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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 2015 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 CTC-ს ძი რი თად სტრა ტე გი ებ სა და პროგ რა მულ მი მარ თუ ლე ბებს ეხ მი ა ნე ბა. 

წლე ვან დე ლი გა მო ცე მის მთა ვა რი თე მაა კო ა ლი ცია „განათლება ყვე ლა სათ ვის” მი ერ დაწყე ბუ ლი 
სა ზო გა დო ებ რი ვი კამ პა ნია „აირჩიე გა ნათ ლე ბა”. კამ პა ნია მიზ ნად ისა ხავს გა ნათ ლე ბის სის ტე მის 
და ფი ნან სე ბის გაზ რ დის ად ვო კა ტი რე ბას და გა ნათ ლე ბის სა კითხებ ზე სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის მო-
ბი ლი ზა ცი ას. ჟურ ნალ ში წარ მო გიდ გენთ კო ა ლი ცი ის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი დეკ ლა რა ცი ის ტექსტს. 

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

უკ ვე რამ დე ნი მე წე ლია CTC თა ნამ შ რომ ლობს ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლურ სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რიგ კო ა ლი ცი ებ თან და ხელს უწყობს მათ ქსე ლურ მუ შა ო ბას. 
მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ასე თი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი  მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს ას რუ ლე ბენ ჯან დაც ვი სა და ზრუნ ვის 
პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბა სა და შე სა ბა მი სი სერ ვი სე ბის მი წო დე ბა ში. ამ სა კითხებ ზე წარ მო გიდ გენთ 
ჩვე ნი პარ ტ ნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ის, „შინმოვლის კო ა ლი ცი ის” დი რექ ტო რის, უჩა ვა ხა ნი ას , სტა ტი ას 
„ჯანდაცვა და სა ზო გა დო ებ რი ვი სექ ტო რი”. 

რო გორ უნ და გან ვი თარ დეს სა ზო გა დო ებ რი ვი სექ ტო რი, რა არის მი სი წარ მა ტე ბის და მდგრა დო ბის 
სა ფუძ ვე ლი – ამ სა კითხებ ზე ბევ რი დის კუ სია ჩა ტა რე ბუ ლა და ბევ რი და წე რი ლა. ჩვე ნი აზ რით, დღეს 
არ სე ბუ ლი რე ა ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რო ცა კლე ბუ ლობს სა ერ თა შო რი სო დახ მა რე ბა და იმავ დ რო-
უ ლად გვიჩ ნ დე ბა ამ ბი ცი ა, რომ გავ ხ დით უფ რო მე ტად დე მოკ რა ტი უ ლი ქვე ყა ნა, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ამ 
სა კითხის კვლავ წა მო წე ვა. ხა თუ ნა ლა გა ზი ძე სტა ტი ა ში „საზოგადოებრივი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი: და მო უ კი-
დებ ლო ბი დან – სა მო ქა ლა ქო პა სუ ხის მ გებ ლო ბამ დე” გვთა ვა ზობს სა კუ თარ სა ინ ტე რე სო ხედ ვას. 

სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებს ეფექ ტუ რი მუ შა ო ბი სათ ვის სჭირ დე ბათ სტრა ტე გი უ ლი პარ ტ ნი ო-
რო ბა მე დია სა შუ ა ლე ბებ თან. სტა ტია „მედია და არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი” გვთა ვა ზობს რიგ რჩე-
ვებს და მო საზ რე ბებს ამ მი მარ თუ ლე ბით. 

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

გან ვი თა რე ბა გრძელ ვა დი ა ნი ევო ლუ ცი ის პრო ცე სი ა. ჩვე ნი ჩა რე ვე ბით ვცდი ლობთ ამ პრო ცე სე ბის 
დაჩ ქა რე ბას, მა თი გე ზის შეც ვ ლას თუ ეფექ ტუ რო ბის გაზ რ დას. სტა ტი ა ში „ტრანსფორმაციის რთუ-
ლი გზა – ერ თი სოფ ლის კულ ტუ რის სახ ლის ის ტო რი ა” ჩვე ნი პარ ტ ნი ო რი ორ გა ნი ზა ცია „სათემო 
გან ვი თა რე ბის ცენ ტ რი” გვი ზი ა რებს თემ თან მუ შა ო ბის ძალ ზედ სა ყუ რადღე ბო გა მოც დი ლე ბას.

თე მის გან ვი თა რე ბის ინი ცი ა ტი ვე ბი ხში რად ეფუძ ნე ბა სა თე მო მო ბი ლი ზა ცი ა სა თუ არა ფორ მა ლურ 
გა ნათ ლე ბას და მიზ ნად ისა ხავს სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლის გაძ ლი ე რე ბას, სო ლი და რო ბი სა და მი კუთ-
ვ ნე ბის გან ც დის კი დევ უფ რო გაღ რ მა ვე ბას.  სტა ტია „სოფლის არ ქი ვე ბი და არა ფორ მა ლუ რი გა-
ნათ ლე ბა” გთა ვა ზობს სა ინ ტე რე სო ხედ ვას, თუ რა მნიშ ვ ნე ლო ბა შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს ამ მი მარ თუ-
ლე ბით სოფ ლის მეხ სი ე რე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას და გაფ რ თხი ლე ბას.

2015 წლის მან ძილ ზე CTC აქ ტი უ რად ჩა ერ თო სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ოპ რა ტი ვე ბის დახ მა რე ბა-
ში. ჩე ნი მხრდა ჭე რით ამოქ მედ და რამ დე ნი მე კო ო პე რა ტი ვი, 40-ზე მეტ მა კო ო პე რა ტივ მა გა ი რა სპე-
ცი ა ლუ რი მომ ზა დე ბა. სტა ტი ა ში „სასოფლო-სამეურნეო კო ო პე რა ტი ვე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში, მიღ წე ვე-
ბი და გა მოწ ვე ვე ბი„ გვსურს გა გი ზი ა როთ ჩვე ნი გა მოც დი ლე ბა. 

წინასიტყვაობა
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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.

CTC და ინ ტე რე სე ბუ ლია სკო ლე ბის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი გან ვი თა რე ბის სა კითხებ ზე მუ შა ო ბით. ამ ჟა მად 
კო ა ლი ცია „განათლება ყვე ლა სათ ვის” ფარ გ ლებ ში ვმუ შა ობთ სკო ლე ბის გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ-
ცი ა ზე. ჟურ ნალ ში გთა ვა ზობთ 90-იანი წლებ ში გა ზეთ ში „ხმა კა ხე თი სა” გა მოქ ვეყ ნე ბულ სტა ტი ას 
„სანამ ზა რი და ი რე კე ბა, ფან ტა ზია რე ა ლურ თე მა ზე ანუ ერ თი შე კითხ ვა 10 დი რექ ტორს”. სტა ტია 
კარ გად წარ მო ა ჩენს, რა სა კითხე ბი აღელ ვებ დათ აღ ნიშ ნუ ლი თე მით და ინ ტე რე სე ბულ ადა მი ა ნებს 
20 წლის წინ და გვაძ ლევს დღე ვან დე ლო ბას თან შე და რე ბი სა და დის კუ სი ის სა შუ ა ლე ბას. 

2015 წელს CTC-მ და იწყო ახა ლი პროგ რა მა „ადგილობრივი დე მოკ რა ტი ის ხელ შეწყო ბა”. პროგ რა მა 
მიზ ნად ისა ხავს თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის დახ მა რე ბას ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის პრაქ ტი კე ბის გა უმ-
ჯო ბე სე ბის კუთხით. სტა ტია „საქართველოს რვა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი გამ ჭ ვირ ვა ლო-
ბი სა და მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის მე ქა ნიზ მე ბი სა და პრაქ ტი კის შე ფა სე ბის პრო ცე სი” წარ მო ა ჩენს 
ამ მი მარ თუ ლე ბით ჩვენს გა მოც დი ლე ბას. 

ასე ვე, CTC თვით მ მარ თ ვე ლო ბებს სთა ვა ზობს დახ მა რე ბას ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თ ვის სის-
ტე მის გა უმ ჯობ სე ბის მი მარ თუ ლე ბით. სტა ტია „ადამიანური რე სურ სე ბის მარ თ ვა ად გი ლობ რივ 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბებ ში” წარ მო ა ჩენს დღეს არ სე ბულ მთა ვარ გა მოწ ვე ვებს. 

სა ჯა რო სამ სა ხუ რე ბის მუ შო ბის ეფექ ტუ რო ბის გაზ რ და მნიშ ვ ნე ლოვ ნად და მო კი დე ბუ ლია ში და 
აუდი ტის სის ტე მის სწორ და გა მარ თულ ამოქ მე დე ბა ზე. ჩვე ნი დაკ ვირ ვე ბით ამ მი მარ თუ ლე ბით 
ბევ რი გა მოწ ვე ვა ა. სტა ტია „საჯარო სექ ტორ ში ში და აუდი ტის სის ტე მის გან ვი თა რე ბა და გა მოწ ვე-
ვე ბი” მიზ ნად ისა ხავს მათ წარ მო ჩე ნას. 

ორ გა ნი ზა ცი ის გან ვი თა რე ბა მჭიდ რო კავ შირ შია ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რის სა კითხებ თან. სტა-
ტია „ორგანიზაციული კულ ტუ რის პა რა დიგ მა” წარ მო ად გენს ამ ფე ნო მე ნის გა აზ რე ბი სა და კვლე-
ვის სხვა დას ხ ვა მიდ გო მებს და ცდი ლობს მი სი მნიშ ვ ნე ლო ბის წარ მო ჩე ნას. 

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. 

გი სურ ვებთ წარ მა ტე ბებს

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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2013 წლის შე მოდ გო მა ზე, კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რის აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბით ჩა მო ყა-
ლიბ და კო ა ლი ცია „გა ნათ ლე ბა ყვე ლა სათ ვის - სა ქარ თ ვე ლო”,  რო მელ შიც გა წევ რი ა ნე ბუ ლია გა ნათ ლე ბის 
სფე რო ში მოღ ვა წე თორ მე ტი, სხვად ს ხ ვა თე მა ტუ რი პრო ფი ლის მქო ნე, ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ა.  კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რი საწყის ეტაპ ზე კო ორ დი ნა ცი ას 
უწევს კო ა ლი ცი ის საქ მი ა ნო ბას. 

კო ა ლი ცია მოქ მე დებს გა ნათ ლე ბა ყვე ლა სათ ვის მსოფ ლიო დეკ ლა რა ცი ის ფარ გ ლებ ში და  სა მო ქა ლა ქო სა-
ზო გა დო ე ბის გა ნათ ლე ბის ფონ დის ხელ შეწყო ბით ეწე ვა დეკ ლა რა ცი ის მიზ ნე ბის მიღ წე ვის ად ვო კა ტი რე ბას 
სა ქარ თ ვე ლო ში. კო ა ლი ცი ის მი ზა ნია ხე ლი შე უწყოს ზო გა დი გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბას და ხა-
რის ხი ან ზო გად გა ნათ ლე ბა ზე თა ნა ბარ წვდო მას ჩვენს ქვე ყა ნა ში.

2015 წლის გა ზაფხულ ზე კო ა ლი ცი ამ და იწყო კამ პა ნია „აირჩიე გა ნათ ლე ბა”.  იგი მიზ ნად ისა ხავს ხე ლი შე-
უწყოს სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან გა ნათ ლე ბის აღი ა რე ბას ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის პრი ო რი ტე ტულ დარ გად, 
აღი ა რე ბუ ლი პრი ო რი ტე ტის შე სა ბა მი სი და ფი ნან სე ბის გა მო ყო ფას და გა ნათ ლე ბის გან ვი თა რე ბის გრძელ-
ვა დი ა ნი ხედ ვის ჩა მო ყა ლი ბე ბას.  

კამ პა ნი ის ფარ გ ლებ ში, კო ა ლი ცი ის მი ერ და გეგ მი ლი და გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ნა ბი ჯე ბი მი მარ თუ ლია აღ-
ნიშ ნუ ლი იდე ის გარ შე მო საზ გა დო ებ რი ვი აზ რის ფორ მი რე ბის კენ, რის შემ დე გაც შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა 
სა კითხის პო ლი ტი კურ დღის წეს რიგ ში და ყე ნე ბა.

კამ პა ნი ის პრე ზენ ტა ცია გა ი მარ თა 2015 წლის 2 ივ ლისს სას ტუმ რო რე დი სონ ბლუ ივე რი ა ში, სა დაც ფარ თო 
სა ზო გა დო ე ბას წა რედ გი ნა კო ა ლი ცი ის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი დეკ ლა რა ცია „აირჩიე გა ნათ ლე ბა”. დეკ ლა რა-
ცი ა ში ასა ხუ ლია ის პრინ ცი პე ბი, რო მელ საც უნ და ეფუძ ნე ბო დეს გა ნათ ლე ბის სის ტე მის გან ვი თა რე ბა ჩვენს 
ქვე ყა ნა ში. დეკ ლა რა ცია ღიაა ნე ბის მი ე რი სუ ბი ექ ტის თ ვის, ვინც იზი ა რებს დო კუ მენ ტ ში გაჟ ღე რე ბულ ფა-
სე უ ლო ბებს.          

   

  

ჩვენ მხარს ვუჭერთ საზოგადოებრივ კამპანიას 
„აირჩიე განათლება”! თქვენ?
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დეკლარაცია - 
აირჩიე განათლება

პრე ამ ბუ ლა

ჩვენ, სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის კო ა ლი ცია “განათლება ყვე ლა სათ ვის – სა ქარ თ ვე ლო”, 
და სა ზო გა დო ე ბის სხვა წარ მო მად გენ ლე ბი ვეხ მი ა ნე ბით სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გლო ბა ლურ 
კამ პა ნი ას გა ნათ ლე ბი სათ ვის, რო მე ლიც UNESCO-ს მხარ და ჭე რით მიმ დი ნა რე ობს გა ნათ ლე ბა ყვე-
ლა სათ ვის დეკ ლა რა ცი ის ფარ გ ლებ ში და ვერ თი ან დე ბით სა ქარ თ ვე ლო ში უკე თე სი გა ნათ ლე ბის მი-
საღ წე ვად.

ჩვენ ვთან ხ მ დე ბით, რომ სა ქარ თ ვე ლოს გან ვი თა რე ბის ორი ენ ტირს ევ რო პულ ოჯახ ში სრულ ფა სო-
ვა ნი ინ ტეგ რა ცია წარ მო ად გენს. მდგრა დი გან ვი თა რე ბის პრინ ცი პე ბის ერ თ გუ ლე ბა, სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის გან მ ტ კი ცე ბა, სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბი სა და დე მოკ რა ტი უ ლი პო ლი ტი კუ რი 
კულ ტუ რის ამაღ ლე ბა იმ ამო ცა ნა თა და ღი რე ბუ ლე ბა თა ერ თო ბა ა, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც შე საძ-
ლე ბე ლია ხსე ნე ბუ ლი მიზ ნის მიღ წე ვა. 

ჩვენ ვთვლით, რომ და სა ხუ ლი ამო ცა ნე ბის შეს რუ ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ შე სა ბა მი სი, ხა რის-
ხი ა ნი  და ხელ მი საწ ვ დო მი გა ნათ ლე ბის მეშ ვე ო ბით.

[დოკუმენტი შემუშავებულია კოალიციის “განთლება ყველასათვის – საქართველო” მიერ და 
წარმოადგენს ღია დოკუმენტს ნებისმიერი სუბიექტისათვის, რომელიც იზიარებს დეკლარაციაში 

გაჟღერებულ პრინციპებსა და ღირებულებებს.]
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ჩვენ მიგ ვაჩ ნი ა, რომ გა ნათ ლე ბის არა ერ თი რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის მი უ ხე და ვად, გა ნათ ლე ბის 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბა და ხა რის ხი კვლავ მთა ვარ გა მოწ ვე ვად რჩე ბა. ეკო ნო მი კის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და 
სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის და ყვე ლა სხვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სფე როს გან ვი თა რე ბა, გრძელ ვა დი-
ა ნი პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა და გამ ყა რე ბა შე უძ ლე ბე ლია ეფექ ტი ა ნი სა გან მა-
ნათ ლებ ლო სის ტე მის და, შე სა ბა მი სად, გა ნათ ლე ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბის გა რე შე.

ჩვენ ვხე დავთ, რომ გა ნათ ლე ბა ზე გა მო ყო ფი ლი და ფი ნან სე ბა არ შე ე სა ბა მე ბა სა ერ თა შო რი სოდ 
გავ რ ცე ლე ბულ კარგ პრაქ ტი კას, არ არ სე ბობს გა ნათ ლე ბის სფე როს გრძელ ვა დი ა ნი და უწყ ვე ტი 
გან ვი თა რე ბის სა ზო გა დო ებ რივ თან ხ მო ბა ზე დამ ყა რე ბუ ლი ხედ ვა, რო მე ლიც არ იქ ნე ბა და მო კი დე-
ბუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბა ში პო ლი ტი კუ რი ძა ლე ბის ცვლი ლე ბა ზე.

გა ნაცხა დი
ჩვენ ვირ ჩევთ გა ნათ ლე ბას, რო გორც ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის პრი მატს და გვწამს, რომ გა ნათ ლე ბის 
პო ლი ტი კა უნ და ეფუძ ნე ბო დეს შემ დეგ უმ თავ რეს პრინ ცი პებს:

ნე ბის მი ე რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, უნ და ეფუძ ნე ბო დეს მოს წავ ლე თა ინ ტე რე სებს; 

გა ნათ ლე ბა ში ინო ვა ცი ე ბის წა ხა ლი სე ბა და ხა რის ხის მუდ მი ვი გან ვი თა რე ბა თა ნა მედ რო ვე მოთხოვ-
ნე ბი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით;

თა ნა ბა რი ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ყვე ლას თ ვის (გენდერის, ეთ ნი კუ რი კუთ ვ ნი ლე ბის, 
აღ მ სა რებ ლო ბის, სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის და სხვა გან ს ხ ვა ვე ბე ბის 
მი უ ხე და ვად);

სი ცოცხ ლის მან ძილ ზე უწყ ვე ტი გა ნათ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა; 

სა ჯა რო გა ნათ ლე ბის სის ტე მის სრუ ლი გა თა ვი სუფ ლე ბა პო ლი ტი კუ რი და კონ ფე სი უ რი გავ ლე ნი სა გან;

გა ნათ ლე ბის დე ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი სის ტე მის თან მიმ დევ რუ ლი გან ვი თა რე ბა, გა ნათ ლე ბის მარ თ-
ვის პო ლი ტი კურ ინ ს ტ რუ მენ ტებ ში დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი მიდ გო მე ბის და ნერ გ ვა და ბი უ როკ რა ტი ის 
მი ნი მა ლი ზა ცი ა.

