი ლობ რი ვი კულ ტუ რის და გეგ მ ვის პრო ცე სებ საც აღ წე რენ. ად გი ლობ რი ვი კულ ტუ რის გან ვი თა
რე ბის და გეგ მ ვის პრო ცე სი სად მი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მიდ გო მე ბი და გა მოც დი ლე ბა არ სე ბობს. არ არ სე
ბობს კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის და გეგ მ ვის სა ერ თო, უნი ვერ სა ლუ რი  რე ცეპ ტი, რომ ლის მხო ლოდ 
კონ კ რე ტულ კო მუ ნა ზე ან რა ი ონ ზე მი სა და გე ბაა სა ჭი რო.7

თუმ ცა, თუ კი ვეც დე ბით და შე ვა ჯა მებთ მაგ. გერ მა ნი ის ფე დე რა ცი უ ლი რეს პუბ ლი კის სხვა დას ხ
ვა თე მის, ქა ლა ქი სა თუ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ კულ ტუ რის სფე რო ში აქამ დე გან ხორ ცი ე ლე ბულ 
და გეგ მ ვის პრო ცე სებს,  შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა და გეგ მ ვის წარ მა ტე ბუ ლი მო დე ლე ბის, მა თი ში ნა
არ სის, სტრუქ ტუ რი სა და მე თო დე ბის გო ნივ რუ ლად, დამ ხ მა რე სა შუ ა ლე ბად გა მო ყე ნე ბა სა ქარ თ ვე
ლოს მუ ნი ცი ა ლი ტე ტებ ში ანა ლო გი უ რი პრო ცე სე ბის ინი ცი რე ბი სათ ვის. 

ად გი ლობ რივ დო ნე ზე კულ ტუ რის სფე როს გან ვი თა რე ბის მხარ და ჭე რის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სწო რედ სა
თა ნა დო და გეგ მ ვის პრო ცე სის წარ მარ თ ვა – რე გი ო ნის,  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თუ თე მის კულ ტუ რის გან ვი
თა რე ბის კონ ცეფ ცი ის, სტრა ტე გი ის, იგი ვე კულ ტუ რის პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბის მიზ ნით. სწო რედ ქვე მოთ 
აღ წე რი ლი პრო ცე სის შე დე გად ხდე ბა ად გი ლობ რივ დო ნე ზე კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის ხედ ვის ფორ მი რე ბა 
და კონ კ რე ტუ ლი, გრძე ლი თუ სა შუ ა ლო ვა დი ა ნი მიზ ნე ბის გან საზღ ვ რა სფე როს გან ვი თა რე ბის მიზ ნით.

მუ ნი ცი პა ლუ რი კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის / პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის პრო ცე სი შე საძ ლოა რამ დე ნი მე 
ძი რი თა დი ნა ბი ჯის გან  შედ გე ბო დეს8:

� არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბის ანა ლი ზი: მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში კულ ტუ რის სფე როს მდგო მა რე ო ბის აღ წე რა 
და ანა ლი ზი (არსებული რე სურ სე ბი, მა თი მარ თ ვის სტრუქ ტუ რა, და ფი ნან სე ბა, არ სე ბუ ლი პროგ
რა მე ბი, აქ ტო რე ბი და კულ ტუ რის სხვა მწარ მო ებ ლე ბი); ძლი ე რი და სუს ტი მხა რე ე ბის გა მოვ ლე ნა; 
ძი რი თა დი პო ტენ ცი ა ლი სა და პრობ ლე მე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა.

� მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფე ბის ანა ლი ზი: ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის სხვა დას ხ ვა ჯგუ ფე ბის 
(ასაკობრივი, გენ დე რუ ლი, ეთ ნი კუ რი და სხვა) და მა თი სა ჭი რო ე ბე ბის, მოთხოვ ნე ბის კვლე ვა და 
შე ფა სე ბა; ასე ვე სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის იმ ას პექ ტე ბის შე ფა სე ბა, რა მაც შე იძ ლე ბა გავ ლე
ნა იქო ნი ოს კულ ტუ რის სფე როს ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა ზე (მიგრაციის მაჩ ვე ნე ბე ლი, მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის და ბე რე ბის ტენ დენ ცია და სხვა). ჯგუ ფე ბის ანა ლი ზის გა რე შე ვერ მო ხერ ხ დე ბა ადექ ვა ტუ რი 
პროგ რა მე ბის და სერ ვი სე ბის და გეგ მ ვა გან ვი თა რე ბა.

� მიზ ნე ბის და სახ ვა: სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის, არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბის მოკ ვ ლე ვის, ძი რი თა დი პრობ
ლე მე ბის გა მოვ ლე ნი სა და სა ჭი რო ე ბე ბის ანა ლი ზის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში კულ
ტუ რის სფე როს გან ვი თა რე ბის გრძე ლი, სა შუ ა ლო და მოკ ლე ვა დი ა ნი მიზ ნე ბის ფორ მი რე ბა; 

� სა მოქ მე დო გეგ მა: და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად კონ კ რე ტუ ლი პროგ რა მე ბის  ღო ნის ძი ე ბე ბის 
და პროგ რა მე ბის და გეგ მ ვა /აღ წე რა; აქაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გრძე ლი და სა შუ ა ლო ვა დი ა ნი პროგ
რა მე ბი სა და პრო ექ ტე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა და სწო რედ გეგ მის შე სატყ ვი სად პრი ო რი ტე ტუ ლი 
მი მარ თუ ლე ბე ბის გა მოვ ლე ნა; 

� ფი ნან სე ბის გეგ მა: არ სე ბუ ლი და ფი ნან სე ბის ანა ლი ზი და ფიქ რი შე საძ ლო ოპ ტი მი ზა ცი ა ზე; ასე ვე 
და ფი ნან სე ბის ან  თა ნამ შ რომ ლო ბის ალ ტერ ნა ტი უ ლი წყა რო ე ბის მო ძი ე ბის გზე ბის ანა ლი ზი;  მწი
რი რე სურ სე ბის პი რო ბებ ში უკ ვე შე მუ შა ვე ბუ ლი სტრა ტე გი ი დან საწყი სი პე რი ო დის პრი ო რი ტე ტე
ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა და სხვ.

7  ბერნარდ ვაგნერი. კულტურის განვითარების დაგეგმვა. კულტურის მენეჯმენტის სამუშაო მასალები.  სასწავლო და პრაქტიკული 
სახელმძღვანელო. გამომცემელი არმინ ქლაინი; მიუნხენი, 2004 წ. გვ. 136 137.