ამ პრინ ცი პე ბი სა და ღი რე ბუ ლე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით მო ვუ წო დებთ:

სა ზო გა დო ე ბას – გა ერ თი ან დეს და შე თან ხ მ დეს, რომ გა ნათ ლე ბა ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის უპი რო ბო 
პრი ო რი ტე ტი ა;

პო ლი ტი კურ ძა ლებს – გან საზღ ვ რონ გა ნათ ლე ბა თა ვი ან თი პროგ რა მე ბის გა მორ ჩე ულ პრი ო რი ტე-
ტად და შეძ ლონ ერ თი ა ნი ეროვ ნუ ლი პლატ ფორ მის ფორ მი რე ბის თ ვის ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბულ მხა-
რეს თან თა ნამ შ რომ ლო ბა;

ხე ლი სუფ ლე ბას – სა ერ თა შო რი სოდ გავ რ ცე ლე ბუ ლი კარ გი პრაქ ტი კის გათ ვა ლის წი ნე ბით მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 
გა ზარ დოს და ფი ნან სე ბა გა ნათ ლე ბის სფე რო ში მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის 4-6% -მდე და /ან სა ხელ მ წი ფო 
და ნა ხარ ჯე ბის 15-20%-მდე. იმავ დ რო უ ლად უზ რუნ ველ ყოს ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რის მო ნა წი ლე ო ბით 
გა ნათ ლე ბის გან ვი თა რე ბის ფუნ და მენ ტუ რი პრინ ცი პებ ზე ეროვ ნუ ლი თან ხ მო ბის მიღ წე ვა და დამ კ ვიდ რე ბა;

მე დი ას – მე ტი ყუ რადღე ბა და უთ მოს გა ნათ ლე ბის სა კითხე ბის გა შუ ქე ბას და უზ რუნ ველ ყოს სა ზო-
გა დო ებ რი ვი დის კურ სის წარ მარ თ ვა მე დია სივ რ ცე ში;

სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებს და დო ნო რებს – გა ზარ დონ ძა ლის ხ მე ვა გა ნათ ლე ბის სის ტე მის 
გან ვი თა რე ბის მხარ და ჭე რი სა და სა ზო გა დო ე ბის აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბი სათ ვის.

ჩვენ, ამ დეკ ლა რა ცი ის გაჟ ღე რე ბუ ლი პრინ ცი პე ბის და ღი რე ბუ ლე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე ვერ თი ან დე-
ბით  უკე თე სი მო მავ ლის თ ვის და ვიწყებთ სა ზო გა დო ებ რივ კამ პა ნი ას “აირჩიე გა ნათ ლე ბა". 
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სამოქალაქო საზოგადოების 
შესაძლებლობების განვითარება
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ჯანდაცვა და 
საზოგადოებრივი სექტორი

წი ნა ის ტო რია

1985 წლი დან ე. წ. „რკინის ფარ და” ცო ტა თი გა იხ ს ნა და ღრი ჭო ში ბევ რი ისე თი რამ გა მოჩ ნ და, რაც ად-
რე მი თო ლო გი ურ სა ბურ ველ ში იყო გახ ვე უ ლი. სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ და მო უ კი დებ ლო ბის გა მოცხა დე ბას 
კი ფარ დის მთლი ა ნად ჩა მოგ ლე ჯა და და ფა რუ ლი სამ ყა როს მთე ლი თა ვი სი შუქ - ჩ რ დი ლე ბით გა დაშ ლა 
და ემ თხ ვა. იყო მიგ ნე ბე ბი, იმედ გაც რუ ე ბე ბი, ღი რე ბუ ლე ბა თა გა და ფა სე ბა... ყვე ლა ფე რი ეს მიმ დი ნა-
რე ობ და სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი ა ში უმ ძი მე სი პე რი ო დის ფონ ზე, რო დე საც 1626 წლის ბა ზა ლე თის ძმა-
თამ კ ვ ლე ლი ომი ამ ჯე რად რუს თა ვე ლის გამ ზირ ზე გან მე ორ და – ამ და პი რის პი რე ბას უცხო ურ პრე სა ში 
„ერთი ქუ ჩის ომი” ეწო და. შემ დეგ ბრძო ლის ვე ლი გა ფარ თოვ და და სა ქარ თ ვე ლოს საზღ ვ რებს მი აღ წი ა, 
რა საც ამ საზღ ვ რე ბის თბი ლის თან და ახ ლო ე ბა მოჰ ყ ვა.

ამა ვე დროს ეს იყო ემიგ რა ცი ის პირ ვე ლი ტალ ღის პე რი ო დი – ხალ ხი გარ ბო და ქვეყ ნი დან, სა დაც არ 
იყო პუ რი და ელექ ტ რო ე ნერ გი ა, სა მარ თა ლი და უსაფ რ თხო ე ბა, სტა ბი ლუ რო ბა და მო მავ ლის იმე დი. 
ქვე ყა ნა ში, თით ქოს, თვით გა ნად გუ რე ბის კო დი ჩა ირ თო.

უჩა ვახანია

დრო არასოდეს არ მოდის, იგი მიდის 
და ვინც მას არ გაჰყვება, დაიღუპება.

მიხეილ ჯავახიშვილი
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თუმ ცა ყვე ლა პრო ცესს თა ვი სი და სას რუ ლი აქვს – აჯო ბებს, ვთქვათ დაღ მას ვ ლა. 1995 წლი დან დეს-
ტ რუქ ცი უ ლი პრო ცე სე ბი ქვე ყა ნა ში ერ თ გ ვა რად შე ნელ და და გარ კ ვე უ ლი პროგ რე სიც აღი ნიშ ნა 1998 
წლამ დე – რუ სე თის ეკო ნო მი კურ კრი ზი სამ დე, რო მელ მაც თა ვის მო რევ ში სა ქარ თ ვე ლოც ჩა ით რია და 
კვლავ რეგ რე სუ ლი მიმ დი ნა რე ო ბა გა ნა პი რო ბა. შემ დეგ იყო ერ თ გ ვა რი „უძრაობის” პე რი ო დი, 2003 
წლის რე ვო ლუ ცი ა, 2008 წლის ომი და კრი ზი სი, 2012-2013 წლებ ში ხე ლი სუფ ლე ბის ცვლი ლე ბა – ჯამ ში 
კი არას ტა ბი ლუ რი გა რე მო – და დე ბი თი სა და უარ ყო ფი თის გა უ გე ბა რი თა ნა ფარ დო ბა.

სის ტე მუ რი ცვლი ლე ბე ბი

და მო უ კი დებ ლო ბის გა მოცხა დე ბი დან დღემ დე ტო ტა ლი ტა რუ ლი სის ტე მი დან დე მოკ რა ტი ულ სის ტე მა-
ზე გა დას ვ ლის ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მა ხა სი ა თე ბე ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა 
იყო. 

დე მოკ რა ტი ულ სის ტე მა ში სა ხელ მ წი ფო ში სა მი სექ ტო რი ა: სამ თავ რო ბო, ბიზ ნე სის და სა ზო გა დო ებ-
რი ვი. ამ შემ თხ ვე ვა ში სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი აქ ტი უ რი სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზე ბუ ლი ნა-
წი ლი ა. აღ ნიშ ნუ ლი სა მი სექ ტო რის და ბა ლან სე ბუ ლი გან ვი თა რე ბა დე მოკ რა ტი ის გან მა პი რო ბე ბე ლიც 
არის და შე დე გიც.

მი მარ თე ბა -ის რე ბი ფხი ზელ და კრი ტი კულ, თუმ ცა კონ ს ტ რუქ ცი ულ ურ თი ერ თო ბას გა მო ხა ტავს.

ტო ტა ლი ტა რუ ლი სის ტე მა არ სე ბი თად ორი ურ თი ერ თ და პი რის პი რე ბუ ლი სექ ტო რის გან შედ გე ბა, თუმ-
ცა მი სი ანა ტო მია უფ რო მრა ვალ ფე რო ვა ნი ა:

 სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების განვითარება
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პირ ვე ლი სექ ტო რი წარ მო ად გენს დი დი ძა ლა უფ ლე ბის მქო ნე გა ერ თი ა ნე ბას, რო მე ლიც მკა ფიო საზღ-
ვ რე ბის არ მ ქო ნე სამ თავ რო ბო და ბიზ ნეს - სექ ტო რის გან შედ გე ბა; აქ ვე ჩნდე ბა ინ ს ტი ტუ ცი უ რი კომ პო-
ნენ ტი – მა ფი ა. აღ ნიშ ნუ ლი სა მი სტრუქ ტუ რა თა ვის ანა რეკლს ე. წ. სა ზო გა დო ებ რივ სექ ტორ ში ჰპო-
ვებს, რო მე ლიც მთავ რო ბის, ბიზ ნე სის თუ მა ფი ის სა ტე ლი ტი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან 
შედ გე ბა. სექ ტო რი კონ სო ლი დი რე ბუ ლი და ორ გა ნი ზე ბუ ლი ა.

მე ო რე სექ ტო რი არის მე ქა ნი კუ რი ერ თობ ლი ო ბა პა სი უ რი სა ზო გა დო ე ბის, უმ ნიშ ვ ნე ლო შე მო სავ ლე ბის 
მქო ნე ბიზ ნე სის და კე თილ სინ დი სი ე რი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის. მათ ხელ ში არ არის ძა ლა-
უფ ლე ბა, ისი ნი არ არი ან კონ სო ლი დი რე ბუ ლი და ორ გა ნი ზე ბუ ლი.

ჩვე ნი სა ხელ მ წი ფოს სტრუქ ტუ რა ახ ლო წარ სულ ში მთლი ა ნად თან ხ ვ დე ბო და მე ო რე სქე მას. იმე დი ა, 
ყვე ლა მხა რის სურ ვი ლით და ძა ლის ხ მე ვით მი ვაღ წევთ პირ ვე ლი სქე მის შე სა ბა მის მდგო მა რე ო ბას, 
თუმ ცა, ჩვე ნი აზ რით, გა დამ წყ ვე ტი სიტყ ვა მა ინც სა ზო გა დო ე ბას ეკუთ ვ ნის, რო გორც სა ხელ მ წი ფოს 
ყვე ლა სექ ტო რის მატ რი ცას.

სა ზო გა დო ებ რი ვი სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა

1990-იანი წლე ბის შუ ახ ნი დან, და სავ ლე ლი დო ნო რე ბის ინ ტე რე სე ბის სა პა სუ ხოდ, სა ქარ თ ვე ლო ში გა-
მოჩ ნ დ ნენ ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც ერ თ დ რო უ ლად არც გარ ბოდ ნენ ქვეყ ნი დან და თან ემიჯ ნე ბოდ ნენ 
ად გი ლობ რი ვი წე სე ბით ცხოვ რე ბას. უფ რო მე ტიც, ისი ნი ცხოვ რე ბის ახალ წესს ამ კ ვიდ რებ დ ნენ და 
ერ თ გ ვარ კუნ ძუ ლებს ქმნიდ ნენ. ჩვენ ამას ვირ ტუ ა ლურ მიგ რა ცი ას ვუ წო დებთ – ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე-
ბიც ფი ზი კუ რად სა ქარ თ ვე ლო ში არი ან, თუმ ცა მა თი ყო ფა და საქ მი ა ნო ბა ად გი ლობ რი ვი რე ა ლო ბის გან 
არ სე ბი თად გან ს ხ ვავ დე ბა.

გა ვიხ სე ნოთ მა შინ დე ლი სა ჯა რო სამ სა ხუ რე ბი: მეტ წი ლად არაკ ვა ლი ფი ცი უ რი, კო რუმ პი რე ბუ ლი და 
დე მო რა ლი ზე ბუ ლი პერ სო ნა ლი, გაც რე ცი ლი ოფი სე ბი, და ზი ა ნე ბუ ლი ავე ჯი, გა ქე ქი ლი ჟურ ნა ლე ბი და 
საბ ჭო თა პე რი ო დის გაყ ვით ლე ბუ ლი დო კუ მენ ტე ბი, ტექ ნი კი დან – სა ბეჭ დი მან ქა ნე ბი და კალ კუ ლა ტო-
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რე ბი, თვე ო ბით და წლო ბით გა და უხ დე ლი სიმ ბო ლუ რი ხელ ფა სე ბი... ამის სა პი რის პი როდ, არა სამ თავ-
რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს და სავ ლუ რი მხარ და ჭე რის წყა ლო ბით ჰქონ დათ ქათ ქა თა ოფი სე ბი, ახა ლი და 
ხა რის ხი ა ნი აღ ჭურ ვი ლო ბა, კომ პი უ ტე რე ბი და პრინ ტე რე ბი, მა ღა ლი ხელ ფა სე ბი და, რაც მთა ვა რი ა, 
უც ნა უ რად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი – ახალ იდე ო ლო გი ა სა და ტექ ნო ლო გი ებს ნა ზი ა რე ბი, არა რუ-
სულ, უცხო ენა ზე მო სა უბ რე, და სავ ლე თის ქვეყ ნებ ში ნამ ყო ფი და კონ ტაქ ტე ბის მქო ნე. მარ თ ლაც, ვირ-
ტუ ა ლუ რი მიგ რა ცი ა! მა შინ დელ მა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა ახა ლი სტან დარ ტე ბი და ამ კ ვიდ-
რეს, რი სი მას შ ტა ბუ რი ექ ს პორ ტი ჯერ ბიზ ნეს, შემ დეგ კი სამ თავ რო ბო სექ ტორ შიც გან ხორ ცი ელ და.

არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის ძი რი თა დი პრობ ლე მა იყო და არის მი სი გე ნე ზი სი – წე სით, ის მო ქა ლა ქე თა 
აქ ტი უ რო ბის წი აღ ში უნ და წარ მო შო ბი ლი ყო, ხო ლო სი ნამ დ ვი ლე ში ერ თ გ ვა რად „იმპორტირებული” იქ-
ნა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ეს ე. წ. „უცხო სხე უ ლის” ფე ნო მე ნი დღემ დე გრძელ დე ბა და ბო ლოდ რო ინ დე ლი 
კვლე ვე ბიც ადას ტუ რებს, რომ სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სი ნამ დ ვი ლე ში სუ ლაც არ არი ან სა-
ზო გა დო ებ რი ვი, მათ შე სა ხებ ცნო ბა დო ბა და ნდო ბის ხა რის ხი შე მაშ ფო თებ ლად და ბა ლია და გა უ გე ბა რი 
ტერ მი ნით – „არასამთავრობოები”- მო იხ სე ნი ე ბენ. უწო დე ბენ „გრანტიჭამიებს”, რა ღაც ბნე ლი ძა ლე ბის 
სა ტე ლი ტებს და ა. შ. არა და, რამ დენ პრო ექ ტ შია ნახ სე ნე ბი „საზოგადოების ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა”...

ამე რი კა ში მოგ ზა უ რო ბი სას ენ რი კო კა რუ ზომ ერ თ -ერ თი ფერ მე რის სახლს მი ა შუ რა და მას პინ ძელს 
ამა ყად წა რუდ გა: „მე კა რუ ზო ვარ”. შუ ახ ნის ამე რი კელ მა აღ ფ რ თო ვა ნე ბულ მა გას ძა ხა თა ვის ცოლს: 
„ძვირფასო, რა ბედ ნი ე რე ბა ა: ჩვენს სახლს ეს ტუმ რა მსოფ ლი ო ში ცნო ბი ლი მოგ ზა უ რი რო ბინ ზონ კრუ-
ზო”!

ამ რი გად, არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის მთა ვარ ამო ცა ნად თა ვი სი ბუ ნებ რი ვი ად გი ლის დამ კ ვიდ რე ბა 
რჩე ბა – თუნ დაც post factum სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე წარ დ გო მა, მი სი ნდო ბის მო პო ვე ბა და ინ ტეგ რა ცი ა. 
ასე ვე, და საძ ლე ვია ძალ ზე გა ჭი ა ნუ რე ბუ ლი „საყმაწვილო სე ნი” – მე ტი ორი ენ ტა ცია დო ნო რებ ზე, ვიდ-
რე სა ზო გა დო ე ბა ზე.

ჯან დაც ვის სის ტე მის გან ვი თა რე ბა და მო უ კი დებ ლო ბის წლებ ში

საბ ჭო თა კავ ში რის და ი სის პე რი ოდ ში მა შინ დელ მა ჯან დაც ვის მი ნის ტ რ მა ჩა ზოვ მა პირ ვე ლა დი ჯან-
დაც ვის პრი ო რი ტე ტი ზა ცია და იწყო. აღ ნიშ ნულ ინერ ცი ას და მო უ კი დებ ლო ბის პირ ველ სა ვე წლებ ში სო-
ლი დუ რი უცხო ე ლი დო ნო რე ბის დი დი მხარ და ჭე რა მოჰ ყ ვა და სა ქარ თ ვე ლო ში პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის 
სის ტე მის ფორ სი რე ბუ ლი გან ვი თა რე ბა და იწყო. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სი უმა გა ლი თო მას შ ტა ბის ჰუ მა ნი-
ტა რუ ლი დახ მა რე ბე ბის ფონ ზე მიმ დი ნა რე ობ და, რა საც, და დე ბით ზე მოქ მე დე ბას თან ერ თად, მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნი გვერ დი თი ეფექ ტე ბიც ჰქონ და და უარ ყო ფი თად აისა ხა დარ გის გან ვი თა რე ბა ზე. მრა ვა ლი 
შუქ - ჩ რ დი ლის მი უ ხე და ვად (მაგალითად, უნი კა ლუ რი პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის „გუნდი” მხო ლოდ ექი მი-
სა და ექ თ ნის შე მად გენ ლო ბით) რე ფორ მამ რამ დე ნი მე ეტა პობ რივ წარ მა ტე ბას მი აღ წი ა, თუმ ცა მი სი 
გან ვი თა რე ბა და ფი ნან სე ბის შე ჩე რე ბის გა მო „ავარიულად” შეწყ და. პრი ო რი ტეტ მა უეც რად პირ ვე ლა-
დი დან მე ო რე ულ ჯან დაც ვა ზე გა და ი ნაც ვ ლა „კოდური” სა ხელ წო დე ბით – „100 ახა ლი სა ა ვად მ ყო ფო”. 
თავ და პირ ვე ლად და გეგ მი ლი 8000 სა წო ლის ერ თ ბა შად 2000-მდე შემ ცი რე ბის შე დე გად ამოქ მედ და უპ-
რე ცე დენ ტოდ მცი რე, მა გა ლი თად, 15 ან 25-საწოლიანი ჰოს პიტ ლე ბი, რომ ლე ბიც, რო გორც წი ნას წარ 
ცნო ბი ლი ა, არა ე ფექ ტუ რი და წამ გე ბი ა ნი ა. სა ყუ რადღე ბო ა, რომ ამ გა ნუ ხორ ცი ე ლე ბე ლი ინი ცი ა ტი ვის 
ტვირ თის აღე ბა ცუგ ც ვან გის მდგო მა რე ო ბა ში ჩა ყე ნე ბულ სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ებს მო უხ დათ, რის შე-
დე გა დაც მკვდრად შო ბი ლი ფი ნან სუ რი პი რა მი დე ბი, ლო გი კუ რად გა კოტ რე ბუ ლი სა დაზღ ვე ვო კომ პა-
ნი ე ბი და გა უს ტუმ რე ბე ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი მი ვი ღეთ.

არას წო რი ქმე დე ბე ბის სე რია უნი კა ლუ რი ფი ნა ლით დას რულ და: ჯან დაც ვის სის ტე მი დან მთა ვა რი მოქ-
მე დი პი რე ბი – პა ცი ენ ტი და ექი მი – გაქ რ ნენ (აღნიშნულის გან მარ ტე ბა წი ნამ დე ბა რე სტა ტი ის ფორ-
მატს სცილ დე ბა).
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ბო ლო პე რი ო დის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბა არის სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვა, რო მელ მაც სერ ვი სებ ზე 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბა არ სე ბი თად გა ზარ და, თუმ ცა მძი მე ტვირ თად აწ ვე ბა ქვეყ ნის ბი უ ჯეტს და მი სი მოქ-
მე დე ბის გაგ რ ძე ლე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვან ცვლი ლე ბებს სა ჭი რო ებს.

ასე ვე, სა მე დი ცი ნო ობი ექ ტე ბის ტო ტა ლუ რი პრი ვა ტი ზა ცი ის შემ დეგ, მა თი ნა წი ლის ნა ცი ო ნა ლი ზა ცი ის 
იდეა გაჩ ნ და და პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის შე სა ხებ ისევ გა ის მა...

ამ რი გად, ჯან დაც ვის სის ტე მა ხედ ვის და გეგ მე ბის უქონ ლო ბის, ძლი ე რი რყე ვე ბის და გა უ მარ თ ლე-
ბე ლი უხე ში ჩა რე ვე ბის მსხვერ პ ლი გახ და. მი სი აბი ლი ტა ცი ა- რე ა ბი ლი ტა ცია მხო ლოდ ეტა პობ რი ვად, 
მრა ვალ წ ლი ა ნი გო ნივ რუ ლი გეგ მის ეფექ ტუ რი გან ხორ ცი ე ლე ბით იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი.

ჯან დაც ვის თა ნა მედ რო ვე ტენ დენ ცი ე ბი და ქარ თუ ლი რე ა ლო ბა

ამ გ ვა რი ტენ დენ ცი ე ბი სხვა დას ხ ვა ას პექ ტით სხვა დას ხ ვა ნა ი რად შე იძ ლე ბა კლა სი ფი ცირ დეს, მა გა ლი-
თად: მარ თ ვის, ფი ნან სი რე ბის, გა ნათ ლე ბის, ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის და სხვა. ამ ჯე რად, ჩვენ ზრუნ ვას თან 
და კავ ში რე ბულ ოთხ ტენ დენ ცი ას შე ვე ხე ბით:

�ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მიდ გო მა: 1948 წლის გა ე როს ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის სა ყო ველ-
თაო დეკ ლა რა ცი ამ არ სე ბი თად გან საზღ ვ რა მე ო რე მსოფ ლიო ომის შემ დ გო მი ეპო ქის სუ ლის კ ვე თე ბა. 
ადა მი ა ნი უმაღ ლე სი ღი რე ბუ ლე ბა გახ და, ხო ლო მი სი უფ ლე ბა – მთა ვა რი პრი ო რი ტე ტი. ამ დო კუ-
მენ ტ მა გა დამ წყ ვე ტი გავ ლე ნა იქო ნია რო გორც სა ერ თა შო რი სო, ისე მსოფ ლი ოს წამ ყ ვა ნი სა ხელ მ-
წი ფო ე ბის კა ნონ მ დებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბა სა და მიდ გო მე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე. წარ სულ ში გა ე როს 
გე ნე რა ლუ რი მდივ ნის კო ფი ანა ნის ინი ცი ა ტი ვა – პროგ რა მე ბის ქვა კუთხე დად ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის 
მიჩ ნე ვა – ახა ლი არ არის, თუმ ცა, რო გორც ინ ს ტ რუ მენ ტი, მო ხერ ხე ბუ ლი ა. ის გან საზღ ვ რავს, ერ თი 
მხრივ, უფ ლე ბის მქო ნე პი რებს ან ჯგუ ფებს, მე ო რე მხრივ, პა სუ ხის მ გე ბელ სტრუქ ტუ რებს. პირ ველთ 
ეხ მა რე ბა ადეკ ვა ტუ რი მოთხოვ ნე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში, ხო ლო მე ო რეთ – სა პა სუ ხო ღო ნის ძი ე ბე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა ში. შე სა ბა მი სად, ერთ მხა რეს წარ მო ი შო ბა მოთხოვ ნა, ხო ლო მე ო რე მხა რეს – მას თან 
მი სა და გე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა.

სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ა, კა ნო ნე ბი, სტრა ტე გი უ ლი დო კუ მენ ტე ბი და სა მოქ მე დო გეგ მე ბი აღ ნიშ-
ნულ ტენ დენ ცი ას მეტ წი ლად ეხ მი ა ნე ბი ან, თუმ ცა ჯან მ რ თე ლო ბის უფ ლე ბა კვლავ შორს დგას შე ფა სე-
ბის გან – „უზრუნველყოფილია”. 

 სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების განვითარება

უფლების მქონე 
ადამიანები და ადამიანთა 

ჯგუფები

პასუხისმგებელი 
სტრუქტურები 

(სახელმწიფო და 
არასახელმწიფო)

მოთხოვნა

ვალდებულება

მოთხოვნების 
ჩამოყალიბების უნარის 

გაძლიერება

მოთხოვნების 
დაკმაყოფილობის 

უნარის გაგრძელება
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  ბი ო- ფ სი ქო- სო ცი ა ლუ რი მიდ გო მა: 1946 წელს ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ამ ჯან მ რ თე ლო ბის 
შემ დე გი გან მარ ტე ბა მი ი ღო: ჯან მ რ თე ლო ბა არის სრუ ლი ფი ზი კუ რი, ფსი ქი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი კე-
თილ დღე ო ბის მდგო მა რე ო ბა და არა  მხო ლოდ და ა ვა დე ბი სა თუ გა დახ რის არ ქო ნა. ამ რი გად, ჯან მ რ-
თე ლო ბის გან საზღ ვ რე ბის თ ვის ერთ სიბ რ ტყე ში მო ექ ცა რო გორც ბი ო ლო გი უ რი, ასე ვე ფსი ქი კუ რი და 
სო ცი ა ლუ რი ფაქ ტო რე ბი. მე ტად უც ნა უ რი ა, მაგ რამ აღ ნიშ ნუ ლი გან მარ ტე ბის მი ღე ბი დან 30 წელ ზე 
მე ტი გა ვი და, ვიდ რე 1977 წელს ამე რი კელ მა ფსი ქი ატ რ მა ჯორჯ ენ ჯელ მა (George L. Engel) შე მო ი ღო 
ტერ მი ნი „ბიო-ფსიქო-სოციალური”. მას შემ დეგ, ეს მიდ გო მა გახ და თა ნა მედ რო ვე ჯან დაც ვის სის ტე-
მე ბის ერ თ -ერ თი ძი რი თა დი მა ხა სი ა თე ბე ლი. 

 სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების განვითარება

1985 წელს რუ სულ ენა ზე გა მო ი ცა მა ნამ დე ბურ ჟუ ა ზი ულ მიდ გო მად მიჩ ნე უ ლი და დაგ მო ბი ლი ფსი ქო- 
სო მა ტუ რი დარ ღ ვე ვე ბის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო, თუმ ცა ტრა დი ცია რე ზის ტენ ტუ ლი აღ მოჩ ნ და სა ინ ტე რე-
სო სი ახ ლის მი მართ. საბ ჭო თა კავ შირ ში დამ კ ვიდ რე ბუ ლი ბი ო სა მე დი ცი ნო მო დე ლი დღემ დე წამ ყ ვა ნია 
სა ქარ თ ვე ლო ში და ბი ო- ფ სი ქო- სო ცი ა ლუ რი მიდ გო მა კვლავ რჩე ბა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
პი ლო ტუ რი მო დე ლე ბის დო ნე ზე.

 ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ზრუნ ვა: ეს არის კონ ცეფ ცი ა, რო მე ლიც ერთ სივ რ ცე ში აქ ცევს ჯან მ რ თე ლო ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბე ბის რე სურ სებს, მი წო დე ბას, მარ თ ვას და ორ გა ნი ზე ბას. ის ემ სა ხუ რე ბა 
ჯან დაც ვის მომ სა ხუ რე ბე ბის კო ორ დი ნი რე ბას, ნაც ვ ლად უფ რო ძვი რი და არა ე ფექ ტუ რი ფრაგ მენ ტუ-
ლი მი წო დე ბი სა. 

ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ზრუნ ვის კომ პო ნენ ტე ბი მხო ლოდ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მოკ რ ძა ლე ბუ-
ლი პი ლო ტუ რი პრო ექ ტე ბის დო ნე ზე ვი თარ დე ბა.
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აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბის და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ რო მო ი ცავს სა ხელ წო-
დე ბის შე სა ბა მის დე პარ ტა მენ ტებს. შრო მის დე პარ ტა მენტს არ შე ვე ხე ბით, ხო ლო ჯან მ რ თე ლო ბის და 
სო ცი ა ლუ რი დაც ვის დე პარ ტა მენ ტე ბი არა თუ კო ორ დი ნი რე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის, არა მედ უბ რა ლო კო-
მუ ნი კა ცი ის დე ფი ცი ტი თაც ხა სი ათ დე ბი ან. ამ გ ვა რი მარ თ ვის პი რო ბებ ში შე უძ ლე ბე ლია რო გორც ბი-
ო- ფ სი ქო- სო ცი ა ლუ რი მიდ გო მის, ასე ვე ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ზრუნ ვის და ნერ გ ვა. ამ გა რე მო ე ბას დარ გის 
გან ვი თა რე ბის ერ თ -ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან შე მა ფერ ხე ბელ ფაქ ტო რად აღ ვიქ ვამთ.

�რე ა გი რე ბა მო სახ ლე ო ბის და ბე რე ბა ზე: დე მოგ რა ფი უ ლი და ბე რე ბა გან ვი თა რე ბუ ლი მსოფ ლი ოს ერ თ -
ერ თი ყვე ლა ზე გა მოკ ვე თი ლი საზ რუ ნა ვი ა. და ბე რე ბის პირ ვე ლი მსოფ ლიო კონ გ რე სის მა სა ლე ბის თა-
ნახ მად 21-ე სა უ კუ ნის ძი რი თა დი ტენ დენ ცი ე ბია გლო ბა ლი ზა ცი ა, ურ ბა ნი ზა ცია და და ბე რე ბა, ხო ლო 
ძი რი თა დი საფ რ თხე ე ბი – ტე რო რიზ მი, ენერ გო უ საფ რ თხო ე ბა და (აქაც) და ბე რე ბა. გან ვი თა რე ბუ ლი 
ქვეყ ნე ბი, და ბე რე ბის ეროვ ნუ ლი სტრა ტე გი ე ბის და სა მოქ მე დო გეგ მე ბის სა ფუძ ველ ზე, ახორ ცი ე ლე-
ბენ სწრაფ და ეფექ ტურ რე ფორ მებს. ქვე მოთ მოყ ვა ნი ლია გან ვი თა რე ბის სხვა დას ხ ვა დო ნის მქო ნე 
ქვეყ ნე ბის ასა კობ რივ - ს ქე სობ რი ვი პი რა მი დე ბი 2015 წლის მო ნა ცე მე ბით.

გან ვი თა რე ბის დო ნის მი უ ხე და ვად, სა ქარ თ ვე ლო მსოფ ლი ო ში ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე სწრა ფად და ბე რე ბა-
დი ქვე ყა ნა ა. თუმ ცა აღ ნიშ ნუ ლის სა პა სუ ხოდ მხო ლოდ 2014 წელს გა და იდ გა პირ ვე ლი მოკ რ ძა ლე ბუ ლი 
ნა ბი ჯი – გა ე როს ევ რო პის ეკო ნო მი კუ რი კო მი სი ის დახ მა რე ბით მო სახ ლე ო ბის და ბე რე ბის გზამ კ ვ ლე ვი 
შე იქ მ ნა. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ სა ქარ თ ვე ლო დიდ ცვლი ლე ბებს მო სახ ლე ო ბის ასა კობ რი ვი სტრუქ ტუ-
რის თვალ საზ რი სით სრუ ლი ად მო უმ ზა დე ბე ლი ხვდე ბა, რაც სა ზო გა დო ე ბის ცხოვ რე ბის ყვე ლა ას პექ-
ტ ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს.

 

ჯან დაც ვის სექ ტორ ში მოქ მე დი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 

ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვე ბი

ამ თავ ში სამ სა ჭირ ბო რო ტო თე მას შე ვე ხე ბით:

1. ო ნო რე ბის მხარ და ჭე რის ჩა ნაც ვ ლე ბა ად გი ლობ რი ვი რე სურ სე ბით

 დო ნო რე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი სუ ბი ექ ტე ბის ურ თი ერ თო ბა ჩვე უ ლი ლო გი კით წა რი მარ თა, კერ ძოდ:

ა. პირ ველ ეტაპ ზე, 1990-იანი წლე ბის და საწყი სი დან, გან ხორ ცი ელ და ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბა, რომ-
ლის მომ ხ მა რებ ლამ დე მი წო დე ბა ში, სა ჯა რო სტრუქ ტუ რე ბის გარ და, ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბიც მო ნა წი ლე ობ დენ;

ბ. 1990-იანი წლე ბის შუ ახ ნი დან, გან ვი თა რე ბის პროგ რა მე ბის გა რიჟ რაჟ ზე, სექ ტორ ში გაჩ ნ დ ნენ სა-
ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რომ ლებ მაც იმ პე რი ო დის თ ვის უც ნო ბი მომ სა ხუ რე ბე ბის იმ პორ ტი 
და იწყეს სა ქარ თ ვე ლო ში. ამ დროს გაჩ ნ და პრე ცე დენ ტი, მა გა ლი თად, დღის ცენ ტ რის, სა რე ა ბი ლი ტა-
ციო ცენ ტ რის, პა ლი ა ტი უ რი მზრუნ ვე ლო ბის, შინ მოვ ლის... და იწყო, ასე ვე, ისე თი ტერ მი ნე ბის და მიდ-

 სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების განვითარება

ავღანეთი აშშ იაპონია საქართველო
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გო მე ბის და ნერ გ ვა, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად: სა თე მო, ბი ო- ფ სი ქო- სო ცი ა ლუ რი, მრა ვალ დარ გობ რი ვი, 
ზი ა ნის შემ ცი რე ბა, შემ თხ ვე ვის მარ თ ვა და სხვა. მსგავ სი მომ სა ხუ რე ბე ბის მი წო დე ბას დო ნო რე ბი აქ ტი-
უ რად უწყობ დ ნენ ხელს;

გ. 2000-იანი წლე ბის და საწყი სი დან დო ნო რე ბის ყუ რადღე ბა სერ ვი სი დან (მიკრო-დონიდან) გა მოც დი-
ლე ბის ჰო რი ზონ ტა ლურ დო ნე ზე გავ რ ცე ლე ბის კენ (მეზო-დონე) გა და ი ხა რა. ამ პე რი ოდ ში აქ ტი უ რად 
ტარ დე ბო და სხვა დას ხ ვა ხა რის ხის ტრე ნინ გე ბი, და იწყო კო ა ლი ცი ე ბის ფორ მი რე ბა, თუმ ცა ორ გა ნი ზა-
ცი ებს შო რის თა ნამ შ რომ ლო ბის პრო ცე სი ძნე ლად წა რი მარ თა და გა ერ თი ა ნე ბე ბის დი დი ნა წი ლი დან 
მხო ლოდ თა ნამ შ რომ ლო ბის მე მო რან დუ მე ბი დარ ჩა;

დ. 2000-იანი წლე ბის შუ ახ ნი დან დო ნო რე ბი ქარ თ ვე ლი პარ ტ ნი ო რე ბის გან აქ ტი უ რად ითხო ვენ სა ხელ-
მ წი ფო პო ლი ტი კა სა და სა ზო გა დო ებ რივ აზ რ ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნას, პი ლო ტი რე ბუ ლი მო დე ლე ბის 
ქვეყ ნის დო ნე ზე და ნერ გ ვის ლო ბი რე ბას. პა რა ლე ლუ რად, სხვა დო ნე ებ ზე საქ მი ა ნო ბის და ფი ნან სე ბა 
მცირ დე ბა.

2000-იანი წლე ბის ბო ლო დან დღემ დე დარ გ ში მოქ მედ მა ინ ს ტი ტუ ცი ურ მა დო ნო რებ მა ან შეწყ ვი ტეს 
ქვე ყა ნა ში საქ მი ა ნო ბა, ან დარ ჩ ნენ მხო ლოდ მე ზო და, მე ტად, მაკ რო- დო ნე ზე; ანუ სერ ვი სი დო ნო რე-
ბის მი ერ პრაქ ტი კუ ლად აღარ ფი ნან ს დე ბა. დარ ჩა ერ თე უ ლი გა მო ნაკ ლი სე ბი რე ლი გი უ რი მი სი ე ბის და 
კერ ძო პი რე ბის ინი ცი ა ტი ვე ბის სა ხით (ეს არ ეხე ბა გლო ბა ლუ რი ფონ დის მი ერ შიდ სი სა და ტუ ბერ კუ-
ლო ზის პროგ რა მე ბის მხარ და ჭე რას). დო ნო რე ბი ჯერ კი დევ უჭე რენ მხარს, ვთქვათ, ლო ბი რე ბის ღო-
ნის ძი ე ბებს, თუმ ცა ლო ბი რე ბის საგ ნის – სერ ვი სის მო დე ლე ბის არ სე ბო ბა კითხ ვის ნიშ ნის ქვეშ დგას 
(გავიხსენოთ კურტ ვო ნე გუ ტის დი ა ლო გი მის ძმას თან: „სახლში ჩხირ კე დე ლა ო ბის დროს ყო ველ თ ვის 
ვკარ გავ ინ ს ტ რუ მენ ტებს”, – ამ ბობს ის. „ეგ არა ფე რი ა, მე ყო ველ თ ვის ვკარ გავ იმას, რა საც ვა კე თებ”, 
– პა სუ ხობს ძმა).

აღ ნიშ ნუ ლი გა რე მო ე ბა სხვა დას ხ ვა ტი პის საფ რ თხე ებს შე ი ცავს, კერ ძოდ:

 იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ დო ნო რუ ლი მხარ და ჭე რა ად გი ლობ რი ვი რე სურ სე ბით დრო უ ლად არ ჩა ნაც ვ ლ დე-
ბა, მო სა ლოდ ნე ლი ა, მრა ვა ლი წლის გან მავ ლო ბა ში უზარ მა ზა რი უცხო უ რი და ად გი ლობ რი ვი ძა ლის ხ-
მე ვის შე დე გად შექ მ ნი ლი მო დე ლე ბის არა და ნერ გ ვა, არა მედ და კარ გ ვა;

 სფე რო დან ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან დევ ნა სხვა დას ხ ვა რე ლი გი უ რი მი სი ე ბის წარ მო მად გე-
ნელ თა მი ერ, ერ თი მხრივ, არა ერ თ გ ვა რო ვან რე აქ ცი ას გა მო იწ ვევს ჩვენს პოს ტა თე ის ტურ სა ზო გა დო-
ე ბა ში, მე ო რე მხრივ, მო სარ გებ ლე ე ბის ბედს და მო კი დე ბულს გახ დის შე სა ბა მი სი კონ ფე სი ე ბის ნე ბა ზე, 
გა აგ რ ძე ლონ თუ არა საქ მი ა ნო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში;

 კერ ძო ინი ცი ა ტი ვე ბი, შე საძ ლო ა, დი ა მეტ რუ ლად ეწი ნა აღ მ დე გე ბოდ ნენ რო გორც სა ხელ მ წი ფო პო ლი-
ტი კას, ასე ვე მო სარ გებ ლე თა ინ ტე რე სებს (მაგალითების და სა ხე ლე ბის გან თავს შე ვი კა ვებთ).