8 არმინ ქლაინი, კულტურის პოლიტიკის შესავალი. განახლებული გამოცემა  2009 წ, გვ. 241243
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და გეგ მ ვის  კონ კ რე ტუ ლი მა გა ლი თე ბის აღ წე რა

ქვე მოთ გან ხი ლუ ლია ად გი ლობ რივ დო ნე ზე კულ ტუ რის და გეგ მ ვის  პრო ცე სი სიღ ნა ღის მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში, რო მე ლიც  2014 წელს გან ხორ ცი ელ და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის: სა თე მო გან ვი თა რე
ბის ცენ ტ რის, კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რის და სა თე მო კავ ში რის „ნუკრიანი”  მი ერ9. 

აქ ვე, მა გა ლი თის თ ვის, მოკ ლე დაა აღ წე რი ლი  გერ მა ნი ის ფე დე რა ცი ულ რეს პუბ ლი კა ში, ვეს ტ
ფა ლი ის მი წის ქა ლაქ ფრო ი დენ ბერ გ ში 2013 წელს გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი კულ ტუ რის გან ვი თა რე
ბის და გეგ მ ვის პრო ცე სი. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ამ ორ პრო ცესს სხვა დას ხ ვა მი ზა ნი ჰქონ და. 
თუ კი სიღ ნა ღის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და გეგ მ ვის პრო ცე სის მი ზა ნი ად გი ლობ რი ვი კულ ტუ რის 
რე სურ სე ბის აღ წე რა, ცალ კე უ ლი რე სურ სის (მუზეუმი, კულ ტუ რის სახ ლი, შე მოქ მე დე ბი თი სა
ხე ლოს ნო) გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცი ებ ზე დის კუ სია და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თ ვის კულ ტუ რის პო
ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის მიზ ნით რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა იყო, ფრო ი დენ ბერ გ ში პრო ცე სი 
უშუ ა ლოდ კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცი ის შე მუ შა ვე ბას ისა ხავ და მიზ ნად და ეს პრო
ცე სი დღე საც გრძელ დე ბა. შე სა ბა მი სად, აქ მო ცე მუ ლია მი სი მხო ლოდ პირ ვე ლი, ერ თ გ ვა რად 
მო სამ ზა დე ბე ლი  ანა ლი ზის ეტა პის აღ წე რა.

სიღ ნა ღის მა გა ლი თი

პრო ექ ტის „სიღნაღი კულ ტუ რი სათ ვის” ფარ გ ლებ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და გეგ მ ვის პრო ცე სის მი
ზა ნი მუ ნი ცი პა ლუ რი კულ ტუ რის რე სურ სე ბის აღ ნუს ხ ვა, მო ნა ცემ თა ერ თი ა ნი ბა ზის ფორ მი რე ბა 
და არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის გან ვი თა რე ბის პო ტენ ცი ა ლის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე, მუ ნი ცი პა ლუ რი 
კულ ტუ რის პო ლი ტი კის თუ სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბის თ ვის რე კო მენ და ცი ე ბის ფორ მი რე ბა იყო. 
ანუ, აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სის მი ზანს არ წარ მო ად გენ და უშუ ა ლოდ კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის კონ
ცეფ ცი ის შე მუ შა ვე ბა, ამ კუთხით მუ ნი ცი პა ლუ რი ხედ ვის ფორ მი რე ბა და ა.შ.

და გეგ მ ვის პრო ცე სის ამო სა ვა ლი წერ ტი ლი და უმ თავ რე სი ას პექ ტი სიღ ნა ღის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
კულ ტუ რის სფე როს გან ვი თა რე ბით და ინ ტე რე სე ბუ ლი სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფის არ სე ბო ბა და პრო
ცეს ში მაქ სი მა ლუ რად მე ტი მო ქა ლა ქის თუ და ინ ტე რე სე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის  ჩარ თ ვა გახ ლ დათ.

9   პროექტი განხორციელდა EWMI GPAC / USAID ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტის ფარგლებში განხორციელებულ სიღნაღის 
მუნიციპალიტეტის კულტურის რესურსების აღწერის დოკუმენტის შემუშავებაში ჩართული იყვნენ როგორც ქალაქ სიღნაღის 
მცხოვრებლები,  კულტურის სხვადასხვა დაწესებულების თანამშრომლები, მოწვეული ექსპერტი (თამარ ბრეგვაძე), ასევე პროექტის 
გუნდი (ანა მარგველაშვილი, ნინო სანადირაძე, ირინა ხანთაძე, მაია ბიძინაშვილი). http://www.scribd.com/doc/246192262/ სიღნაღის 
მუნიციპალიტეტის კულტურის რესურსები. 
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პრო ცე სის ეტა პე ბი

მოკ ვ ლე ვი სა და 
ანა ლი ზის ფა ზა

სა მუ შაო შეხ ვედ რა სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუფ თან და კულ ტუ რის სფე როს, მი სი ად მი ნის ტ რი რე ბის არ სე
ბუ ლი ვი თა რე ბის სუს ტი და ძლი ე რი მხა რე ე ბის ანა ლი ზი;
შე დე გე ბის გა აზ რე ბის სა ფუძ ველ ზე ად გი ლობ რი ვი კულ ტუ რის რე სურ სე ბის აღ წე რის და ერ თი ა ნი 
მო ნა ცემ თა ბა ზის ფორ მი რე ბის და გეგ მ ვა (განისაზღვრა, თუ რა არ სე ბულ რე სუ რებს მო ი აზ რებს 
ად გი ლობ რი ვი ჯგუ ფი კულ ტუ რის რე სურ სად; შე მუ შავ და ძი რი თა დი და ქვე კა ტე გო რი ე ბი. მაგ. ძი რი
თა დი კა ტე გო რიაა კულ ტუ რის შე მოქ მე დე ბი თი რე სურ სე ბი, ხო ლო ქვე კა ტე გო რი ე ბი: ხე ლოს ნე ბი და 
სა ხე ლოს ნო ე ბი; ფოლ კ ლო რუ ლი ან სამ ბ ლე ბი, ეთ ნოგ რა ფი უ ლი ეზო ე ბი და სხვა.);
რამ დე ნი მე თვი ა ნი მუ შა ო ბა ად გი ლობ რი ვი კულ ტუ რის რე სურ სე ბის აღ წე რა ზე. აქ იგუ ლის ხ მე ბა 
რო გორც ფორ მა ლუ რი, ასე ვე ნა რა ტი უ ლი აღ წე რა (მაგალითად, სიღ ნა ღის შემ თხ ვე ვა ში, საც დე ლი 
პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში მოხ და და ახ ლო ე ბით 300 მდე რე სურ სის აღ წე რა); 
სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბის შეს წავ ლა რე გი ო ნუ ლი, მუ ნი ცი პა ლუ რი, კო მუ ნა ლუ რი კულ ტუ რის 
პო ლი ტი კის და გეგ მ ვი სა და ად მი ნის ტ რი რე ბის მხრივ (შვედეთი, გერ მა ნი ა, პო ლო ნე თი, უნ გ რე თი);
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია აღ ნიშ ნოს, რომ პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა მო სახ ლე ო ბის, მიზ
ნობ რი ვი ჯგუ ფე ბის ან კე ტი რე ბა და სა ჭი რო ე ბე ბის / მოთხოვ ნე ბის კვლე ვა, რამ დე ნა დაც: 1) სა თე მო 
გან ვი თა რე ბის ცენ ტ რი მრა ვა ლი წლის მან ძილ ზე აწარ მო ებ და სხვა დას ხ ვა ჯგუ ფის არა ფორ მა ლურ 
გა მო კითხ ვებს კულ ტუ რის სფე რო ში და ცნო ბი ლი იყო ძი რი თა დი ტენ დენ ცი ე ბი; 2) პრო ცე სი მიზ ნად 
არ ისა ხავ და ად გი ლობ რი ვი კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცი ის შედ გე ნას.