2. თა ნამ შ რომ ლო ბა სხვა დას ხ ვა გან ზო მი ლე ბა ში

ა. სამ თავ რო ბო -ა რა სამ თავ რო ბო ურ თი ერ თო ბე ბი – კვლავ აშ კა რაა ნდო ბის და აღი ა რე ბის ორ მ ხ რი ვი 
დე ფი ცი ტი. არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ ში მთავ რო ბა აღიქ მე ბა, რო გორც არა კომ პე ტენ ტუ რი და კო რუმ-
პი რე ბუ ლი, რის სა პა სუ ხო დაც უკან უბ რუნ დე ბა კო რუმ პი რე ბუ ლის იარ ლი ყი, სხვა დას ხ ვა ძა ლე ბის მა-
რი ო ნე ტე ბად შე ფა სე ბას თან ერ თად. სა ჭი როა იმის გაც ნო ბი ე რე ბა, რომ ორი ვე სექ ტო რის საზ რუ ნა ვი 
ერ თი და იგი ვე ქვე ყა ნა და ხალ ხი ა, ხო ლო თა ნამ შ რომ ლო ბა – ორი ვე მხა რის თ ვის სა სარ გებ ლო;

ბ. არა სამ თავ რო ბო და ბიზ ნეს სექ ტო რი – ბიზ ნე სის სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ინ ს ტი ტუ ცი უ რად 
გან ვი თა რე ბუ ლი არ არის. კომ პა ნი ე ბის სო ცი ა ლუ რი საქ მი ა ნო ბა ან სუფ თა სა რეკ ლა მო ხა სი ა თი სა ა, ან 
რა ი მე კონ კ რე ტულ მო ტი ვა ცი ას ეფუძ ნე ბა. ცალ კე უ ლი და დე ბი თი შემ თხ ვე ვე ბი სუ რათს არ სე ბი თად 
ვერ ცვლის. სა ვა რა უ დოდ, მხო ლოდ მხარ დამ ჭე რი კა ნონ მ დებ ლო ბა საკ მა რი სი არ აღ მოჩ ნ დე ბა. აღ სა-
ნიშ ნა ვია კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რის მი ერ კარ გად ორ გა ნი ზე ბუ ლი შეხ ვედ რა – მხო ლოდ 
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კარ გი შეხ ვედ რა, რო მელ საც გაგ რ ძე ლე ბა არ მოჰ ყო ლი ა. ამ რი გად, კულ ტუ რუ ლი ცვლი ლე ბის გა რე შე 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პროგ რე სი მო სა ლოდ ნე ლი არ არის.

გ. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თა ნამ შ რომ ლო ბა – სის ტე მურ ცვლი ლე ბებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
საქ მი ა ნი ურ თი ერ თო ბე ბი ძნე ლი და სა სა ხე ლე ბე ლია (გარდა გა მო ნაკ ლი სი სა, რო მელ საც ბო ლო ში აღ ვ-
ნიშ ნავთ). თა ნამ შ რომ ლო ბა, მეტ წი ლად, გარ კ ვე უ ლი გამ ჭო ლი თე მე ბის ან კონ კ რე ტუ ლი სეგ მენ ტე ბის 
სა ფუძ ველ ზე ვი თარ დე ბა (მაგალითად, პა ცი ენ ტე ბის უფ ლე ბე ბი, ფსი ქი კუ რი ჯან მ რ თე ლო ბა და სხვა). 
ამ მხრივ აღ სა ნიშ ნა ვია მეტ - ნაკ ლე ბი წარ მა ტე ბით მოქ მე დი, რე გის ტ რი რე ბუ ლი და არა რე გის ტ რი რე ბუ-
ლი ქსე ლე ბი და ქსე ლებს მიღ მა თე მა ტუ რი თა ნამ შ რომ ლო ბა. სამ წუ ხა როდ, ეს საქ მი ა ნო ბა ჯან დაც ვის 
სექ ტორ ში მოქ მე დი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ძლი ე რი მხა რე არ არის. აქ ვე მო ვიყ ვანთ მკა ფიო 
მა გა ლითს, რო დე საც ორ გა ნი ზა ცი ა თა ერ თი თე მა ტუ რი ჯგუ ფის წი ნა შე ხის ტად დად გა არ ჩე ვა ნი: ან ერ-
თად გა დარ ჩე ნა, ან ცალ - ცალ კე და ღუპ ვა. საკ ვირ ვე ლი ა, მაგ რამ მათ მა უმ რავ ლე სო ბამ ეს უკა ნას კ ნე ლი 
არ ჩი ა. ცალ კე უნ და აღი ნიშ ნოს შშმ პირ თა სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თა ნამ შ რომ ლო ბა. 
ამ სფე რო ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გარ ღ ვე ვა იყო გა ე როს შშმ პირ თა კონ ვენ ცი ის რა ტი ფი ცი რე ბა, რო გორც 
კულ ტუ რუ ლი ცვლი ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. კონ ვენ ცი ის სუ ლის კ ვე თე ბა „არაფერი ჩვენ შე სა ხებ ჩვენ 
გა რე შე” გუ ლის ხ მობს შშმ პი რე ბის სრულ ფა სო ვან მო ნა წი ლე ო ბას მათ თან და კავ ში რე ბუ ლი გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბის მი ღე ბის ყვე ლა დო ნე ზე. აქ ერ თ გ ვა რი პა რა ლე ლი შე იძ ლე ბა გა ვავ ლოთ საბ ჭო თა პა ტერ ნა-
ლის ტურ ჯან დაც ვა სა და და სავ ლურ პარ ტ ნი ო რულ ჯან დაც ვას თან. კერ ძოდ, საბ ჭო თა ექი მი იყო „მამა, 
რო მელ მაც უკეთ იცის, რო გორ სჯობს შვი ლის თ ვის” (პაციენტისთვის). შე სა ბა მი სად, ექი მის და პა ცი ენ-
ტის უფ ლე ბე ბი სრუ ლი ად ასი მეტ რი უ ლი იყო. ასე ვე პა ტერ ნა ლის ტუ რად უდ გე ბო და სა ზო გა დო ე ბა შშმ 
პი რებს – მა შინ დე ლი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი ტერ მი ნით „ინვალიდებს”. და მო უ კი დებ ლო ბის პე რი ოდ ში შე-
იქ მ ნა რამ დე ნი მე მე ტად პროგ რე სუ ლი დო კუ მენ ტი, რო გორც სა კა ნონ მ დებ ლო (მაგ.: კა ნო ნი პა ცი ენ ტის 
უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ), ასე ვე, ფა კულ ტა ტუ რი (ეთიკის კო დექ სის თუ ქცე ვის წე სე ბის სა ხით), რა მაც გარ-
დამ ტე ხი ზე გავ ლე ნა იქო ნია ძვე ლი სტე რე ო ტი პის შეც ვ ლა ზე. დღეს უკ ვე სა ვალ დე ბუ ლო ა, მა გა ლი თად, 
პა ცი ენ ტის ინ ფორ მი რე ბუ ლი თან ხ მო ბის არ სე ბო ბა; ზოგ შემ თხ ვე ვა ში არ სე ბობს მომ ხ მა რებ ლის მი ერ 
მიმ წო დებ ლის არ ჩე ვის სა შუ ა ლე ბა (პჯც, ვა უ ჩე რი). რაც შე ე ხე ბა შშმ პი რე ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე-
ბას, ბო ლო რამ დე ნი მე წლის გან მავ ლო ბა ში კარ დი ნა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბი გან ხორ ცი ელ და – უცხო ე ლი 
დო ნო რე ბის და ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ეფექ ტუ რი თა ნამ შ რომ ლო ბის შე დე გად, სა ზო გა დო ე-
ბა ბევ რად ადეკ ვა ტუ რი გახ და. პა რა ლე ლუ რად, გაძ ლი ერ დ ნენ შშმ პი რე ბის სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე და 
თვით შშმ პი რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი (ე. წ. DPO – Disabled people’s organization). ერ თ გ ვა რად მიწყ ნარ და 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ხმა უ რი ა ნი და პი რის პი რე ბე ბი და კონ ფ ლიქ ტე ბი. თუმ ცა პროგ რეს თან ერ თად, გა მო-
იკ ვე თა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი საფ რ თხეც, რაც და კავ ში რე ბუ ლია ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბელ 
რა დი კა ლიზ მ თან: შშმ პირ თა გარ კ ვე უ ლი ჯგუ ფე ბი სფე რო დან პრო ფე სი ო ნა ლე ბის გან დევ ნას მო ითხო-
ვენ და ყვე ლა პრო ცე სის სრუ ლად გა კონ ტ რო ლე ბას მხო ლოდ შშმ პი რე ბის ისე თი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი-
ერ, რომ ლე ბიც არ არი ან სერ ვი სის მიმ წო დე ბე ლე ბი და არ მო ნა წი ლე ო ბენ სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა ში. მა თი კლა სი ფი კა ცი ით, არ სე ბო ბენ „დამოუკიდებელი” და „სერვისის მიმ წო დე ბე ლი” 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, ეს უკა ნას კ ნე ლი კი კომ პ რო მა ტად აღიქ მე ბა.

ჩვე ნი აზ რით, ასე თი მიდ გო მა მე ტად დეს ტ რუქ ცი უ ლია და ზი ანს აყე ნებს მო ნა პო ვარს – შშმ პი რე ბის და 
მათ თე მა ტი კა ზე მო მუ შა ვე პრო ფე სი ო ნა ლე ბის (მათ შო რის, შშმ პირ თა ორ გა ნი ზა ცი ე ბის) ინ ტეგ რა ცი-
ას. ამ გ ვა რი ერ თო ბა სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, პრობ ლე მე ბი  ყვე ლა ას პექ ტ ში იქ ნეს გან ხი ლუ ლი და მო ი ძებ-
ნოს ოპ ტი მა ლუ რი გზე ბი გა მო სავ ლის თ ვის. ნე ბის მი ე რი მცდე ლო ბის მი უ ხე და ვად, პრო ფე სი ო ნა ლებს 
სფე რო დან ვე რა ვინ გან დევ ნის და ვერც იმას აიძუ ლებს, თა ვი ანთ სფე რო ში ხმის უფ ლე ბის გა რე შე ან 
მე ო რე ხა რის ხო ვან სუ ბი ექ ტე ბად დარ ჩ ნენ. სა პი რის პი როდ, მათ გან გა მიჯ ვ ნა გა მო იწ ვევს შშმ პი რე ბის 
და მა თი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თვი თი ზო ლა ცი ას, ანუ წარ სულ ში დაბ რუ ნე ბას, რის შემ დე გაც ინ ტეგ რა ცი ის 
გზე ბი ხე ლახ ლა უნ და ვე ძე ბოთ.

3. საქ მი ა ნო ბის ხა რის ხი

გა მოც დი ლე ბამ აჩ ვე ნა, რომ შე თა ვა ზე ბუ ლი მო დე ლე ბის გა ზი ა რე ბა ცენ ტ რა ლუ რი თუ ად გი ლობ რი-
ვი მთავ რო ბე ბის მი ერ საკ მა რი სი პი რო ბა არ აღ მოჩ ნ და მა თი სწო რად და ნერ გ ვი სათ ვის. გა მო იკ ვე თა 
პროგ რა მე ბის სუ რო გა ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის და იდე ის დის კ რე დი ტა ცი ის საფ რ თხე. მა გა ლი თად მო-
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ვიყ ვანთ მე ტად პროგ რე სულ პა ლი ა ტი უ რი მზრუნ ვე ლო ბის სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მას, რომ ლის გან ხორ-
ცი ე ლე ბა ში სპე ცი ა ლის ტებ თან ერ თად მრა ვა ლი არაკ ვა ლი ფი ცი უ რი მიმ წო დე ბე ლი ჩა ერ თო. პრო ცეს მა 
გა და ი ნაც ვ ლა სა სა მარ თ ლო ში, პა სუ ხად კი პროგ რა მა ისე მო დი ფი ცირ და, რომ მი სი ერ თ -ერ თი არ სე ბი-
თი კომ პო ნენ ტი პრაქ ტი კუ ლად ვერ ხორ ცი ელ დე ბა. აქ შე იძ ლე ბა გა ვიხ სე ნოთ ძველ ბერ ძ ნულ კა ნონ თა 
ავ ტო რი დრა კო ნი, რო მელ მაც შე კითხ ვა ზე, თუ რა ტომ ის ჯე ბო და სიკ ვ დი ლით რო გორც მსუ ბუ ქი, ასე-
ვე მძი მე და ნა შა უ ლის ჩა დე ნა, უპა სუ ხა: მცი რე და ნა შა უ ლის თ ვი საც კი სიკ ვ დი ლი მი სა ღე ბად მი აჩ ნ და, 
ხო ლო უფ რო მძი მეს თ ვის სხვა ვე რა ფე რი მო ი ფიქ რა. მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ პროგ რა მა კვლავ მი ი ღებს 
ადეკ ვა ტურ სა ხეს და მო ნი ტო რინ გის სის ტე მა და იხ ვე წე ბა. 

კი დევ ერ თი, გა ცი ლე ბით პა რა დოქ სუ ლი მა გა ლი თია ბა თუ მის შინ მოვ ლის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მის 
ტრა გი კო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა: მე რი ის არას წო რი ქმე დე ბე ბის შე დე გად, პროგ რა მის ბი უ ჯე ტი 4-ჯერ 
შემ ცირ და, ნა ხე ვა რი წლის გან მავ ლო ბა ში საქ მი ა ნო ბა არ დაწყე ბუ ლა, ხო ლო მე ო რე ნა ხე ვარ ში, მე რი ის 
ღია მხარ და ჭე რით, ლო გინს მი ჯაჭ ვუ ლი პა ცი ენ ტე ბის მკურ ნა ლო ბა და მოვ ლა მინ დო ბი ლი აქვს პლას-
ტი კუ რი ქი რურ გი ის ცენ ტ რის სა ხელს ამო ფა რე ბულ სამ შე ნებ ლო ორი ენ ტა ცი ის კომ პა ნი ას, რო მე ლიც 
მა ნამ დე სა საფ ლა ო ე ბის მოწყო ბით, ოფი სე ბის და სუფ თა ვე ბით და მსგავ სი საქ მი ა ნო ბით იყო და კა ვე ბუ-
ლი.

ამ რი გად, პროგ რე სუ ლი მო დე ლის იდე ის მი ღე ბას თან ერ თად, თა ნაბ რად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მი სი სწო რად 
და გეგ მ ვა და ხა რის ხის მო ნი ტო რინ გი, მე ტად რე, სა მო ქა ლა ქო მო ნი ტო რინ გის სის ტე მის დამ კ ვიდ რე ბა.

ბო ლოთ ქ მა

მე სა მე სექ ტო რის ჯან დაც ვის სეგ მენ ტ ში გორ დი ას კვან ძი შე იკ რა და კვლა ვაც აქ ტუ ა ლუ რია ილი ას შე-
კითხ ვა, თუ რო გორ გა იხ ს ნე ბა ის: „რუსული ხმლის დაკ ვ რით თუ ევ რო პუ ლი ცი ვი ლი ზა ცი უ რი ხერ ხე-
ბით”.

და ბო ლოს, და ვას რუ ლოთ იმე დის მომ ცე მი ამ ბით: ორი წლის წინ სფე რო ში მოქ მედ მა წარ მა ტე ბულ მა 
კო ა ლი ცი ებ მა შექ მ ნეს „საქართველოს ზრუნ ვის პლატ ფორ მა”, რო მე ლიც 4 თე მა ტურ ქსელს და 40-ზე 
მეტ ორ გა ნი ზა ცი ას აერ თი ა ნებს. პლატ ფორ მა დარ გის ყვე ლა ზე მას შ ტა ბუ რი და ქვე ყა ნა ში ჯერ - ჯე რო-
ბით ერ თა დერ თი ზე კო ა ლი ცი უ რი გა ერ თი ა ნე ბა ა. მი სი მი ზა ნი ქვე ყა ნა ში ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ზრუნ ვის და-
ნერ გ ვა და ბი ო- ფ სი ქო- სო ცი ა ლუ რი მიდ გო მის დამ კ ვიდ რე ბა ა. პლატ ფორ მის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი პო-
ლი ტი კის დო კუ მენ ტის – „ზრუნვის კონ ცეფ ცი ის” პრაქ ტი კუ ლი გან ხორ ცი ე ლე ბის დაწყე ბა კარ გი ბიძ გი 
იქ ნე ბა ჯან დაც ვის სის ტე მის ეფექ ტუ რი რე ფორ მი სათ ვის.

ქარ თუ ლი ან და ზის მი ხედ ვით, ძა ლა ერ თო ბა ში ა, ხო ლო ინ დუ რი ან და ზა ამ ბობს, რომ გრძე ლი გზის გავ-
ლა პირ ვე ლი ნა ბი ჯის გა დად გ მით იწყე ბა. 

 სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების განვითარება



  konsultaciis da treningis centri 2015     25

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები:
დამოუკიდებლობიდან – სამოქალაქო პასუხისმგებლობამდე

რო ცა ეს სტა ტია იწე რე ბა 13 ივ ნი სის თბი ლი სის ტრა გე დია ახა ლი მომ ხ და რი ა, რა მაც ბევ რი რა-
მის ახ ლე ბუ რად შე ფა სე ბის თუ გა და ფა სე ბის სა შუ ა ლე ბა მოგ ვ ცა. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ 13 ივ ნი სი 
ერ თ გ ვარ ზღვარ გამ ყო ფად იქ ცა: 1980-იანების ბო ლოს ახალ გაზ რ დე ბის შე მარ თე ბამ და მო უ კი დებ-
ლო ბა მოგ ვი ტა ნა. მას შემ დეგ, რაც ყვე ლა ზე მე ტად გვაკ ლ და – ეს სა მო ქა ლა ქო პა სუ ხის მ გებ ლო ბა 
იყო ახ ლად შექ მ ნი ლი სა ხელ მ წი ფოს წი ნა შე და სო ცი ა ლუ რი სო ლი და რო ბა ჩვე ნი ვე სა ზო გა დო ე ბის 
წევ რე ბის მი მართ. თუმ ცა, რო გორც ჩანს, ამ წლებს უქ მად არ ჩა უვ ლია – სტი ქი უ რი უბე დუ რე ბის 
შემ დ გომ მა დღე ებ მა გვაჩ ვე ნა, რომ მო დის თა ო ბა, რო მელ საც სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე არ სე ბუ ლი 
პრობ ლე მე ბის და გა მოწ ვე ვე ბის გა და საჭ რე ლად თვი თორ გა ნი ზე ბა შე უძ ლი ა. რო ცა მე და ირი ნა 
ხან თა ძე ამ სტა ტი ის და წე რა ზე ვსა უბ რობ დით, ერ თ -ერ თი მთა ვა რი კითხ ვა იყო: სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მდგრა დო ბის თ ვის რა შე საძ ლებ ლო ბებს ვხე დავთ. პა სუ ხის მ გებ ლო ბა და სო ლი-
და რო ბა – უნ და იყოს ახა ლი ტი პის სა ზო გა დო ებ რი ვი მოძ რა ო ბე ბის თუ სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბის მა მოძ რა ვე ბე ლი მთა ვა რი ლა იტ მო ტი ვი, ხო ლო ვინ უნ და ვი გუ ლოთ მათ პარ ტ ნი ო რად ამ 
საქ მე ში, ამა ზე ცო ტა ქვე მოთ.