კულ ტუ რის 
გან ვი თა რე ბის 
რე კო მენ და ცი ებ ზე 
მუ შა ო ბის ფა ზა

კონ ფე რენ ცი ა, რო მელ ზეც მაქ სი მა ლუ რად ბევ რი და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რის მო ნა წი ლე ო ბით მოხ
და რამ დე ნი მე ძი რი თა დი სა კითხის გან ხილ ვა: უკ ვე შე მუ შა ვე ბუ ლი კულ ტუ რის რე სურ სე ბის 
აღ მ წე რი დო კუ მენ ტის, ასე ვე ცალ კე უ ლი რე სურ სის გან ვი თა რე ბის პერ ს პექ ტი ვის წარ დ გე ნა და 
უკუ კავ ში რის მი ღე ბა; მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის კულ ტუ რის პო ლი ტი კის რე კო მენ და ცი ე ბის დრაფ ტ ზე 
მუ შა ო ბა; გა მო იკ ვე თა ოთხი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა,  ეს მი მარ თუ ლე ბე ბი ა: 
1) კულ ტუ რის სფე როს მარ თ ვა და სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბა; 2) კულ ტუ რის სერ ვი სე ბის ხა
რის ხი და ხელ მი საწ ვ დო მო ბა; 3) კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის დაც ვა და გან ვი თა რე ბა;  4) ეკო
ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა და კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მი.
მი მარ თუ ლე ბე ბის შე სა ბა მი სი დე ტა ლუ რი გან ხილ ვა და მო საზ რე ბე ბის თავ მოყ რა სა მუ შაო ჯგუ
ფებ ში გან ხორ ცი ელ და. კონ ფე რენ ცი ის შემ დეგ და მუ შავ და სა თა ნა დო დო კუ მენ ტა ცია და შემ დე
გი ნა ბი ჯი და ი გეგ მა;
სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის მრგვა ლი მა გი დე ბის ჩა ტა რე ბა: ექ ს პერ ტ თა ჯგუფ მა იმუ შა ვა გა მოკ ვე თი ლი 
ოთხი მი მარ თუ ლე ბით  მო საზ რე ბე ბის შე ჯე რე ბა ზე და მო ამ ზა და რე კო მენ და ცი ე ბის დო კუ მენ
ტის   პრო ექ ტი, რო მე ლიც შე სა ბა მი სი თე მა ტი კის (იხ. ზე მოთ) მი ხედ ვით  ად გი ლობ რივ სა ი ნი
ცი ა ტი ვო ჯგუფ თან ერ თად გა ნი ხი ლა. გან ხილ ვე ბის შემ დეგ, ჯგუ ფის უკუ კავ ში რის შეგ რო ვე ბის 
შე დე გად, რე კო მენ და ცი ებ ზე მუ შა ო ბა დას რულ და. 

პრო ცე სის შე დე გი: შე მუ შავ და სიღ ნა ღის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის კულ ტუ რის რე სურ სე ბის მო ნა ცემ თა 
ერ თი ა ნი ბა ზა; კულ ტუ რის ცალ კე უ ლი რე სურ სე ბის (კულტურის სახ ლე ბი, მუ ზე უ მე ბი, სა ფეს ტი ვა
ლო სივ რ ცე ე ბი, მუ ნი ცი პა ლუ რი კი ნო, კულ ტუ რის ტუ რიზ მი, კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის ურ ბა
ნუ ლი ძეგ ლე ბი, შე მოქ მე დე ბი თი სა ხე ლოს ნო ე ბი) გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცი ე ბი და ამ ყვე ლა ფერ ზე 
დაყ რ დ ნო ბით რე კო მენ და ცი ე ბი ად გი ლობ რი ვი კულ ტუ რის პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის თ ვის.10 

შე სა ბა მი სად, თუ კი (ამ შემ თხ ვე ვა ში კონ კ რე ტუ ლად) სიღ ნა ღის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი გა დაწყ ვეტს, გა
ნაგ რ ძოს კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის და გეგ მ ვის პრო ცე სი და შე ი მუ შა ოს კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის 
კონ ცეფ ცი ა/ ს ტ რა ტე გი ა, ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი და ეხ მა რე ბა მას ზო გა დი ორი ენ ტი
რე ბის გან საზღ ვა რა ში და აქ გან ხი ლუ ლი სა მუ შაო მე თო დო ლო გია – პრო ცე სის სწო რად და გეგ მ ვა
სა და წარ მარ თ ვა ში. ამ დე ნად, მე ო რე ეტა პის სა მუ შა ო ე ბის მი ზა ნი უკ ვე უშუ ა ლოდ მუ ნი ცი პა ლუ რი 
კულ ტუ რის პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბა იქ ნე ბა.11 

10  რამდენადაც სიღნაღის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული პროექტი „სიღნაღი კულტურისათვის” საცდელი ხასიათისა 
იყო, შესაბამისად, მოიცავდა მაქსიმალურად დეტალურ სამუშაოებს და ისეთ ღონისძიებებს, რომლეთა განხორციელებაც აღარ 
იქნება საჭირო, თუკი მსგავსი პროცესის ინიცირებით სხვა მუნიციპალიტეტი დაინტერესდება,   მაგალითად: საერთაშორისო 
გამოცდილების ანალიზი, ცალკეული რესურსების  (მუნიციპალური მუზეუმები თუ კულტურის სახლები, ფესტივალები და კინო
ცენტრები) განვითარების ზოგადი კონცეფციების შემუშავება.