ახ ლა მოკ ლედ იმა ზე, რო გორ მო ვე დით აქამ დე და რა პრობ ლე მე ბის და გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე დგას 
დღეს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა, თუ კონ კ რე ტუ ლად სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. მე არ შე-
ვე ხე ბი კონ კ რე ტუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის საქ მი ა ნო ბის გან ხილ ვას ან მა გა ლი თე ბის მო ტა ნას, რად გან 
პრობ ლე მა კომ პ ლექ სუ რია და შე სა ბა მის მიდ გო მას სა ჭი რო ებს.

ამო ცა ნე ბი შე იც ვა ლა: და მო უ კი დებ ლო ბის გა რიჟ რაჟ ზე, რო ცა ჩვენ ბნელ ოთახ ში ხე ლის ცე ცე ბით 
ვცდი ლობ დით გაგ ვე გო, რა იყო დე მოკ რა ტი უ ლი სა ხელ მ წი ფო და თა ნა მედ რო ვე და სავ ლუ რი დე-
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მოკ რა ტი ა, თა ვა დაც ახ ლად შექ მ ნილ მა სა ზო გა დო ებ რივ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი – სა გან მა ნათ ლებ ლო – რო ლი იტ ვირ თეს და დიდ წი ლად შე ას რუ ლეს: დე მოკ რა ტი ის ან-
ბა ნის შე მო ტა ნა და გავ რ ცე ლე ბა ჯერ კი დევ კო მუ ნის ტურ თუ პოს ტ კო მუ ნის ტურ სა ზო გა დო ე ბა ში. 
მათ გარ დაქ მ ნის თ ვის ყვე ლა ზე მძი მე და კონ სერ ვა ტი უ ლი სფე რო ერ გოთ – სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი-
ე რე ბა. გან მა ნათ ლებ ლე ბი – თა მა მად შე იძ ლე ბა ეწო დოს მე-20 სა უ კუ ნის და სას რუ ლის ამ მოძ რა ო-
ბას. კარ გი იქ ნე ბა, თუ გა მო ი ცე მა 1990-იანი წლე ბის და სას რუ ლი სა და 2000-იანების და საწყი სის 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ გა მო ცე მუ ლი წიგ ნე ბის, ბრო შუ რე ბი სა თუ პუბ ლი კა ცი ე-
ბის ბიბ ლი ოგ რა ფი ა, რო მე ლიც ნათ ლად დაგ ვა ნა ხებს ამ თა ო ბის პირ ველ გამ კ ვა ლა ვე ბის – სა ზო გა-
დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა გან მა ნათ ლებ ლო როლს ახ ლად და მო უ კი დე ბე ლი სა ქარ თ ვე ლოს სა-
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში. ამ ეპო ქას სხვაგ ვა რად სა ზო გა დო ებ რი ვი 
რო მან ტიზ მის ეპო ქაც შე იძ ლე ბა ეწო დოს. გა დამ წყ ვე ტია ამ თა ო ბის რო ლი თა ვი სუ ფა ლი მე დი ის 
ფორ მი რე ბა შიც. და ბუ ნებ რი ვი ა, შე უ ფა სე ბე ლია სა ერ თა შო რი სო დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფი ნან-
სუ რი თუ ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი მხარ და ჭე რა, რომ ლი თაც მათ სა ქარ თ ვე ლო ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა-
დო ე ბის გან ვი თა რე ბას ჩა უ ყა რეს სა ფუძ ვე ლი.

სა მო ქა ლა ქო კონ ტ რო ლიც ხე ლი სუფ ლე ბა ზე, ქარ თულ რე ა ლო ბა ში, ამ ეპო ქის მო ნა პო ვა რი ა, რა-
მაც გა ნა პი რო ბა კი დეც, დიდ წი ლად, ედუ არდ შე ვარ დ ნა ძის ხე ლი სუფ ლე ბის შეც ვ ლა. თუმ ცა, მა ნამ-
დე მიმ დი ნა რე რე ფორ მე ბის, გან სა კუთ რე ბით სა სა მარ თ ლო სის ტე მის რე ფორ მი რე ბის პრო ცეს ში, 
ძალ ზედ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო სა მარ თ ლი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის სფე რო ში მო მუ შა ვე 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა და რო ლი. ნდო ბა და იმე დი, სა მო ქა ლა ქო აქ ტი-
ვის ტე ბის მი მართ სა ზო გა დო ე ბა ში იყო უზარ მა ზა რი. ბუ ნებ რი ვი იყო ისიც, რომ სა ზო გა დო ებ რივ 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ში თავ მოყ რი ლი ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი რე სურ სი იქ ცა ახა ლი ხე ლი სუფ ლე ბის სა კად-
რო ბა ზი სად. თუმ ცა, მე ო რეს მხრივ, ამან სა ზო გა დო ებ რი ვი აქ ტი ვო ბის ერ თ გ ვა რი სტაგ ნა ცია გა-
მო იწ ვი ა, რა საც რამ დე ნი მე მი ზე ზი ჰქონ და: სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გამ წე ვი ძა ლა თით ქ მის 
მთლი ა ნად გა და ვი და ხე ლი სუფ ლე ბა ში; ამას თან, მათ ჩათ ვა ლეს, რომ მა თი გა მოც დი ლე ბა სრუ ლი-
ად საკ მა რი სი იყო წარ მა ტე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფოს ასა შე ნებ ლად და სა ხე ლი სუფ ლო სტრუქ ტუ რებს 
მიღ მა დარ ჩე ნი ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხრი დან სა მო ქა ლა ქო კონ ტ რო ლი მხო ლოდ 
ზედ მე ტი გა მა ღი ზი ა ნე ბე ლი და ხე ლის შემ შ ლე ლი გახ და ახა ლი ხე ლი სუფ ლე ბის რე ფორ მის ტუ ლი 
სუ ლის კ ვე თე ბის პრო ცეს ში: ვინ თუ არა მათ, ვინც პო ლი ტი კუ რი წარ სუ ლის ნა წი ლად აქ ცია შე ვარ-
დ ნა ძის ხე ლი სუფ ლე ბა, კარ გად უწყოდ ნენ აქ ტი უ რი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ხე ლი სუფ ლე ბა ზე 
ზე მოქ მე დე ბის ძა ლა და მუხ ტი.

სამ წუ ხა რო ა, რომ სწო რედ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წი ა ღი დან გა მო სუ ლი პო ლი ტი კო სე ბის ხე-
ლი სუფ ლე ბა ში ყოფ ნის პირ ვე ლი წლე ბი სწო რედ სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვო ბი სა და მა თი ვე ბრძო ლით 
მო პო ვე ბუ ლი მე დი ის თა ვი სუფ ლე ბის მკვეთ რი შეზღუდ ვით აღი ნიშ ნა. ამა ვე წლებს უკავ შირ დე ბა 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ნა წი ლის ფაქ ტობ რი ვი შეზ რ და სა ხე ლი სუფ ლო სტრუქ ტუ რებ-
თან, რაც გან სა კუთ რე ბით თვალ სა ჩი ნო იყო სა არ ჩევ ნო მო ნი ტო რინ გის სფე რო ში მო მუ შა ვე ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბის საქ მი ა ნო ბა ში, რო ცა მა თი ნა წი ლი სწო რედ ხე ლი სუფ ლე ბის პო ზი ცი ის გამ ყა რე ბას 
ცდი ლობ და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი მართ გაგ ზავ ნილ ან გა რი შებ სა თუ ად გი ლობ რივ 
მე დი ა- სა შუ ა ლე ბებ ში. ყვე ლა ზე სა ვა ლა ლო შე დე გი, რაც ამ პრო ცესს მოჰ ყ ვა, სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბის და სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვის ტე ბის მი მართ, ნდო ბის შემ ცი რე ბა გახ ლ დათ, რა მაც თან და-
თან სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებ სა და სა ზო გა დო ე ბის და ნარ ჩენ ნა წილს შო რის ბზა რის გა ჩე-
ნა, უფ რო მე ტიც, ზოგ შემ თხ ვე ვა ში გა უცხო ე ბა გა მო იწ ვი ა. სამ წუ ხა როდ, ამ პრო ცე სის თან მ დე ვი 
გახ და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და დო ნო რე ბის მი მართ სა ზო გა დო ე ბა ში ნდო ბის შემ ცი-
რე ბაც, რომ ლე ბიც სა ქარ თ ვე ლოს სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფი ნან სურ და ინ ტე ლექ ტუ ა-
ლურ მხარ და ჭე რას ახორ ცი ე ლებ დ ნენ.

მარ თა ლი ა, „ნაციონალური მოძ რა ო ბის” ხე ლი სუფ ლე ბის ბო ლო წლებ ში სა ზო გა დო ებ რივ მა ორ გა-
ნი ზა ცი ებ მა შეძ ლეს ერ თ გ ვა რი სტაგ ნა ცი ი დან და სა ხე ლი სუფ ლო გავ ლე ნის გან გა თა ვი სუფ ლე ბა და 
ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის კვლავ შე მოკ რე ბა, თუმ ცა სა ზო გა დო ე ბის ფარ თო ფე ნებ თან ხი დის გამ-
თ ლი ა ნე ბა და ნდო ბის აღ დ გე ნა რთუ ლი ამო ცა ნა აღ მოჩ ნ და, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მა თი რო ლი 
მე დი ის თა ვი სუფ ლე ბის თ ვის ბრძო ლის და 2012 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის სა მარ თ ლი ა ნად 
ჩა ტა რე ბის საქ მე ში, მარ თ ლაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო. 
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სამ წუ ხა როდ, 2012 წლის არ ჩევ ნე ბის შე დე გად მო სულ მა ახალ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ, რო მელ მაც წი-
ნა სა არ ჩევ ნო პრო ცეს ში ასე ვე იგ რ ძ ნო სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და სა მო ქა ლა ქო სა ზო-
გა დო ე ბის გავ ლე ნა და ძა ლა, ხე ლი სუფ ლე ბა ში მოს ვ ლის თა ნა ვე მაქ სი მა ლუ რად შე უწყო ხე ლი იმ 
ბზა რის გაღ რ მა ვე ბას, რო მე ლიც სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებ სა და სა ზო გა დო ე ბის და ნარ ჩენ 
ნა წილს შო რის, „ნაციონალური მმარ თ ვე ლო ბის” ეპო ქა ში გაჩ ნ და. „ქართული ოც ნე ბის” უმაღ ლე სი 
თა ნამ დე ბო ბის პირ თა ვერ ბა ლუ რი აგ რე სია სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო 
აქ ტი ვის ტე ბის მი მართ, ბუ ნებ რი ვი ა, სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან ხე ლი სუფ ლე ბა ზე სა მო ქა ლა ქო კონ ტ-
რო ლის შე სუს ტე ბას ისა ხავ და მიზ ნად.

„ქართულ ოც ნე ბას” ჰქონ და რე ა ლუ რი შან სი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი არა ხე ლი სუფ-
ლე ბის და ნა მა ტად, არა მედ პარ ტ ნი ო რად, ფარ თო სპექ ტ რის სერ ვი სე ბის მიმ წო დებ ლად ექ ცია და 
მან ეს შან სი არ გა მო ი ყე ნა. ვერც ახალ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ შეძ ლო და ისურ ვა სხვა დას ხ ვა სფე რო ში 
მოღ ვა წე სა ზო გა დო ებ რი ვი და კვლე ვი თი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი, ხშირ შემ თხ ვე ვა-
ში, აკა დე მი უ რი ცოდ ნა არა ვიწ რო პო ლი ტი კუ რი, არა მედ სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი მიზ ნე ბის თ ვის გა-
მო ე ყე ნე ბი ნა. „ქართული ოც ნე ბის” მხრი დან სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მარ გი ნა ლი ზა ცი ის 
მცდე ლო ბა და ას რუ ლა ხე ლი სუფ ლე ბას თან აფი ლი რე ბუ ლი ისე თი „არასამთავრობო” ორ გა ნი ზა ცი-
ე ბის შექ მ ნამ, რომ ლის ერ თა დერ თი მი ზა ნი სა ზო გა დო ე ბის რა დი კა ლი ზა ცია და ინ ტე ლექ ტის წი ნა-
აღ მ დეგ უხე ში ძა ლის და პი რის პი რე ბა გახ ლავთ.

ახა ლი ეპო ქის ნიშ ნად იქ ცა სა ქარ თ ვე ლო ში ბო ლო ორი წლის გან მავ ლო ბა ში მომ ძ ლავ რე ბუ ლი რუ-
სუ ლი პრო პა გან დაც, რომ ლის ერ თი მთა ვა რი მი მარ თუ ლე ბაც სწო რედ სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო 
სექ ტო რის და და სავ ლე თის სა ერ თა შო რი სო დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წი ნა აღ მ დეგ სა ზო გა დო ებ-
რი ვი აზ რის შექ მ ნა და მო ბი ლი ზე ბა ა, ხო ლო გლო ბა ლუ რად – სა ქარ თ ვე ლოს სა ზო გა დო ე ბის თვალ-
ში და სავ ლე თის, რო გორც ღი რე ბუ ლე ბის, დე ვალ ვა ცი ა.

ნამ დ ვი ლად ვერ ვიტყ ვით, რომ არ სე ბუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის პი რო ბებ ში სა ზო გა დო ებ რი ვი აქ ტი ვო-
ბა ისე ვე იზღუ დე ბა, რო გორც „ნაციონალური” ხე ლი სუფ ლე ბის ჟამს, თუმ ცა ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი 
პრობ ლე მე ბი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის სე რი ო ზუ ლი გა მოწ ვე ვა ა. 

ამ ეტაპ ზე, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ვერც ძირ ძ ველ მა სა ზო გა დო ებ რივ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა შეძ ლეს 
ახალ გა მოწ ვე ვებ თან სა თა ნა დოდ გამ კ ლა ვე ბა: ისი ნი უფ რო ელი ტა რულ კლუბს ემ ს გავ სე ბი ან, რო-
მელ საც სულ უფ რო უჭირს სა ზო გა დო ე ბის ფარ თო ფე ნებ თან სა ერ თო ენის გა მო ნახ ვა. სხვა დას ხ ვა 
მი მარ თუ ლე ბის ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის, ად ვო კა ტი რე ბის, გა რე მოს დაც ვის თუ კვლე ვი თი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ნამ დ ვი ლად სა ჭი რო ე ბენ ახალ კონ ცეპ ტუ ა ლურ და ინო ვა ცი ურ მიდ გო მებს, რა თა 
კვლავ აქ ტი უ რად ჩა ერ თონ მა თი ძი რი თა დი ფუნ ქ ცი ის – სა ზო გა დო ე ბის რე ფორ მი რე ბის პრო ცეს ში. 
გან სა კუთ რე ბუ ლი სიმ წ ვა ვით ეს პრობ ლე მა რუ სულ პრო პა გან დას თან გამ კ ლა ვე ბის უუნა რო ბა ში 
გა მოვ ლინ და – და სავ ლუ რი ფა სე უ ლო ბე ბის მიმ დე ვარ მა და სა ქარ თ ვე ლოს და სავ ლუ რი სა გა რეო 
ვექ ტო რის და მამ კ ვიდ რე ბელ მა სა ზო გა დო ებ რივ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა ვერ გა მო ამ ჟ ღავ ნეს სა ჭი რო 
თვი თორ გა ნი ზე ბის უნა რი, რა თა მო ბი ლუ რად, ერ თი ა ნი ძა ლით და სა ერ თო კონ ცეფ ცი ით შე ექ მ ნათ 
და გა ე ტა რე ბი ნათ რუ სუ ლი სა ინ ფორ მა ციო პო ლი ტი კის ალ ტერ ნა ტი უ ლი სა ინ ფორ მა ციო კურ სი, 
რაც დღე ვან დელ რე ა ლო ბა ში ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, გა და უ დე ბე ლი ამო ცა ნა ა. ამ ბო ლო დროს 
თით ქოს იგ რ ძ ნო ბა სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გარ კ ვე უ ლი აქ ტი უ რო ბა სა ზო გა დო ე ბას თან 
ურ თი ერ თო ბის და და სავ ლუ რი ფა სე უ ლო ბე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ის კუთხით, რი სი კარ გი მა გა ლი თია 
სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნებ ში სხვა დას ხ ვა ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ლი დე რე ბის შეხ ვედ რე ბი მო სახ ლე ო ბის 
ფარ თო ფე ნე ბის თ ვის, ევ რო კავ შირ თან ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის არ სის და ბე ნე ფი ტე ბის გაც-
ნო ბის მიზ ნით. იმე დი ა, ამ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის საქ მი ა ნო ბა გა მო ნაკ ლი სი არ იქ ნე ბა.

თა ვის მხრივ, თით ქოს დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ინ ტე რე სიც შე სუს ტ და სა ქარ თ ვე ლოს მი მართ. 
ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, პირ და პირ უნ და ით ქ ვას, რომ ახა ლი სა ხე ე ბის, ახა ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ხელ-
შეწყო ბის და წა მო წე ვის პრო ცე სი მა თი მხრი დან ძა ლი ან მძი მედ მიმ დი ნა რე ობს. რაც ძა ლი ან სამ წუ-
ხა რო ა, მით უფ რო მა შინ, რო ცა სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის მზა ო ბა ზე ხე ლი შე უწყოს სა მო ქა ლა-
ქო აქ ტი ვო ბებ სა და ინო ვა ცი ებს, ზე მოთ უკ ვე ვი სა უბ რეთ. პა რა ლე ლუ რად, მიმ დი ნა რე ობს რუ სე თის 
გავ ლე ნის და მამ კ ვიდ რე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გა მო ჩე ნა- დამ კ ვიდ რე ბა სა ზო გა დო ებ რივ სივ რ ცე ში.
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სა გან გე ბოდ უნ და გა ვუს ვათ ხა ზი, რომ ქარ თუ ლი ბიზ ნე სი, რო მელ მაც თით ქოს ყვე ლა ზე მე ტად 
ისარ გებ ლა და სავ ლუ რი ცხოვ რე ბის წე სით სი კე თე ე ბით და სწრა ფად გა და ეწყო სა ბაზ რო ეკო ნო მი-
კის პრინ ცი პებ ზე, თა ვი სი არ სით ყვე ლა ზე კონ სერ ვა ტი უ ლი აღ მოჩ ნ და და არაფ რით არ უნ და გა ი-
გოს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, გა დამ წყ ვე ტი რო ლი იგი ვე ბიზ ნე სის თა ვი სუფ-
ლე ბის სა კითხ ში. არა და ეს სწო რედ ის სეგ მენ ტი ა, რო მელ მაც სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში 
სა კუ თა რი ფა რის რო ლი უნ და და ი ნა ხოს და შე სა ბა მი სად, მის გაძ ლი ე რე ბა ზე იზ რუ ნოს.

ამ ფონ ზე ყვე ლა ზე იმე დის მომ ცე მი ის რე სურ სი ა, რო მე ლიც 13 ივ ნი სის თბი ლი სის სტი ქი უ რი კა-
ტას ტ რო ფის შემ დეგ ვი ხი ლეთ: სა ზო გა დო ე ბამ შეძ ლო თვი თორ გა ნი ზე ბა სო ცი ა ლუ რი სო ლი და რო-
ბის დრო შის ქვეშ. სა მო ქა ლა ქო პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ის ტალ ღა, რო მე ლიც ივ ნი სის დღე ებ ში აგორ და, 
იმი თაც იყო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, რომ გა დამ დე ბი აღ მოჩ ნ და – მან აიყო ლი ა, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, აიძუ ლა 
ბიზ ნე სი გა ე ზი ა რე ბი ნა სა მო ქა ლა ქო პა სუ ხის მ გებ ლო ბა და შე ერ თე ბო და სო ცი ა ლუ რი სო ლი და რო-
ბის აქ ცი ას. უნ და ვი ვა რა უ დოთ, რომ სა მო მავ ლოდ სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და ბიზ ნე-
სის ურ თი ერ თო ბის ეს მო დე ლი ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე პერ ს პექ ტი უ ლი ა: სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბამ 
ბიზ ნე სი უნ და გა ი ხა დოს პარ ტ ნი ო რად სა ზო გა დო ე ბის რე ფორ მი რე ბის პრო ცეს ში. ამის გა მოც დი-
ლე ბა ბო ლო მოვ ლე ნე ბამ დე არც ერთ მხა რეს არ ჰქო ნია – არც სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 
გა ნი ხი ლავ დ ნენ, მო ი აზ რებ დ ნენ პარ ტ ნი ო რად ბიზ ნესს და მით უფ რო, არც ბიზ ნე სი – ამ ორ გა ნი-
ზა ცი ებს. ეს არ იქ ნე ბა მარ ტი ვი პრო ცე სი, თუმ ცა სრუ ლი ად რე ა ლის ტუ რი ა, გან სა კუთ რე ბით პირ-
ველ ეტაპ ზე მე დი ა- მ ხარ და ჭე რის შემ თხ ვე ვა ში. სა მო ტი ვა ციო სა ინ ფორ მა ციო პო ლი ტი კა ბიზ ნესს 
წა ა ხა ლი სებს გახ დეს სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე. ისე ვე რო გორც, სა ჭი რო ე-
ბის შემ თხ ვე ვა ში, სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხრი დან გარ კ ვე უ ლი ზე წო ლა, რაც ბიზ ნესს 
აიძუ ლებს არ დარ ჩეს გან ზე სა ზო გა დო ე ბის მოთხოვ ნე ბის გან. 

და სას რულს შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა-
ქარ თ ვე ლო ში გარ კ ვე უ ლი ტურ ბუ ლენ ტო ბის ხა ნა ში შე დის, მა თი რო ლი ქვეყ ნი სა და სა ზო გა დო-
ებ რის გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში მა ინც შე უც ვ ლე ლი იქ ნე ბა. მათ სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბას ადას-
ტუ რებს ისიც, რომ ახალ მა თა ო ბამ უკ ვე იგ რ ძ ნო ტრან ს ფორ მი რე ბის აუცი ლებ ლო ბა ერ თ გ ვა რი 
„ელიტარული კლუ ბი დან” უფ რო მა სობ რივ სა ზო გა დო ებ რივ მოძ რა ო ბამ დე და რო გორც აღ ვ ნიშ-
ნეთ, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის, ად ვო კა ტი რე ბის, გა რე მოს დაც ვის თუ კვლე ვით ფუნ ქ ცი ებ თან 
ერ თად წი ნა პლან ზე წა მო ვი და სო ცი ა ლუ რი სო ლი და რო ბი სა და სა მო ქა ლა ქო პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
ზრდის თე მა. მთა ვა რი ა, მათ სა ზო გა დო ე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის სტარ ტე გი უ ლი ხედ ვა გა მო ი მუ შა ონ, 
ადექ ვა ტუ რი მიზ ნე ბის და სახ ვა, ტაქ ტი კი სა და პარ ტ ნი ო რე ბის, მათ შო რის, ფი ნან სუ რი პარ ტ ნი ო-
რე ბის სწო რად შერ ჩე ვა და შე სა ბა მი სად, რე სურ სე ბის მო ზიდ ვა უზ რუნ ველ ჰ ყონ.
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მე დია და არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი
ინ ფორ მა ცი ის მნიშ ვ ნე ლო ბა დე მოკ რა ტი უ ლი პრო ცე სი სათ ვის

ჩვენ ინ ფორ მა ცი ულ ერა ში ვცხოვ რობთ და, რო გორც ჩანს, ინ ფორ მა ცი ას კა ცობ რი ო ბის გან ვი თა-
რე ბის თა ნა მედ რო ვე ეტაპ ზე სულ უფ რო და უფ რო გა დამ წყ ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა. გა ზე თე ბი, 
ტე ლე ვი ზი ა, რა დიო და სხვა ელექ ტ რო ნუ ლი თუ ბეჭ დუ რი მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბი, სო ცი ა ლუ რი ქსე-
ლე ბი და სო ცი ა ლუ რი მე დი ა, კა ცობ რი ო ბის ის ტო რი ის სხვა ეტა პებ თან შე და რე ბით, ინ ფორ მა ცი ის 
მი ღე ბის და მი სი ტრან ს ლი რე ბის უპ რე ცე დენ ტო შე საძ ლებ ლო ბას გვთა ვა ზობს. ნე ბის მი ერ ჩვენ თა-
განს შე უძ ლია მო ახ დი ნოს რო გორც სა კუ თა რი, ისე სხვა ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ე ბის ინ ფორ მი რე ბა სხვა-
დას ხ ვა სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით. აქე დან გა მომ დი ნა რე, რთუ ლია თა ნა მედ რო ვე გან ვი თა რე ბის 
ეტაპ ზე მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის სა შუ ა ლე ბე ბის რო ლის და ფუნ ქ ცი ის მნიშ ვ ნე ლო ბის გა და ფა სე ბა, 
გან სა კუთ რე ბით კი – მე დი ის სა გან მა ნათ ლებ ლო ფუნ ქ ცი ი სა. რო დე საც მე დი ის სა გან მა ნათ ლებ ლო 
ფუნ ქ ცი ა ზე ვსა უბ რობთ, უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, ვგუ ლის ხ მობთ იმას, რომ თა ნა მედ რო ვე სო ცი ა ლუ რი 
სტრუქ ტუ რა უამ რა ვი სექ ტო რი სა გან შედ გე ბა: ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა წილს მთავ-
რო ბა და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი წარ მო ად გენს, ხო ლო მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის სა შუ-
ა ლე ბე ბის ამო ცა ნა ისე თი ტი პის ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა ა, რო მე ლიც სა ზო გა დო ე ბას მარ თე ბულ 
ფაქ ტებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის სა შუ ა ლე ბას მის ცემს. უნ და აღ ვ ნიშ ნოთ, 
რომ სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის თვალ საზ რი სით, არა ნაკ ლე ბი მნიშ ვ ნე ლო ბა დღეს გან სა-
კუთ რე ბით მთავ რო ბა სა და არა სამ თავ რო ბო სექ ტორს ენი ჭე ბა. 

ინ ფორ მი რე ბუ ლი, გა ნათ ლე ბუ ლი და აქ ტი უ რი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა დე მოკ რა ტი ულ პრო ცეს-
ში სა ხელ მ წი ფო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის საკ ვან ძო ელე მენტს წარ მო ად გენს. ბუ ნებ რი ვი ა, ნე ბის-
მი ერ ქვე ყა ნა ში მო სახ ლე ო ბას არა აქვს დრო და სა შუ ა ლე ბა იმი სათ ვის, რომ მის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან 
თე მებ ში და მო უ კი დებ ლად გა ერ კ ვეს. აქე დან გა მომ დი ნა რე, სა ზო გა დო ე ბა იმ ინ ფორ მა ცი ის მო პო-

ვაკა გორგილაძე
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ვე ბი სას, რო მე ლიც მას სა კუ თა რი თვალ თა ხედ ვი სა და შე ხე დუ ლე ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში და ეხ მა რე-
ბა პო ლი ტი კა ზე, პო ლი ტი კო სებ ზე, სო ცი ა ლურ და ეკო ნო მი კურ, ეკო ლო გი ურ თუ სხვა სა კითხებ თან 
და კავ ში რე ბით, ინ ფორ მა ცი ის სხვა დას ხ ვა წყა რო ებს მი მარ თავს, მათ შო რის, პირ ველ რიგ ში – მე-
დი ას.

ინ ფორ მა ცი ა, რო მე ლიც მა სობ რი ვი სა შუ ა ლე ბე ბით ვრცელ დე ბა, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი წყა რო ე ბი დან 
მომ დი ნა რე ობს. ექ ს პერ ტე ბი, ანა ლი ტი კო სე ბი, სა ხელ მ წი ფო მო ხე ლე ე ბი, მე წარ მე ე ბი და არა სამ-
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბას მე დი ის სა შუ ა ლე ბით ახ დე ნენ. მათ შო რის 
სწო რედ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს გა აჩ ნი ათ ის ორი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მა ხა სი ა თე ბე-
ლი, რაც აუცი ლე ბე ლია მე დი ის თ ვის – ზუს ტი (აკურატული) ინ ფორ მა ცია და ალ ტერ ნა ტი უ ლი ხედ-
ვა ამა თუ იმ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით. არ არ სე ბობს დარ გი, რო მელ ზეც არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი-
ზა ცი ებს ხში რად სა ხელ მ წი ფო უწყე ბებ ზე მე ტად სან დო, ზუს ტი ინ ფორ მა ცია და სა კუ თა რი ხედ ვა 
არ გა აჩ ნ დეთ პრობ ლე მის და მი სი გა დაჭ რის გზებ ზე – იქ ნე ბა ეს თბი ლი სის გა ნა შე ნი ა ნე ბის გეგ მა, 
ეკო ლო გი უ რი გა უ დაბ ნო ე ბის პრობ ლე მა კა ხე თის ზო გი ერთ რა ი ონ ში, მო ხე ლე ე ბის გა უ მარ თ ლე ბე-
ლი მა ტე რი ა ლუ რი წა ხა ლი სე ბა თუ მა რი ხუ ა ნას ლე გა ლი ზა ცი ის სა კითხი.

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს სან დო და ზუს ტი ინ ფორ მა ცი ით შე უძ ლი ათ პო ლი ტი კუ რი დღის 
წეს რი გის გან საზღ ვ რა და სა ზო გა დო ე ბის მო ბი ლი ზე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ამა თუ იმ პრობ ლე მის 
გა დაწყ ვე ტის მიზ ნით. ამის მა გა ლი თია 2012 წელს სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბამ დე არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის კო ა ლი ცი ის მი ერ და გეგ მი ლი და გან ხორ ცი ლე ბუ ლი კამ პა ნია – „ეს შენ გე ხე ბა!”.

არ ჩევ ნე ბის თე მა ზე მო მუ შა ვე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა და მე დი ის წარ მო მად-
გენ ლებ მა კამ პა ნია „ეს შენ გე ხე ბა” 2012 წლის 13 თე ბერ ვალს წა მო იწყეს. კამ პა ნი ის მი ზა-
ნი სა არ ჩევ ნო კა ნონ მ დებ ლო ბის დახ ვე წა და წი ნა სა არ ჩევ ნო გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბა იყო.

კამ პა ნი ის ფარ გ ლებ ში 170-მდე არა სამ თავ რო ბო და მე დია ორ გა ნი ზა ცი ამ, აგ რეთ ვე 1500-
მდე ფი ზი კურ მა პირ მა სა არ ჩევ ნო კა ნონ მ დებ ლო ბა ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნის მოთხოვ ნით 
ხე ლი მო ა წე რეს პე ტი ცი ას, რო მე ლიც სა კა ნონ მ დებ ლო წი ნა და დე ბის პა კეტ თან ერ თად 
წა რუდ გი ნეს სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენტს 17 თე ბერ ვალს. ეს ცვლი ლე ბე ბი პარ ლა მენ ტ მა 
მოგ ვი ა ნე ბით, სა ზო გა დო ე ბის უპ რე ცე დენ ტო ზე წო ლის შე დე გად მი ი ღო.

ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი კამ პა ნი ის შე დე გად და ცუ ლი იქ ნა რო გორც სა ზო გა დო ე ბის ფუნ-
და მენ ტუ რი უფ ლე ბა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა ზე, ასე ვე მე დი ის უფ ლე ბა – ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბა-
ზე. ამ მა გა ლით ზე ჩვენ ვხე დავთ, რომ არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის და მე დი ის თა ნამ შ რომ ლო ბა, 
ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, უფ რო მე ტად უზ რუნ ველ ყოფს დე მოკ რა ტი ულ გან ვი თა რე ბას, ვიდ რე სა ხელ მ წი-
ფო ინ ს ტი ტუ ცი ე ბი და სა ხე ლი სუფ ლე ბო შტო ე ბი. ეს გან სა კუთ რე ბით ისეთ ქვეყ ნებ ში ხდე ბა, სა დაც 
ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი დე მოკ რა ტია ჯერ კი დევ ჩა მო ყა ლი ბე ბის ფა ზა ში ა.

არ ცერ თი ინ ფორ მა ცია და კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი ხედ ვა არა ნა ირ ღი რე ბუ ლე ბას არ წარ მო ად გენს, თუ კი 
მის შე სა ხებ სა ზო გა დო ე ბის თ ვის ცნო ბი ლი არ არის. იმი სათ ვის, რომ  წვდო მა გვქონ დეს ინ ფორ-
მა ცი ის ისეთ მნიშ ვ ნე ლო ვან არ ხ ზე, რო გო რიც მე დი ა ა, აუცი ლე ბე ლი ა, არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი 
იც ნობ დეს მე დი ის მოთხოვ ნებს და იმ უნარ - ჩ ვე ვებ სა და ტექ ნო ლო გი ებს ფლობ დეს, რო მე ლიც მა-
სობ რი ვი სა ინ ფორ მა ციო სა შუ ა ლე ბე ბის თ ვის აუცი ლე ბე ლია მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცი ის ეფექ-
ტი ა ნად მი სა წო დებ ლად. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს ქმე დი თი სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბის აუცი ლებ ლო ბაც 
არ სე ბუ ლი ყვე ლა რე სურ სის მო ბი ლი ზე ბის და ჩვე ნი საქ მი ა ნო ბის მე დი ის სა შუ ლე ბით პრო პა გან დის 
მიზ ნით. 
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არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის სტრა ტე გი უ ლი კო მუ ნი კა ცი ე ბი 

სა მი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბის გან შედ გე ბა

 პრო პა გან და მე დი ის სა შუ ა ლე ბით

პრო პა გან და მე დი ის სა შუ ა ლე ბით არის მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის სა შუ ა ლე ბე ბის სტრა ტე გი უ ლი გა-
მო ყე ნე ბა რო გორც რე სურ სის, რო მე ლიც დაგ ვეხ მა რე ბა სო ცი ა ლურ /ე კო ნო მი კუ რი და სა ხელ მ წი ფო 
პო ლი ტი კის დარ გ ში ჩვე ნი ინი ცი ა ტი ვე ბის სტი მუ ლი რე ბა ში. ამ მი მარ თუ ლე ბით ფარ თოდ იყე ნე ბენ 
სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის სფე რო ში (PR), რეკ ლა მა ში, სა გა მო ძი ე ბო ჟურ ნა ლის ტი კა ში და 
სა ზო გა დო ებ რივ ლო ბი რე ბა ში გავ რ ცე ლე ბულ მე თო დებს. მე დია პრო პა გან დის სა შუ ა ლე ბით არა-
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს სა ზო გა დო ებ რივ პო ლი ტი კას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის 
ფორ მი რე ბი სა და სა ზო გა დო ებ რივ დე ბა ტებ ში აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა 
აქვთ.

 ნეთ ვორ ქინ გი (networking)

ნეთ ვორ ქინ გი (networking), არ სე ბი თად, ეს არის თა ნამ შ რომ ლო ბა იმ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, რომ ლებ-
საც მსგავ სი მიზ ნე ბი გა აჩ ნი ათ. ნეთ ვორ ქინგს შე უძ ლია გა ა ფარ თო ვოს სა კუთ რივ ორ გა ნი ზა ცი ის 
წევ რ თა ბა ზა და, შე სა ბა მი სად, სა ზო გა დო ე ბის ფარ თო წრე ებ ში ინ ფორ მა ცია გა ავ რ ცე ლოს ორ გა ნი-
ზა ცი ის შე სა ხებ. ნეთ ვორ ქინ გი ხელს უწყობს კო ა ლი ცი ე ბის შექ მ ნას, რაც სა ერ თო საქ მი ა ნო ბის წარ-
მარ თ ვი სა და და გეგ მა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს აფარ თო ებს. დღე ი სათ ვის არ სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი 
და სა ტე ლე ფო ნო ქსე ლე ბი და სა კო მუ ნი კა ციო პროგ რა მე ბი ეფექ ტი ა ნი თა ნამ შ რომ ლო ბის, ერ თი ა ნი 
პო ზი ცი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბის და სა ინ ფორ მა ციო რე სურ სე ბის, აგ რეთ ვე მე დი ას თან არ სე ბუ ლი კავ ში-
რე ბის ერ თობ ლი ვად, გა ცი ლე ბით ეფექ ტი ა ნად გა მო ყე ნე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა. 

სა ქარ თ ვე ლო ში რე გის ტ რი რე ბუ ლია 10 ათა სი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მელ-
თა გან მეტ - ნაკ ლე ბი აქ ტი უ რო ბით მხო ლოდ 10% გა მო ირ ჩე ვა. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბის სიმ ძ ლავ რე სა ქარ თ ვე ლო ში მხო ლოდ თბი ლის შია შე სამ ჩ ნე ვი. რე გი ო ნებ ში კი 
ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ქსე ლი შე და რე ბით სუს ტად არის წარ-
მოდ გე ნი ლი. 

ეფექ ტი ა ნი ნეთ ვორ ქინ გის თვალ საზ რი სით გა მო ირ ჩე ვა „ახალგაზრდა იურის ტ თა ასო ცი-
ა ცია (საია)”, რო მელ საც ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე გაშ ლი ლი 
ქსე ლი გა აჩ ნია სა ქარ თ ვე ლო ში. „საია”-ს მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის დი დი ნა წი ლი 
უკ ვე პრაქ ტი კუ ლად და მო უ კი დე ბელ მი მარ თუ ლე ბებს წარ მო ად გენს იური დი უ ლი გა ნათ-
ლე ბის, სხვა დას ხ ვა სწავ ლე ბე ბის და სას წავ ლო პროგ რა მე ბის, ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის 
და სხვა მი მარ თუ ლე ბით. 