11  იმ შემთხვევაში, თუკი პროცესი გაგრძელდებოდა და უშუალოდ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კულტურის განვითარების სტრატეგიის 
შემუშავებას დაისახავდა მიზნად, მას კიდევ გარკვეული პერიოდი, ადამიანური რესურსის ჩართულობა და მუნიციპალიტეტის 
შესაბამისი ორგანოების მაღალი მოტივაცია და მზადყოფნა დასჭირდებოდა. შედეგად კი მუნიციპალიტეტს ექნებოდა საკუთარ 
გეოგრაფიულ არეალში კულტურის განვითარების ხედვა, კონკრეტული სტრატეგია, გეგმა და,  შესაბამისად,  გაანალიზებული 
ფინანსური რესურსები. 
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კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის და გეგ მ ვა – ქა ლა ქი ფრო ი დენ ბერ გი (ვესტფალია) 

და გეგ მ ვის პრო ცე სის მი ზა ნი იყო რე გი ონ ში ხე ლოვ ნე ბი სა და კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის ხედ ვი სა 
და მიზ ნე ბის ფორ მი რე ბა, პრო ცეს ში მაქ სი მა ლუ რად მე ტი აქ ტი ო რის (სხვადასხვა დარ გის ხე ლო ვა
ნე ბი, კულ ტუ რის მუ შა კე ბი, კავ ში რე ბი და ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, ასე ვე კულ ტუ რის პო ლი ტი კა ზე პა სუ
ხის მ გე ბე ლი პი რე ბი, კულ ტუ რის სამ სა ხუ რე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი და სხვა) ჩარ თუ ლო ბით.

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ პრო ცე სი ამ შემ თხ ვე ვა შიც გა ნი ხი ლე ბო და რო გორც პი ლო ტუ რი და იგი სა
სოფ ლო სივ რ ცე ში თე მის მი ერ კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის და გეგ მ ვას შე ე ხე ბო და.

პრო ცე სის ეტა პე ბი

ანა ლი ზის ფა ზა ამო სა ვა ლი სი ტუ ა ცი ის აღ წე რა, რო მელ საც და გეგ მ ვა და ე ფუძ ნე ბა. მი ზა
ნი ა, შე იქ მ ნას თემ ში კულ ტუ რის ცხოვ რე ბის ამ სახ ვე ლი ამომ წუ რა ვი სუ რა
თი და ამ პრო ცეს ში მაქ სი მა ლუ რად ბევ რი მხა რის ჩარ თუ ლო ბა. სა მუ შაო 
შეხ ვედ რა ზე, რო მე ლიც პრო ცე სის და საწყის ში ხორ ცი ელ დე ბა, ხდე ბა ად
გი ლობ რი ვი კულ ტუ რის სფე როს ძლი ე რი და სუს ტი მხა რე ე ბის, ასე ვე გან
ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და რის კე ბის ანა ლი ზი.
შეხ ვედ რის შემ დეგ სა მუ შაო ჯგუ ფი დო კუ მენ ტის და მუ შა ვე ბას აგ რ ძე
ლებს.

კონ ფე რენ ცია ხედ ვის 
ფორ მი რე ბის მიზ ნით

კონ ფე რენ ცია მიზ ნად ისა ხავს, პა სუ ხი გა ე ცეს კითხ ვას – „რისი მიღ წე
ვა გვინ და ერ თობ ლი ვად ფრო უ დენ ბერ გ ში კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის 
კუთხით?” ხედ ვა უნ და ასა ხავ დეს ად გი ლობ რი ვი  კულ ტუ რის სა სურ ველ 
მო მა ვალს. სა სურ ვე ლი ა, პრო ცეს ში მაქ სი მა ლუ რად მე ტი და ინ ტე რე სე ბუ
ლი პი რის ჩარ თუ ლო ბა.

მიზ ნობ რი ვი კონ ფე რენ ცია თუ კი ხედ ვა მო მავ ლის სუ რა თე ბის ასახ ვას გუ ლის ხ მობს, შემ დეგ სა მუ შაო 
შეხ ვედ რა ზე უკ ვე ხდე ბა ამ სუ რა თე ბის და კონ კ რე ტე ბა. ისა ხე ბა უფ რო 
სტრა ტე გი უ ლი მიზ ნე ბი – „რისი მიღ წე ვა გვინ და?” და ოპე რა ტი უ ლი მიზ
ნე ბი – „როგორ უნ და მი ვაღ წი ოთ და სა ხულ მიზ ნებს?” სტრა ტე გი უ ლი მიზ
ნე ბი კულ ტუ რის პო ლი ტი კა ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი პი რე ბი სათ ვის 
სა მო მავ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის სა ფუძ ვე ლი  ხდე ბა.

ღია სა მუ შაო შეხ ვედ რა ამ ბო ლო ეტაპ ზე მუ შა ო ბა და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის გზე ბის 
და მუ შა ვე ბა სა და გან ხილ ვას შე ე ხე ბა. და ის მის კითხ ვე ბი: „რა უნ და მოხ დეს 
იმი სათ ვის, რომ მი ვაღ წი ოთ და სა ხულ მიზ ნებს? არ სე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი
ე ბის სტრუქ ტუ რე ბის ცვლი ლე ბა თუ ახ ლის შექ მ ნა? ახა ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი 
და პრო ექ ტე ბი?” და სხვა.

პრო ცე სის შე დე გი: გან ხორ ცი ელ და ქა ლაქ ფრო ი დენ ბერ გის კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის და გეგ მ ვი
სათ ვის სა ჭი რო ანა ლი ზის ფა ზა და შე მუ შავ და სა მოქ მე დო გეგ მა, პრო ცე სის შემ დ გო მი წარ მარ თ ვი
სა და დას რუ ლე ბის (კულტურის გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცი ის შე მუ შა ვე ბა) მიზ ნით.

ზო გა დი რე კო მენ და ცი ე ბი და გეგ მ ვის პრო ცე სის თ ვის

რე სურ სე ბის შე ფა სე ბა და პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი 

კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის და გეგ მ ვის  პრო ცე სის წარ მარ თ ვი სათ ვის ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე
ბის ნე ბა გან მ საზღ ვ რე ლი ა. შე საძ ლო ა, ამა თუ იმ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა ძა ლი ან მო ინ დო მოს მსგავ სი 
პრო ცე სის ინი ცი რე ბა, მაგ რამ მას (და, რო გორც წე სი, სა ქარ თ ვე ლო ში ეს ასე ა)  არ ჰყავ დეს სა
თა ნა დო ადა მი ა ნუ რი რე სურ სი ამ პრო ცე სის ში ნა არ სობ რი ვი ექ ს პერ ტი ზი სა თუ ფა სი ლი ტა ცი ის
თ ვის. პრო ცე სის პირ ველ ეტაპ ზე სა ჭი რო კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბას, მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბას და 
გა ა ნა ლი ზე ბას, სტრა ტე გი ა ზე მუ შა ო ბის პრო ცე სის და გეგ მ ვას და წარ მარ თ ვას, აქ ტი ორ თა ჩარ თუ
ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას სჭირ დე ბა შე სა ბა მი სი ცოდ ნა და გა მოც დი ლე ბა, გარ კ ვე უ ლი ფი ნან სუ რი 
რე სურ სი და დრო12. მსგავ სი პრო ცე სე ბის ად მი ნის ტ რი რე ბის მიზ ნით ხში რად იწ ვე ვენ გა მოც დილ 

12  იქვე: „კულტურის დაგეგმვა ადგილობრივ დონეზე მხოლოდ მაშინ იქნება წარმატებული, თუკი იგი თავიდანვე არ იქნება განხილული 
ერთჯერად აქტად, რომელიც „გეგმით”, ღონისძიებით ან მსგავსით უნდა დასრულდეს.” 
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ორ გა ნი ზა ცი ებს, ასე ვე დარ გობ რივ ექ ს პერ ტებს, რაც, თა ვის მხრივ, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თ ვის და მა
ტე ბით თან ხებ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი. შე სა ბა მი სად, ად გი ლობ რი ვი კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის 
პრო ცე სის და გეგ მ ვას მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან მკა ფი ოდ გა მო ხა ტუ ლი, გა აზ რე ბუ ლი სურ ვი ლის 
გარ და, ესა ჭი რო ე ბა მომ ზა დე ბა დრო ის, ადა მი ა ნუ რი და ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბის 
კუთხით.

„კულტურის გან ვი თა რე ბის კო მუ ნა ლუ რი, რა ი ო ნუ ლი თუ სამ ხა რეო გეგ მე ბის შე მუ შა ვე ბა 
ჩვე უ ლი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი საქ მი ა ნო ბის პა რა ლე ლუ რად ვერ მო ხერ ხ დე ბა. იგი დროს და 
კონ კ რე ტულ ცოდ ნას მო ითხოვს, რაც სა მუ შაო გა მოც დი ლე ბი დან მომ დი ნა რე ობს. ეს იმას 
არ ნიშ ნავს, რომ აღ ნიშ ნუ ლი ამო ცა ნა მთლი ა ნად გა რე დან მოწ ვე ულ სპე ცი ა ლის ტებს უნ და 
და ე კის როს. მის შე სას რუ ლებ ლად სა ჭი რო პერ სო ნა ლი და დრო უნ და გა მო ი ყოს / გა მო თა ვი
სუფ ლ დეს, რომ ამ ამო ცა ნა ზე მო მუ შა ვე პი რებს სა ჭი რო დახ მა რე ბი სა და კვა ლი ფი კა ცი ე ბის 
მი ღე ბა შე ეძ ლოთ. ამას თან, შე საძ ლე ბე ლია სპე ცი ა ლის ტე ბის გა რე დან მოწ ვე ვაც, რომ ლე ბიც 
პრო ცე სის ხელ შეწყო ბა ზე, მო დე რი რე ბა ზე და წე რი ლო ბით შე ჯა მე ბა ზე იზ რუ ნე ბენ.”13 

თა ნამ შ რომ ლო ბა და ჩარ თუ ლო ბა

რამ დე ნა დაც ად გი ლობ რი ვი კულ ტუ რის და გეგ მ ვა არა ერ თ ჯე რა დი, არა მედ  ხან გ რ ძ ლი ვი კო მუ ნი
კა ცი ის პრო ცე სი ა, და გეგ მ ვის ნე ბის მი ერ ეტაპ ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია თა ვი დან ვე რაც შე იძ ლე ბა მე ტი 
აქ ტი ო რის (კულტურის ად მი ნის ტ რა ცი ა, კულ ტუ რის და წე სე ბუ ლე ბე ბი, თვით შე მოქ მე დე ბის ჯგუ
ფე ბი,  ასო ცი ა ცი ე ბი, კულ ტუ რით და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბი, კერ ძო ჯგუ ფე ბი და ინი ცი ა ტი ვე ბი, 
ასე ვე  კულ ტუ რის ინ დუს ტ რი ის წარ მო მად გენ ლე ბი) ჩარ თუ ლო ბა. პრო ცე სის ღი ა ო ბა, ჩარ თუ ლო ბის 
და თა ნამ შ რომ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა მოხ დეს, რაც შე იძ ლე ბა მე ტი ექ ს პერ
ტუ ლი/ დარ გობ რი ვი ცოდ ნის თავ მოყ რა და ად გი ლობ რი ვი კულ ტუ რის მთლი ა ნი ლან დ შაფ ტის აღ ქ
მა.  ეს ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია იმი სათ ვის, რომ შე მუ შა ვე ბუ ლი კონ ცეფ ცი ე ბი სხვა დას ხ ვა რგო ლე ბის 
მი ერ იყოს მი ღე ბუ ლი და გა ზი ა რე ბუ ლი14.  

კულ ტუ რის რე სურ სე ბის აღ წე რა და მო ნა ცემ თა ერ თი ა ნი ბა ზის შექ მ ნა 

სა ქარ თ ვე ლო ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სათ ვის ად გი ლობ რი ვი კულ ტუ რის და გეგ მ ვის პრო ცე სის ე.წ. 
ანა ლი ზი სა და კვლე ვის ეტაპ ზე რე კო მენ დი რე ბუ ლია ად გი ლობ რი ვი კულ ტუ რის რე სურ სე ბის აღ წე
რა და კარ ტოგ რა ფი რე ბა, რად გან, უმე ტეს შემ თხ ვე ვებ ში, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არ არ სე ბობს კულ
ტუ რის არ სე ბუ ლი ან პო ტენ ცი უ რი რე სურ სე ბის ერ თი ა ნი, უნი ფი ცი რე ბუ ლი მო ნა ცემ თა ბა ზე ბი; 
ასე ვე აღ ნიშ ნულ რე სურ სებ თან და კავ ში რე ბით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი ხში რად მხო ლოდ ფაქ ტობ რივ 
მო ნა ცე მებს ფლო ბენ და არა ნა რა ტი ვებს, რაც კულ ტუ რის და გეგ მ ვის, გან ვი თა რე ბის და პრო ცეს
თან სა ზო გა დო ე ბის იდენ ტო ბის კუთხით არა ნაკ ლებ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა.