ამას თა ნა ვე „საია” მჭიდ როდ თა ნამ შ რომ ლობს და ხში რად კო ა ლი ცი ის შე მად გენ ლო ბა ში 
გვევ ლი ნე ბა ისეთ მსხვილ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ერ თად, რო გო რიც გახ-
ლავთ „საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა- სა ქარ თ ვე ლო” და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია 
„სამართლიანი არ ჩევ ნე ბი სათ ვის". 

კო ა ლი ცი უ რი ნეთ ვორ ქინ გი „საია”-ს და მის პარ ტ ნი ო რებს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, ეფექ-
ტი ა ნად აწარ მო ონ სა ხე ლი სუფ ლე ბო საქ მი ა ნო ბის მო ნი ტო რინ გი, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის 
დაც ვა და სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კას თან და კავ ში რე ბუ ლი სხვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხე ბის 
ლო ბი რე ბა /ად ვო კა ტი რე ბა.  
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  სა კუ თა რი სა ინ ფორ მა ციო პრო დუქ ცი ის შექ მ ნა და გავ რ ცე ლე ბა

აღ ნიშ ნულ მი მარ თუ ლე ბა ში ერ თი ან დე ბა ისე თი სა შუ ა ლე ბე ბი, რო გო რიც არის: სა ინ ფორ მა ციო 
ჟურ ნა ლე ბი, ელექ ტ რო ნუ ლი და ი ჯეს ტე ბი, ბლო გე ბი, სა რეკ ლა მო რგო ლე ბი ან სა ტე ლე ვი ზიო გა და-
ცე მე ბი. ეს მი მარ თუ ლე ბა მა სობ რი ვი სა ინ ფორ მა ციო სა შუ ა ლე ბე ბის გან გარ კ ვე ულ და მო უ კი დებ-
ლო ბას გვაძ ლევს, რაც გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მა შინ, რო დე საც მე დია არ იზი ა რებს ჩვენს 
შე ხე დუ ლე ბებს და თა ნამ შ რომ ლო ბის სურ ვილს არ იჩენს. 

დო კუ მენ ტუ რი ფილ მის, სა რეკ ლა მო რგო ლის, სა ინ ფორ მა ციო – ანა ლი ტი კუ რი ჟურ ნა ლის, სა ტე-
ლე ვი ზიო ან რა დიო გა და ცე მე ბის, ფე ის ბუქ ში მოწყო ბი ლი ონ ლა ინ ფო რუ მი სა და კონ ფე რენ ცი ის 
დახ მა რე ბით შე საძ ლე ბე ლი ა, ამა თუ იმ პრობ ლე მის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია და ხედ ვა სტან დარ ტუ ლი 
მე დია სა შუ ა ლე ბე ბის გზის ავ ლით გა ვავ რ ცე ლოთ და მა თი ყუ რადღე ბა ამ გ ვა რად უფ რო მე ტად მი-
ვიპყ როთ. 

მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის სა შუ ა ლე ბებ თან კო მუ ნი კა ცი ის ფორ მე ბი

სა ინ ფორ მა ციო ან პრეს სამ სა ხუ რე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლე ბი, მე დი ა კამ პა ნი ე ბის მე ნე ჯე რე ბი მა სობ რი ვი 
ინ ფორ მა ცი ის სა შუ ა ლე ბებ თან კო მუ ნი კა ცი ის ფორ მებ ში კარ გად უნ და ერ კ ვე ოდ ნენ. ამ ფორ მე ბის 
გა მო ყე ნე ბით შე საძ ლე ბე ლი ა, ეფექ ტი ა ნი მე დი ა- ს ტ რა ტე გია აიგოს. 

მე დი ა კამ პა ნი ის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად ჩვენს გან კარ გუ ლე ბა ში მე დი ას თან კო მუ ნი კა ცი ის და სამ ყა-
რებ ლად უამ რა ვი უფა სო ან ნაკ ლე ბად ხარ ჯი ა ნი მე თო დი არ სე ბობს, კერ ძოდ:

 პრეს რე ლი ზე ბი
 პრეს ზა რე ბი/ გა მო საქ ვეყ ნებ ლად მა სა ლის შე თა ვა ზე ბა
 პრეს კონ ფე რენ ცი ე ბი
 მე დი ა- ბ რი ფინ გე ბი
 მე დი ა- ღო ნის ძი ე ბე ბი (მედია-ტურები, ორ გა ნი ზე ბუ ლი გა მო ფე ნე ბი, პრე ზენ ტა ცი ე ბი და ა.შ.)
 ინ ტერ ვი უ ე ბი რა დი ო ში, ტე ლე ვი ზი ა ში, ჟურ ნალ - გა ზე თებ ში, სა ა გენ ტო ებ ში (ინფორმაციის დუბ-
ლი რე ბა ჩვე ნი და ორ გა ნი ზა ცი ის ფე ის ბუ ქის გვერ დ ზე ან სა იტ ზე) 
 რა დიო თოქ - შოუ
 მო ნა წი ლე ო ბა რა დიო ან სა ტე ლე ვი ზიო თოქ - შო უ ში 
 ვი დეო და აუდიო მა სა ლის გან თავ სე ბა სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში და ორ გა ნი ზა ცი ის სა იტ ზე
 სა კუ თა რი სა ტე ლე ვი ზიო ან რა დიო გა და ცე მე ბის მომ ზა დე ბა 
 შეხ ვედ რე ბი რე დაქ ტო რებ თან
 კო მენ ტა რე ბის გან თავ სე ბა ად გი ლობ რივ პრე სა ში
 პრეს კი ტი1 
 სა ტე ლე ვი ზი ო, რა დი ო, ბეჭ დ ვი თი და სო ცი ა ლუ რი რეკ ლა მა
 ში და კორ პო რა ტი უ ლი გა მო ცე მე ბი, ჟურ ნა ლე ბი
 ელექ ტ რო ნუ ლი მე დი ა, სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი
 ბა ნე რე ბი, გა რე რეკ ლა მის სხვა კონ ს ტ რუქ ცი ე ბი
 სა ი ტე ბი

1 პრესკიტი: მედიისთვის პრესკონფერენციის ძირითადი აზრის და შეტყობინებების შექმნის და გავრცელების შეუფასებელი 
ინსტრუმენტია. იგი გამოიყენება როგორც დამსწრე ჟურნალისტების მიერ, ასევე იმ ჟურნალისტების, რომლებიც გარკვეულ მიზეზთა 
გამო ვერ ესწრებოდნენ ღონისძიებას. პრესკიტი უნდა მოიცავდეს:

• პრესკონფერენციაში მონაწილე პრესსპიკერების განცხადებებს, რომელიც ორგანიზაციის საფირმო ბლანკზეა ამობეჭდილი, 
თანდატანილი საკონტაქტო ინფორმაციით; 

• პრესრელიზს;

• პრესკონფერენციაზე გაჟღერებული ძირითადი პრობლემების აღწერას;

• სხვა მხარდამჭერთა ორგანიზაციების და ექსპერტების განცხადებებს;

• ინფორმაციას პრესკონფერენციის დამფინანსებლის შესახებ.
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რა უნ და ვი ცო დეთ მე დი ის შე სა ხებ?
რო გორ ჩნდე ბა თე მე ბი მე დი ა ში? 

მე დი ის მეშ ვე ო ბით რე გუ ლა რუ ლად ჩნდე ბა და ვრცელ დე ბა თე მე ბი, თუმ ცა თა ვად თე მის წა მო წე ვის 
პრო ცეს მა შე იძ ლე ბა გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დი და ი კა ვოს. ახა ლი იდე ა, ახა ლი აღ მო ჩე ნა, მოვ ლე ნა ან სი-
ახ ლე, რო მე ლიც ამა თუ იმ საქ მი ა ნო ბას უკავ შირ დე ბა, იწყე ბა პი რა დი სა უბ რით ან პრეს კონ ფე რენ-
ცი ით, გა მოს ვ ლით, პრეს რე ლიზ ში მი თი თე ბუ ლი კონ ტაქ ტით. ამ გ ვა რად იგი მა სობ რი ვი სა ინ ფორ მა-
ციო სა შუ ა ლე ბე ბის ყუ რადღე ბის ცენ ტ რ ში ხვდე ბა და შემ დეგ, მე დი ის სა შუ ა ლე ბით, სა ზო გა დო ე ბას 
გა და ე ცე მა. ეს პრო ცე სი შე საძ ლოა თვე ებს ან, რიგ შემ თხ ვე ვა ში, რამ დე ნი მე წელ საც მო ი ცავ დეს.

 

მა გა ლი თად, მა რი ხუ ა ნას დეკ რი მი ნა ლი ზა ცი ის თე მა სა ქარ თ ვე ლო ში გან სა კუთ რე ბით აქ-
ტი უ რად ბო ლო სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში იხი ლე ბა. თუმ ცა პირ ვე ლი აქ ტი უ რი დის კუ სია 
ამ პრობ ლე მას თან და კავ ში რე ბით ჯერ კი დევ 2008 წელს გა ი მარ თა სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში. 

გა სა გე ბი მი ზე ზე ბის გა მო, მთე ლი ამ პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში დეკ რი მი ნა ლი ზა ცი ის მომ-
ხ რე ე ბის დი დი უმ რავ ლე სო ბა თე მა ზე სა ჯა როდ დის კუ სი ას თავს არი დებ და, გარ და ამი სა, 
არც მე დია და სა ზო გა დო ე ბა იყო მზად აღ ნიშ ნუ ლი თე მის აქ ტი უ რი გან ხილ ვი სათ ვის. 

დღეს მა რი ხუ ა ნას დეკ რი მი ნა ლი ზა ცი ის მომ ხ რე ე ბი მა სობ რივ მსვლე ლო ბებს აწყო ბენ, 
ხო ლო ტე ლე ვი ზი ე ბის და სხვა მე დია სა შუ ა ლე ბე ბის გზით ფარ თო დის კუ სი ა ში მო ნა წი-
ლე ო ბენ; სა კუ თარ მო საზ რე ბებს და არ გუ მენ ტებს ერ თ მა ნეთს უზი ა რე ბენ ექ ს პერ ტე ბი, 
პო ლი ტი კო სე ბი, ფსი ქო ლო გე ბი, სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის ლი დე რე ბი და მა რი ხუ ა ნას მომ-
ხ მა რებ ლე ბი. 

თე მე ბი, რომ ლე ბიც უკავ შირ დე ბა გენ დე რულ თა ნას წო რო ბას, ენერ გი ის ეფექ ტი ან გა მო ყე ნე ბას ან 
გლო ბა ლურ კლი მა ტურ ცვლი ლე ბებს და ა.შ. სა ზო გა დო ე ბის ყუ რადღე ბის ცენ ტ რ ში შე იძ ლე ბა სხვა-
დას ხ ვა ხერ ხით მო ექ ცეს, მა გა ლი თად:

 ახა ლი პო ლი ტი კა ან იდეა ჯერ უწყებ რივ გა მო ცე მა ში უნ და გა მოქ ვეყ ნ დეს, ან მოხ სე ნე ბის ფორ მით 
გა ეგ ზავ ნოს სა ზო გა დო ე ბის გარ კ ვე ულ წრე ებს;

 პრო ფე სი ულ ჟურ ნა ლებ ში, შეზღუ დუ ლი ტი რა ჟის მქო ნე წიგ ნებ ში, სა ინ ფორ მა ციო ბი უ ლე ტე ნებ-
ში ან ბლოგ ში გან თავ სე ბუ ლი პუბ ლი კა ცია ასე ვე შე იძ ლე ბა იქ ცეს ახა ლი იდე ე ბის ან მოვ ლე ნე ბის 
გან ვი თა რე ბის წყა როდ;

 ჟურ ნა ლის ტე ბი, რომ ლე ბიც აშუ ქე ბენ ცალ კე ულ დარ გებს, მა გა ლი თად, ეკო ნო მი კას, თვალ ყურს 
ადევ ნე ბენ ქსელ ში გავ რ ცე ლე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი ხა სი ა თის პრო ფე სი ულ გა მო ცე მებს და ანა ლი-
ტი კურ პუბ ლი კა ცი ებს;

 სა ქარ თ ვე ლო ში ძალ ზე მარ ტი ვია სა მიზ ნე აუდი ტო რი ის გან საზღ ვ რა ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბის 
თვალ საზ რი სით. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პრეს სამ სა ხუ რე ბის პირ ველ ამო ცა ნად უნ და 
იქ ცეს მთა ვა რი რე დაქ ტო რე ბის, რე ლე ვან ტუ რი თე მე ბის გამ შუ ქე ბე ლი ჟურ ნა ლის ტე ბის, კო რეს-
პონ დენ ტე ბის, ანა ლი ტი კო სე ბის, ექ ს პერ ტე ბის, პო პუ ლა რუ ლი წამ ყ ვა ნე ბი სა და რე ი ტინ გუ ლი პო-
ლი ტი კო სე ბის კონ ტაქ ტ - ლის ტინ გის შედ გე ნა. მათ თ ვის რე გუ ლა რუ ლი ად რე სი რე ბუ ლი (direct mail) 
ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა ასე ვე საგ რ ძ ნობ ლად ზრდის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი თე მის გავ რ ცე ლე ბის შან-
სებს. 
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რო გორ მი ვა წო დოთ ინ ფორ მა ცია ჟურ ნა ლისტს?

ჩვენ ში ბევ რი ერი დე ბა უც ნობ ჟურ ნა ლის ტ თან კონ ტაქ ტის დამ ყა რე ბას, ვი ნა ი დან მი აჩ ნი ათ, რომ 
უც ნო ბი ადა მი ა ნის გან ჟურ ნა ლის ტი არ მი ი ღებს ინ ფორ მა ცი ას ან მის მი მართ ინ ტე რესს არ გა მო ი-
ჩენს. სი ნამ დ ვი ლე ში ჟურ ნა ლის ტი ინ ფორ მა ცი ას იღებს სხვა დას ხ ვა წყა რო ე ბი დან და გან სა კუთ რე-
ბით და დე ბი თად აფა სებს, რო დე საც მას სან დო და სა ინ ტე რე სო ინ ფორ მა ცი ით ამა რა გე ბენ.

შე იძ ლე ბა მოგ ვეჩ ვე ნოს, რომ ჟურ ნა ლის ტი ზედ მე ტად მო უთ მე ნე ლია და სადღაც ეჩ ქა რე ბა, რო დე-
საც მას ტე ლე ფო ნით ვე სა უბ რე ბით. ეს გან ც და კი დევ უფ რო გვე უფ ლე ბა, რო დე საც ჟურ ნა ლისტს 
რე დაქ ტო რის თ ვის მა სა ლის ჩა ბა რე ბა უწევს. ამ დე ნად, თუ კი და ვუ კავ შირ დით ჟურ ნა ლისტს, პირ-
ველ რიგ ში, უნ და და ვინ ტე რეს დეთ, აქვს თუ არა მას დრო სა ინ ტე რე სო ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად. 
ყვე ლა ზე უპ რი ა ნია სა უბ რის დაწყე ბის შემ დე გი ფორ მა:

 „გამარჯობა, მე ვარ (სახელი, გვა რი) ....... ორ გა ნი ზა ცი ი დან. გაქვთ რამ დე ნი მე წუ თი თუ და კა ვე-
ბუ ლი ბრძან დე ბით?”. თუ იგი გვაძ ლევს დროს, უნ და ვე ცა დოთ, მაქ სი მა ლუ რად მოკ ლედ, ლა კო ნუ-
რად და გა სა გე ბად ჩა მო ვა ყა ლი ბოთ ჩვე ნი აზ რი. მი ზან შე წო ნი ლია ტექ ს ტის წი ნას წა რი მომ ზა დე ბა. 
მაგ რამ, თუ კი ვგრძნობთ ან ვი გებთ, რომ ჟურ ნა ლის ტის მი ერ ჩვენ და მი გა მო ყო ფი ლი დრო ძალ ზე 
მცი რე ა, მა შინ გან მე ო რე ბი თი ზა რის შე სა ხებ ვკითხოთ მას და თა ვა ზი ა ნად და ვემ შ ვი დო ბოთ. 

ძი რი თა დად, კი ჟურ ნა ლის ტებს დღის პირ ველ სა ა თამ დე უკავ შირ დე ბი ან. უნ და შე ვე ცა დოთ, იგი 
დღის 4 სა ა თის შემ დეგ აღარ შე ვა წუ ხოთ გარ და იმ შემ თხ ვე ვე ბი სა, თუ კი და კავ ში რე ბა სას წ რა ფო 
და გა და უ დე ბე ლი ა.

სა ინ ფორ მა ციო – ანა ლი ტი კუ რი და მხატ ვ რულ – 
პუბ ლი ცის ტუ რი მა სა ლე ბი

სა ინ ფორ მა ციო მა სა ლე ბი შე იძ ლე ბა დავ ყოთ ორ ტი პად: სა ინ ფორ მა ცი ო -ა ნა ლი ტი კუ რი და მხატ ვ-
რულ - პუბ ლი ცის ტუ რი. 

სა ინ ფორ მა ცი ო -ა ნა ლი ტი კურ მა სა ლებს მი ე კუთ ვ ნე ბა: ტრა დი ცი უ ლი სი ახ ლე ე ბი, პუბ ლი კა ცი ე ბი, 
რომ ლე ბიც ეფუძ ნე ბა სხვა დას ხ ვა ფაქ ტებს, ფაქ ტე ბის გა მო აშ კა რა ვე ბას, სა გა მო ძი ე ბო ჟურ ნა ლის-
ტი კის შე დე გებს და ა.შ.

2 დე კემ ბერს, არა სამ თავ რო ბო და რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ჯგუფ მა ბო ლო ხა ნებ-
ში გა მოვ ლე ნი ლი რე ლი გი უ რი შე უწყ ნა რებ ლო ბი სა და ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბის შეს წავ ლის 
მოთხოვ ნით სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენტს პე ტი ცი ით მი მარ თა. ხელ მომ წე რი ორ გა ნი ზა ცი ე-
ბი მთავ რო ბის პო ლი ტი კა ზე სა პარ ლა მენ ტო კონ ტ რო ლის გან ხორ ცი ე ლე ბას და სა კა ნონ მ-
დებ ლო ორ გა ნოს რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბის შეზღუდ ვის ფაქ ტებ ზე (მათ შო რის, ქო ბუ ლე-
თის, მო ხეს, თერ ჯო ლის შემ თხ ვე ვებ ზე) დრო ულ რე ა გი რე ბას მო ითხო ვენ; ასე ვე ითხო ვენ 
რე ლი გი უ რი სი ძულ ვი ლით მო ტი ვი რე ბულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვებ ზე მთავ რო ბის არა ე ფექ-
ტუ რი პო ლი ტი კის გა და სინ ჯ ვას.