მუ ნი ცი პა ლუ რი კულ ტუ რის რე სურ ს ში შე იძ ლე ბა მო ი აზ რე ბო დეს ის ტო რი ულ  კულ ტუ რუ ლი რე სურ
სე ბი, რომ ლე ბიც მო ი ცავს არ ქე ო ლო გი ურ და არ ქი ტექ ტუ რულ ძეგ ლებს, მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რის 
საგ ნებს (შრომის იარა ღე ბი, ყო ველ დღი უ რი სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნივ თე ბი, ხალ ხუ რი რეწ ვის ნი მუ შე
ბი, ად გი ლობ რი ვი სა მო სი), ეროვ ნულ, კუთხურ სამ ზა რე უ ლოს, სა სუ ლი ე რო კულ ტუ რის ელე მენ
ტებს, მო ნუ მენ ტუ რი ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შებს, ტე რი ტო რი ის ეთ ნოგ რა ფი ულ მა ხა სი ა თებ ლებს; ასე ვე 
მუ ზე უ მებს, თე ატრს, გა მო ფე ნებს და სხვა15  – ანუ ის მა ტე რი ა ლუ რი და არა მა ტე რი ა ლუ რი რე სურ
სე ბი,  რომ ლე ბიც შე იძ ლე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში კულ ტუ რის სფე როს ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა სა და გან ვი
თა რე ბას უწყობ დეს ხელს. ესა თუ ის რე გი ო ნი, ქა ლა ქი, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სა კუ თა რი კულ ტუ რის 
რე სურ სე ბის აღ წე რის პრო ცეს ში თა ვად გან საზღ ვ რავს, თუ რა ობი ექ ტე ბი შე იძ ლე ბა მოხ ვ დეს კულ

13  ბერნარდ ვაგნერი,  კულტურის განვითარების დაგეგმვა.  კულტურის მენეჯმენტის სამუშაო მასალები.  სასწავლო და პრაქტიკული 
სახელმძღვანელო.  გამომცემელი არმინ ქლაინი; მიუნხენი, 2004 წ. გვ. 136 137.

14  ბერნარდ ვაგნერი,  კულტურის განვითარების დაგეგმვა. კულტურის მენეჯმენტის სამუშაო მასალები.  სასწავლო და პრაქტიკული 
სახელმძღვანელო. გამომცემელი არმინ ქლაინი; მიუნხენი, 2004 წ. გვ. 136 137.

15 http://boycottcreative.com/index.php?option=com_content&view=article&id=457&Itemid=71
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ტუ რის რე სურ სე ბის დო კუ მენ ტ ში. ეს დიდ წი ლად და მო კი დე ბუ ლია სა ზო გა დო ე ბის იდენ ტო ბას თან 
და სა კუ თა რი გა რე მოს აღ ქ მას თან. 

რე სურ სე ბის აღ წე რის მე თო დო ლო გია და შე დე გად შექ მ ნი ლი მო ნა ცემ თა ბა ზის სტრუქ ტუ რა ცალ კე 
გან ხილ ვის თე მა ა, თუმ ცა ზე მოთ უკ ვე ნახ სე ნე ბი პრო ექ ტის „სიღნაღი – კულ ტუ რი სათ ვის” ფარ
გ ლებ ში მოკ ვ ლე ვის ამ მო დე ლის გა მოც და უკ ვე გან ხორ ცი ელ და. სწო რედ გა მოც დი ლე ბი დან გა
მომ დი ნა რე, რე კო მენ დი რე ბუ ლი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა თა ვი დან ვე გა ით ვა ლის წი ნონ (მათ შო რის 
ბი უ ჯეტ ში) კულ ტუ რის რე სურ სე ბის ელექ ტ რო ნუ ლი (GIS) სის ტე მი სა და რუ კის შექ მ ნა, რაც მათ 
სა მუ შა ოს სა მო მავ ლოდ საკ მა ოდ გა ა ად ვი ლებს. აღ ნიშ ნულ სის ტე მა ში შე საძ ლე ბე ლია რე სურ სე ბის 
მუდ მი ვი გა ნახ ლე ბა და და მუ შა ვე ბა.

ალ ტერ ნა ტი უ ლი ხედ ვე ბის ფორ მი რე ბა სა მუ შაო პრო ცეს ში

ზე მოთ აღ წე რი ლი და გეგ მ ვის პრო ცე სის შე დე გად შექ მ ნი ლი კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი
ის და ნერ გ ვა და გან ხორ ცი ე ლე ბა თა ვის თა ვად ფი ნან სებ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი. რო გორც წე სი, 
სა ქარ თ ვე ლო ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს კულ ტუ რი სათ ვის არც საკ მაო და ფი ნან სე ბა და ხში რად არც 
სა თა ნა დო კად რი გა აჩ ნი ათ. შე სა ბა მი სად, მსგავ სი პრო ცე სე ბის მი მართ მო ტი ვა ცი აც შე იძ ლე ბა 
და ბა ლი იყოს. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გრძელ ვა დი ან მი ზანს, რა თქმა უნ და, ად გილ ზე კვა ლი ფი ცი უ რი 
კად რე ბის მო ზიდ ვა და კულ ტუ რის და ფი ნან სე ბის გაზ რ და უნ და წარ მო ად გენ დეს, თუმ ცა იმი სათ
ვის, რომ პრო ცე სი და იწყოს და მის შე დე გად შე მუ შა ვე ბუ ლი სტრა ტე გია ამ დაბ რ კო ლე ბე ბის გა მო 
სულ არ ჩა ვარ დეს, გარ და მა ვალ ეტაპ ზე მუ ნი ცი პა ლი ტეტს შე უძ ლია ალ ტერ ნა ტი უ ლი პროგ რა მე ბი 
შე ი მუ შა ოს.

კულ ტუ რის სფე როს თ ვის არა მხო ლოდ სა ქარ თ ვე ლო ში, მაგ. გერ მა ნი ის ფე დე რა ცი ულ რეს პუბ ლი
კა შიც, მწი რი რე სურ სე ბი გა მო ი ყო ფა და  მუდ მი ვი გან ხილ ვის სა კითხი ა, თუ  რო გორ იმოქ მე დონ 
კულ ტუ რის „მწარმოებლებმა” მცი რე და ფი ნან სე ბის პი რო ბებ ში. 

კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის და გეგ მ ვა და კულ ტუ რის პო ლი ტი კის პრო ფილ ზე, მიზ ნებ სა და მი სი ა ზე 
დის კუ სია შე საძ ლე ბელს ხდის, მწი რი სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბის პი რო ბებ შიც მო ხერ ხ დეს კულ ტუ რის 
პო ლი ტი კის კონ ცეფ ცი ე ბის და შე სა ბა მი სი სტრუქ ტუ რუ ლი ცვლი ლე ბე ბის შე მუ შა ვე ბა – ფი ნან სუ
რი ჩარ ჩო ე ბი სა და კულ ტუ რის და ფი ნან სე ბის ახა ლი გზე ბის (კერძო და სა ჯა რო სექ ტორს შო რის 
პარ ტ ნი ო რო ბის თვალ საზ რი სით) შე სა ბა მი სად.  ღია კო მუ ნი კა ცი ურ პრო ცე სებ ში ახა ლი იდე ე ბი და 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი ვლინ დე ბა. 

მა გა ლი თად, რო დე საც მუ ნი ცი პა ლი ტეტს თა ვად არა აქვს სა შუ ა ლე ბა, შე უძ ლი ა, ხე ლი იმ ად გი ლობ
რივ კერ ძო ჯგუ ფებს შე უწყოს მაქ სი მა ლუ რად, რომ ლე ბიც კულ ტუ რის სერ ვი სებს ქმნი ან და საქ
მის მი მართ მა ღა ლი ენ თუ ზი აზ მით გა მო ირ ჩე ვი ან. ხელ შეწყო ბა შე იძ ლე ბა გუ ლის ხ მობ დეს მცი რე 
ფი ნან სურ დახ მა რე ბას, ფარ თით უზ რუნ ველ ყო ფას ან სხვა სა ხის ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბის გა წე ვას.  

გერ მა ნი ის ქა ლაქ შტუტ გარ ტის ვებ  გ ვერ დ ზე, ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის გან ყო ფი ლე ბა ში ასე
თი სა ინ ტე რე სო მა გა ლი თია გან ხი ლუ ლი:16 ქა ლაქს შე მუ შა ვე ბუ ლი აქვს სპე ცი ა ლუ რი პროგ რა მა 
– „მუნიციპალური ქო ნე ბა დრო ე ბით სარ გებ ლო ბა ში კრე ა ტი უ ლი ეკო ნო მი კუ რი იდე ე ბი სათ ვის”, 
რომ ლის ფარ გ ლებ შიც ინ ვეს ტო რებს, და ინ ტე რე სე ბულ ჯგუ ფებს  სა შუ ა ლე ბა აქვთ, გარ კ ვე უ ლი პი
რო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით დრო ე ბით სარ გებ ლო ბა ში მი ი ღონ მუ ნი ცი პა ლუ რი ქო ნე ბა, შე ნო ბე ბი 
და მა თი ფუნ ქ ცი უ რი დატ ვირ თ ვა მო ახ დი ნონ, ანუ მის ცენ მათ ახა ლი იმ პულ სე ბი, გა ა ცოცხ ლონ და 
ად გილ ზე  შექ მ ნან  და მა ტე ბი თი სერ ვი სე ბი ეკო ნო მი კის სფე რო ში. აქ ცენ ტი, ძი რი თა დად,  შე მოქ მე
დე ბით მიდ გო მებ სა და იმ პულ სებ ზე  კეთ დე ბა. 

16 http://www.stuttgart.de/zwischennutzung
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სერ ვი სე ბის სიმ რ ვა ლე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის უმ თავ რე სი ინ ტე რე სია და ალ ტერ ნა ტი უ ლი გზე ბის ძი ე
ბა მწი რი და ფი ნან სე ბის შემ თხ ვე ვა ში სწო რედ და გეგ მ ვის პრო ცეს ში ვე უნ და მოხ დეს.  კულ ტუ რის 
სფე რო ში ანა ლო გი უ რი პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბა მუ ნი ცი პა ლურ ქო ნე ბას თან მი მარ თე ბა ში სა ქარ თ
ვე ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ საც შე უძ ლი ათ. მა გა ლი თად, იგი ვე სიღ ნა ღის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სოფ
ლებ ში ჯერ კი დევ შე მორ ჩე ნი ლია ძვე ლი კუ ლუ ტუ რის სახ ლე ბი, რო მელ თა მოვ ლა პატ რო ნო ბას შე
სა ბა მი სი სამ სა ხუ რე ბი ვერ უზ რუნ ველ ყო ფენ. აღ ნიშ ნუ ლი შე ნო ბე ბის გა ცოცხ ლე ბის მიზ ნით გა მო
სა ვა ლი იქ ნე ბო და თა ნამ შ რომ ლო ბა კერ ძო სექ ტორ თან – რო გორც ბიზ ნეს თან, ისე სა ზო გა დო ებ რივ 
შე მოქ მე დე ბით ჯგუ ფებ თან. სხვა დას ხ ვა ფორ მი თა და პი რო ბით მათ თ ვის შე ნო ბის დრო ე ბით სარ
გებ ლო ბა ში გა და ცე მა,  ერ თის მხრივ, ამ ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის შე ნარ ჩუ ნე ბა გან ვი თა რე ბის, ხო ლო, 
მე ო რეს მხრივ, ად გილ ზე კულ ტუ რის და მა ტე ბი თი სერ ვი სე ბის გა ჩე ნის შე საძ ლებ ლო ბა იქ ნე ბო და.

რე კო მენ დი რე ბუ ლი და გეგ მ ვის პრო ცე სის ეტა პე ბი

რო გორც ზე მოთ აღი ნიშ ნა, „არ არ სე ბობს კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის და გეგ მ ვის სა ერ თო, ზო გა დი 
რე ცეპ ტი, რომ ლის მხო ლოდ კონ კ რე ტულ კო მუ ნა ზე ან რა ი ონ ზე მი სა და გე ბაა სა ჭი რო.”  თუმ ცა,  
თუ კი ზე მოთ მოყ ვა ნილ მა გა ლი თებ ში გა წე რილ ორ პრო ცესს (კულტურის რე სურ სე ბის აღ წე რა და 
რე სურ სე ბის გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა და ად გი ლობ რი ვი კულ ტუ რის გან ვი თა რე
ბის და გეგ მ ვა) გა ვა ერ თი ა ნებთ, გა ვით ვა ლის წი ნებთ მო ცე მულ ზო გად რე კო მენ და ცი ებს და სა ქარ
თ ვე ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მუ ნი ცი პა ლუ რი კულ ტუ
რის გან ვი თა რე ბის და გეგ მ ვის ერ თი ა ნი პრო ცე სის ფორ მი რე ბას შე ვეც დე ბით, მა შინ შე საძ ლო ა, ეს 
პრო ცე სი შემ დე გი ძი რი თა დი ეტა პე ბი სა გან შედ გე ბო დეს: 

ანა ლი ზის ფა ზა
(მომზადება კულ ტუ რის 
სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბი სათ ვის: 
მოკ ლ ვე ვა, აღ წე რა, ანა ლი ზი)

�პრო ცე სით და ინ ტე რე სე ბულ პირ თა იდენ ტი ფი ცი რე ბა;
მა კო ორ დი ნი რე ბე ლი სა მუ შაო ჯგუ ფის და კომ პ ლექ ტე ბა;
სა მუ შაო შეხ ვედ რა: SWOT ანა ლი ზი, რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც შე ფას დე ბა 
კულ ტუ რის სფე როს არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბა; ამა ვე შეხ ვედ რა ზე შე საძ ლე
ბე ლია კულ ტუ რის რე სურ სე ბის / პო ტენ ცი ა ლის  გა მოვ ლე ნა ზე მსჯე ლო ბა 
და კვლე ვის უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის შე სა ბა მი სი  ძი რი თა დი და ქვე კა ტე
გო რი ე ბის გან საზღ ვ რა.17  
�ად გი ლობ რი ვი კულ ტუ რის რე სურ სე ბის აღ წე რის პრო ცე სი, წი ნას წარ 
და მუ შა ვე ბუ ლი სტან დარ ტი ზი რე ბუ ლი პრო ცე დუ რით;
�სა მუ შაო შეხ ვედ რა და კულ ტუ რის რე სურ სე ბის აღ წე რის დო კუ მენ ტის  
წარ დ გე ნა, უკუ კავ შ რის სა ფუძ ველ ზე მე ფინ გის პრო ცე სის დას რუ ლე ბა;
ელექ ტ რო ნუ ლი რუ კის შექ მ ნა.

სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მ ვის ფა ზა
(მეორე ეტა პი: კულ ტუ რის 
გან ვი თა რების და გეგ მ ვის 
პრო ცე სი)

�სა მუ შაო შეხ ვედ რა: მუ ნი ცი პა ლუ რი კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის ხედ ვის 
ფორ მი რე ბა და სტრა ტე გი უ ლი მიზ ნე ბი სა (გრძელვადიანი, სა შუ ა ლო ვა
დი ა ნი და მოკ ლე ვა დი ა ნი) და მი მარ თუ ლე ბე ბის გან საზღ ვ რა;
�სა მუ შაო პრო ცე სი, სტრა ტე გი ის დო კუ მენ ტ ზე მუ შა ო ბა სა მუ შაო ჯგუ
ფის და, სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, თე მა ტუ რი ექ ს პერ ტე ბის კონ სულ ტა
ცი ე ბით;
�სა მუ შაო შეხ ვედ რა: სტრა ტე გი ის / კონ ცეფ ცი ის სა მუ შაო ვერ სი ის წარ დ
გე ნა ფარ თო სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის და უკუ კავ ში რის გათ ვა ლის წი ნე ბით 
პრო ცე სის დას რუ ლე ბა; 
�სა მუ შაო შეხ ვედ რა: სა მოქ მე დო გეგ მი სა და ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტის წარ დ
გე ნა და გან ხილ ვა. არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის ანა ლი ზი და შე საძ ლო ფონ
დე ბის მო ძი ე ბის სტრა ტე გი ა ზე, ასე ვე ალ ტერ ნა ტი ულ პროგ რა მებ ზე 
მსჯე ლო ბა და სა ბო ლოო დო კუ მენ ტ ში  ასახ ვა.

17 მეთოდოლოგია იხ. http://www.scribd.com/doc/246192262/სიღნაღისმუნიციპალიტეტისკულტურისრესურსები 
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შე ჯა მე ბა

მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე ზე მოთ აღ წე რი ლი გან ვი თა რე ბის პრო ცე სე ბის და გეგ მ ვი სა და და ნერ გ ვის 
ინი ცი რე ბა ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ნე ბა ზე დიდ წი ლა დაა და მო კი დე ბუ ლი. ად გი ლობ რი ვი 
კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბა და მარ თ ვა, სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბის მი ხედ ვით, მუ ნი ცი პა ლუ რი 
კომ პე ტენ ცი ე ბის სფე როს გა ნე კუთ ვ ნე ბა, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ ნე ბის არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტს თა ვად შე უძ ლია იზ რუ ნოს კულ ტუ რის სფე როს გან ვი თა რე ბა ზე.   კულ ტუ რის 
სფე რო ში ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ექ ს კ ლუ ზი ურ უფ ლე ბა მო სი ლე ბებს გან საზღ ვ რავს 
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის კო დექ სის მე16 მუხ ლის მე2 პუნ ქ ტის „ტ” ქვე პუნ ქ ტი:

�ად გი ლობ რი ვი თვით მ ყო ფა დო ბის, შე მოქ მე დე ბი თი საქ მი ა ნო ბი სა და კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო
ბის დაც ვა და გან ვი თა რე ბა; 

�ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვ ნე ლო ბის კულ ტუ რის ძეგ ლ თა მოვ ლა შე ნახ ვა, რე კონ ს ტ რუქ ცია და რე ა ბი ლი
ტა ცი ა; 

�მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მარ თ ვა ში არ სე ბუ ლი ბიბ ლი ო თე კე ბის, საკ ლუ ბო და წე სე ბუ ლე ბე ბის, კი ნო თე
ატ რე ბის, მუ ზე უ მე ბის, თე ატ რე ბის, სა გა მო ფე ნო დარ ბა ზე ბი სა და სპორ ტულ  გა მა ჯან სა ღე ბე ლი 
ობი ექ ტე ბის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა და ახა ლი ობი ექ ტე ბის მშე ნებ ლო ბა.

თუმ ცა, იმ გა რე მო ე ბი დან გა მომ დი ნა რე, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში რე ა ლუ რი დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ის მი
მა რუ ლე ბით ჯერ კი დევ ბევ რია გა სა კე თე ბე ლი, თვით მ მარ თ ვე ლი ორ გა ნო ე ბი ხში რად სხვა დას ხ ვა 
პრო ცე სის ინი ცი რე ბი სათ ვის გარ კ ვე ულ იმ პულ სებს ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბი სა გან ელი ან. აღ
სა ნიშ ნა ვია ის გა რე მო ე ბაც, რომ „კულტურის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის მე18 მუხ ლის მი ხედ
ვით, უმაღ ლეს სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო თა კომ პე ტენ ცი ას გა ნე კუთ ვ ნე ბა „სახელმწიფო კულ ტუ რუ ლი 
პო ლი ტი კი სა და პროგ რა მე ბის გან საზღ ვ რა”. შე სა ბა მი სად, ამ გარ და მა ვალ პე რი ოდ ში, სა ნამ ქვე ყა
ნა ში არ  დას რუ ლე ბუ ლა თვით მ მარ თ ვე ლო ბის რე ფორ მა, ცენ ტ რა ლუ რი  ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან 
კულ ტუ რის სფე როს გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით გა დად გ მულ ნა ბი ჯებს – სფე როს პრი ო რი ტე
ტუ ლო ბის გაცხა დე ბას, მი სი გან ვი თა რე ბი სათ ვის გარ კ ვე უ ლი ჩარ ჩო პი რო ბე ბის შექ მ ნას და შე სა
ბა მი სი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბას – მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზეც პო ზი ტი უ რი იმ პულ სე ბი მოჰ ყ ვე ბო და. 
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