წყა რო – ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის ცენ ტ რის სა ი ტი

emcrightspr / 03.12.2014
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მხატ ვ რულ - პუბ ლი ცის ტუ რი მა სა ლე ბი, ძი რი თა დად, მო ი ცავს ცხოვ რე ბის წე სის აღ წე რას, ჩა ნა ხა-
ტებს და, ასე ვე, მა სა ლებს, რომ ლე ბიც ადა მი ა ნე ბის ცხოვ რე ბის გარ კ ვე ულ ეპი ზო დებს ასა ხავს. ამ 
ტი პის მა სა ლე ბი სა ინ ფორ მა ცი ო -ა ნა ლი ტი კურ მა სა ლებ თან შე და რე ბით, რო გორც წე სი, უფ რო სუსტ 
გავ ლე ნას ახ დენს სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის დე ბა ტი რე ბა ზე, თუმ ცა წარ მა ტე ბით შე უძ ლია გავ ლე-
ნის მოხ დე ნა სა ზო გა დო ებ რივ აზ რ ზე – სხვა დას ხ ვა სფე რო ში არ სე ბულ მდგო მა რე ო ბას თან და კავ-
ში რე ბით. მხატ ვ რულ - პუბ ლი ცის ტუ რი ჟან რის ზე მოქ მე დე ბა, მარ თა ლი ა, ნაკ ლე ბად პირ და პი რი და 
მყი სი ე რი ა, მაგ რამ ხში რად მე ტად ეფექ ტი ა ნი სა შუ ა ლე ბაა ჩვე ნი შეტყო ბი ნე ბის გა სავ რ ცე ლებ ლად.

გა და ცე მა ში „იმედის გმი რე ბი” გა მარ ჯ ვე ბუ ლი გა მოვ ლინ და. 14 ფი ნა ლის ტი დან მა ყუ რე ბელ მა არ-
ჩე ვა ნი 19 წლის მინ დია შა ი ნი ძე ზე გა ა კე თა, რო მე ლიც სა მი სოფ ლის ბავ შ ვებს ჭი და ო ბა ში უსას ყიდ-
ლოდ ავარ ჯი შებს. იგი ბავ შ ვებს სხვა დას ხ ვა საგ ნე ბის მომ ზა დე ბა შიც ეხ მა რე ბა.

ამ გა და ცე მის შე დე გად სა მი სოფ ლის პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტა გუ ბერ ნა ტო რის და ად გი ლობ რი ვი 
თე მის წარ მო მად გენ ლებ მა ითა ვეს. გა ნათ ლე ბი სა და სპორ ტის სა მი ნის ტ რო ე ბის რე აქ ცი ის შე სა ხებ 
კი უც ნო ბი ა.

მო ცე მუ ლი პუბ ლი კა ცი ის ფორ მა ტი, სამ წუ ხა როდ, ამ ძალ ზე სა ინ ტე რე სო თე მის სხვა ას პექ ტე ბის 
დე ტა ლუ რი გან ხილ ვის შე საძ ლებ ლო ბას არ იძ ლე ვა. თუმ ცა გა მოვ თ ქ ვამ იმედს, რომ პუბ ლი კა ცი ა ში 
გა მო ყე ნე ბუ ლი მა სა ლე ბის მეშ ვე ო ბით შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა სრულ ფა სო ვა ნი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს 
მომ ზა დე ბა, რო მე ლიც მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის სა შუ ა ლე ბებ თან არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე-
ბის კავ ში რებს და ურ თი ერ თო ბებს მი ეძღ ვ ნე ბა. 

გა მო ყე ნე ბუ ლია ბენ ტო ნის ფონ დის, სტრა ტე გი უ ლი კო მუ ნი კა ცი ე ბის ცენ ტ რის და და მო უ კი
დე ბე ლი ჟურ ნა ლის ტი კის ფონ დის (IJF) მა სა ლე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი.

 სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების განვითარება





თემის შესაძლებლობების
განვითარება
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ტრან ს ფორ მა ცი ის რთუ ლი გზა – 
ერ თი სოფ ლის კულ ტუ რის სახ ლის ის ტო რია 
სო ფე ლი ნუკ რი ა ნი

შე სა ვა ლი1 

საბ ჭო თა პე რი ო დის 70-იან წლებ ში მთე ლი სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით აშე ნე ბუ ლი კულ ტუ რის სახ-
ლე ბის ფუნ ქ ცია სოფ ლის დო ნე ზე კულ ტუ რულ - სა გან მა ნათ ლებ ლო სერ ვი სე ბის შე თა ვა ზე ბა იყო. 
საბ ჭო თა პე რი ო დის კონ ტ რო ლი რე ბუ ლი და ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი მარ თ ვის სის ტე მის მი უ ხე და ვად, 
რო მე ლიც შე მოქ მე დე ბით მიდ გო მებ სა და თა ვი სუფ ლე ბას კულ ტუ რის სფე რო შიც თით ქ მის გა მო-
რიცხავ და, აღ ნიშ ნუ ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბი (კულტურის სახ ლე ბი) თა ვი ანთ ფუნ ქ ცი ას მეტ - ნაკ ლე ბად 
მა ინც ას რუ ლებ დ ნენ. ისი ნი სოფ ლის მაცხოვ რებ ლებს არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის მი მარ თუ ლე-
ბით სხვა დას ხ ვა შე საძ ლებ ლო ბას სთა ვა ზობ დ ნენ – იქ ნე ბო და ეს სა ხე ლო ბო სწავ ლე ბა, სპორ ტუ ლი 
სექ ცი ე ბი თუ შე მოქ მე დე ბი თი წრე ე ბი.  

დღე ი სათ ვის კი, გარ და იმი სა, რომ სოფ ლე ბის დო ნე ზე არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის, სა ხე ლო ბო 
თუ შე მოქ მე დე ბი თი მი მარ თუ ლე ბის არა ნა ი რი სერ ვი სი ხელ მი საწ ვ დო მი არ არის, დან გ რე ვის პი რა-
საა მი სუ ლი „უპატრონოდ” დარ ჩე ნი ლი ძვე ლი, საბ ჭო თა კულ ტუ რის სახ ლე ბიც. 

ანა მარ გ ვე ლაშ ვი ლი

1  წარმოდგენილი სტატიის მოკლე ვერსია „მუნიციპალური კულტურის ინფრასტრუქტურა _ განვითარების ახალი პერსპექტივების 
გააზრება” საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2015 წლის სამეცნიერო 
კონფერენციაზე – „ტრადიცია და ავანგარდი” – იყო წარდგენილი. 
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რა გა მო სა ვა ლი არ სე ბობს კონ კ რე ტუ ლი კულ ტუ რის სახ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას თან და კავ ში რე ბით 
მა შინ, რო ცა სა ხელ მ წი ფოს არ შე უძ ლია ამ რა ო დე ნო ბის შე ნო ბე ბის და შე სა ბა მი სი პერ სო ნა ლის 
(მუნიციპალური კულ ტუ რის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა) სა ხელ მ წი ფო, მუ ნი ცი პა ლუ რი ბი უ ჯე ტი დან შე-
ნახ ვა?

სიღ ნა ღის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ფელ ნუკ რი ან ში ბო ლო წლებ ში წარ მარ თუ ლი ად ვო კა ტი რე ბის 
პრო ცე სი სწო რედ სოფ ლის ყო ფი ლი კულ ტუ რის სახ ლის გან ვი თა რე ბის ახ ლე ბუ რი კონ ცეფ ცი ის 
გა აზ რე ბის კენ იყო მი მარ თუ ლი. კამ პა ნი ა, რომ ლის მი ზა ნიც სოფ ლის კულ ტუ რის ინ ფ რას ტ რუქ-
ტუ რის, კერ ძოდ კი, კულ ტუ რის სახ ლის შე ნარ ჩუ ნე ბა და მი სი ფუნ ქ ცი უ რი დატ ვირ თ ვა იყო, ვფიქ-
რობთ, სა ინ ტე რე სო მა გა ლი თი იქ ნე ბა სხვა სოფ ლე ბი სა და ინ ტე რეს თა ჯგუ ფე ბი სათ ვის.

სო ფე ლი ნუკ რი ა ნი

სო ფელ ნუკ რი ან ში 1050 კომ ლი ა, 2556 მაცხოვ რებ ლით. სოფ ლის სა ერ თო ფარ თო ბია 14769 კვ.მ 
(სახნავ-სათესის ჩათ ვ ლით). სო ფე ლი 11 კი ლო მეტ რ ზეა გა და ჭი მუ ლი. ნუკ რი ა ნის ცენ ტ რი დან სიღ-
ნა ღამ დე 3 კმ-ი ა. სო ფელ ში 2 სა ჯა რო სკო ლა, 3 სა ბავ შ ვო ბა ღი და 2 ბიბ ლი ო თე კა ა: ერ თი სოფ ლის 
ცენ ტ რ ში − კულ ტუ რის სახ ლის ბა ზა ზე და  მე ო რე, სოფ ლის და საწყის ში, ე.წ. „კალოების” უბან ში. 
სტრა ტე გი უ ლად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სოფ ლის ცენ ტ რ ში, ყო ფი ლი კულ ტუ რის სახ ლის შე ნო ბა ში გან ლა-
გე ბუ ლი ბიბ ლი ო თე კა ა. იგი ად ვი ლად მი საწ ვ დო მია არა მხო ლოდ სო ფელ ნუკ რი ა ნის უმე ტე სი უბ ნე-
ბი სათ ვის, არა მედ სოფ. ზე მო მა ღა რო სა და ქ. სიღ ნა ღის თ ვი საც.

1999 წლი დან სო ფელ ში არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია „კულტურულ ურ თი ერ თო ბა თა ცენ ტ რი − 
კავ კა სი უ რი სახ ლი” მუ შა ობ და. საქ მი ა ნო ბას ამ ჟა მად „კავკასიური სახ ლის” მი ერ რე გი ო ნუ ლი გან-
ვი თა რე ბის პროგ რა მის ბა ზა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია „სათემო გან ვი თა რე-
ბის ცენ ტ რი” აგ რ ძე ლებს.

2005 წელს სო ფელ ში სა თე მო კავ ში რი „ნუკრიანი”დაარსდა, რო მელ მაც პარ ტ ნი ო რებ თან – 
„კავკასიური სახ ლი”, „სათემო გან ვი თა რე ბის ცენ ტ რი”, „ელკანა”, „საქართველოს ზრდას რულ თა 
გა ნათ ლე ბის ასო ცი ა ცი ა”, „კონსულტაციისა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რი”, „საქართველოს სტრა ტე გი უ-
ლი კვლე ვე ბი სა და გან ვი თა რე ბის ცენ ტ რი” − თა ნამ შ რომ ლო ბით, სოფ ლად სა თე მო გან ვი თა რე ბის 
არა ერ თი პროგ რა მა გა ნა ხორ ცი ე ლა. პარ ტ ნი ო რე ბის დახ მა რე ბით ვე სა თე მო კავ ში რის „ნუკრიანი” 
გუნ დ მა კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა და პი როვ ნუ ლი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბა შეძ ლო. დღე ი სათ ვის 
კავ ში რი „ნუკრიანი” ზრდას რულ თა გა ნათ ლე ბი სა და შე მო სავ ლის მომ ტა ნი საქ მი ა ნო ბე ბის წა ხა ლი-
სე ბი სა და სა თე მო გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ობს და აქ ტი უ რად ახორ ცი ე ლებს ახალ გაზ-
რ დულ პროგ რა მებს. მი სი მუ შა ო ბის მთა ვა რი აქ ცენ ტი კულ ტუ რა და გა ნათ ლე ბა ა.

ნუკ რი ა ნის კულ ტუ რის სახ ლი / პრე ის ტო რია

ე.წ. სოფ ლის კლუ ბის ორ სარ თუ ლი ა ნი შე ნო ბა, სო ფელ ნუკ რი ან ში პირ ვე ლად 1930 წელს აშენ და. 
ამა ვე შე ნო ბა ში იყო გან თავ სე ბუ ლი სკო ლა და ბიბ ლი ო თე კა. მშე ნებ ლო ბის დას რუ ლე ბი სა და ზე-
მო აღ ნიშ ნუ ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის გახ ს ნის აღ სა ნიშ ნა ვად სო ფელ ში სა ზე ი მო ღო ნის ძი ე ბა ჩა ტარ-
და, რო მე ლიც კულ ტუ რულ და სპორ ტულ ღო ნის ძი ე ბებს აერ თი ა ნებ და. ამ მა სობ რივ ღო ნის ძი ე ბას 
„გრანდიოზული სა ღა მო” ეწო და და სოფ ლის ტრა დი ცი ად დამ კ ვიდ რ და. ღო ნის ძი ე ბის პროგ რა მა 
მცი რე თე ატ რა ლურ სა ნა ხა ო ბას, უბ ნებს შო რის სპორ ტულ შე ჯიბ რე ბებს (ფეხბურთი, ჭად რა კი, 
ცხე ნოს ნო ბა, ჭი და ო ბა და ა.შ.), მხატ ვ რუ ლი კითხ ვი სა და ხალ ხუ რი შე მოქ მე დე ბის კონ ცერტს მო ი-
ცავ და. ღო ნის ძი ე ბა ტრა დი ცი უ ლად ზაფხულ ში, აგ ვის ტო ში ტარ დე ბო და, კოლ მე ურ ნე ო ბა აფი ნან-
სებ და2 და მის მომ ზა დე ბა- ჩა ტა რე ბა ში ყო ველ თ ვის აქ ტი უ რად იყო ჩარ თუ ლი სო ფე ლი.

თემის შესაძლებლობების განვითარება

2  თორნიკე მახარაშვილი, კულტურული პროგრამები და თემის განვითარება. თანამშრომლობა ცვლილებებისათვის, სათემო 
განვითარების ცენტრის საქმიანობის მიმოხილვა 2011-201 წწ; გვ. 32
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კლუ ბი სა და სკო ლის ბა ზა ზე მოქ მე დი დრა მა ტუ ლი წრე, დრო თა გან მავ ლო ბა ში სა მოყ ვა რუ ლო თე-
ატ რად ჩა მო ყა ლიბ და.3 

მოგ ვი ა ნე ბით, 1972 წელს სოფ. ნუკ რი ან ში უფ რო მას შ ტა ბუ რი კულ ტუ რის სახ ლი, ე.წ „კლუბ-
კანტორა” აშენ და. დღეს უკ ვე ნა ხევ რად დან გ რე უ ლი შე ნო ბა 1250 კვ.მეტ რი ფარ თო ბი საა და 20 
ოთა ხი სა და ერ თი სა კონ ცერ ტო დარ ბა ზის გან შედ გე ბა, რო მე ლიც თა ვის დრო ზე 400-მდე მა ყუ რე-
ბელს იტევ და.

გახ ს ნის დღი დან კულ ტუ რის სახ ლის ბა ზა ზე სხვა დას ხ ვა დროს შემ დე გი წრე ე ბი და ჯგუ ფე ბი მუ-
შა ობ და:

 ხალ ხუ რი სიმ ღე რის ან სამ ბ ლი
 ქო რე ოგ რა ფი უ ლი ან სამ ბ ლი
 ვო კა ლურ -ინ ს ტ რუ მენ ტუ ლი ან სამ ბ ლი
 ხალ ხურ საკ რავ თა ან სამ ბ ლი
 გი ტა რა ზე დაკ ვ რის შემ ს წავ ლე ლი წრე
 ჭრა- კერ ვის წრე
 დრა მა ტუ ლი წრე
 სა ექ თ ნო წრე
 ჭად რა კის მოყ ვა რულ თა წრე
 სპორ ტუ ლი წრე ე ბი

90-იანი წლე ბი დან კულ ტუ რის სახ ლ მა, რო მელ საც ის ტო რი უ ლად საკ მა ოდ მრა ვალ ფე რო ვა ნი სერ-
ვი სე ბი ჰქონ და, ფუნ ქ ცია ეტა პობ რი ვად და კარ გა და მო ი შა ლა ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რაც. „1995 წელს 
და ზი ან და სა ხუ რა ვი. კულ ტუ რის სახ ლ მა სა კუ თა რი ძა ლე ბით რამ დე ნი მე ჯერ შე ა კე თა, მაგ რამ უშე-
დე გოდ. შე ნო ბა სა ფუძ ვ ლი ან რე მონტს სა ჭი რო ებ და. დრო თა გან მავ ლო ბა ში შე ნო ბის ერ თი ნა წი ლი, 
კერ ძოდ, დარ ბა ზის მხა რე ავა რი ულ მდგო მა რე ო ბა ში აღ მოჩ ნ და და შიგ ნით შეს ვ ლა შე უძ ლე ბე ლი 
გახ და. 2004 წლი დან კულ ტუ რის სახ ლ მა მთლი ა ნად შეწყ ვი ტა მუ შა ო ბა”4.

კულ ტუ რის სახ ლი, რო გორც სა თე მო გა ნათ ლე ბის ცენ ტ რი

ნუკ რი ა ნის კულ ტუ რის სახ ლის აღორ ძი ნე ბის თ ვის გა მიზ ნუ ლი კამ პა ნია 2010 წლი დან და იწყო. თუმ-
ცა არა ნაკ ლებ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია წი ნა პე რი ო დი და ის სა მუ შაო გა რე მო, რო მე ლიც 1999 წლი დან არ-
სე ბობ და სო ფელ ში. კულ ტუ რის სახ ლის სა კითხის აქ ტუ ა ლო ბა სწო რედ აღ ნიშ ნუ ლი წი ნა პე რი ო დის 
გა მო ძა ხი ლი ა. 

საქ მე ის გახ ლავთ, რომ 1999 წელს ნუკ რი ან ში მუ შა ო ბა და იწყო სა ზო გა დო ებ რივ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ 
„კულტურულ ურ თი ერ თო ბა თა ცენ ტ რი − კავ კა სი უ რი სახ ლი”, რო მელ მაც პარ ტ ნი ორ ორ გა ნი ზა ცი-
ებ თან ერ თად წლე ბის მან ძილ ზე არა ერ თი კულ ტუ რულ - სა გან მა ნათ ლებ ლო, შე მოქ მე დე ბი თი, სო-
ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბი სა და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტი გა ნა ხორ ცი ე ლა5 სოფ-
ლად; ასე ვე ხე ლი შე უწყო სხვა სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ნუკ რი ა ნით და ინ ტე რე სე ბას და 
პარ ტ ნი ორ თა ფარ თო ქსე ლის ფორ მი რე ბას. 

თემის შესაძლებლობების განვითარება

3 იქვე; გვ.31 

4  თორნიკე მახარაშვილი, კულტურული პროგრამები და თემის განვითარება. თანამშრომლობა ცვლილებებისათვის, სათემო 
განვითარების ცენტრის საქმიანობის მიმოხილვა 2011-201 წწ; გვ. 32

5  სხვადასხვა საგანმანათლებლო წრე სოფლის მაცხოვრებელი ბავშვებისათვის; სოფლის ზეიმები; სოფელ ნუკრიანის # 1 საჯარო 
სკოლის გარემონტება, რის შემდეგაც „კავკასიურმა სახლმა” უკვე სკოლის ბაზაზე განაგრძო არაფორმალური განათლების 
პროგრამების განხორციელება. მუშაობის პროცესში მთავარი აქცენტი სწორედ კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობაზე 
კეთდებოდა. 
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პრო ცე სის წი ნა პი რო ბად სოფ ლად გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი რამ დე ნი მე ძი რი თა დი პროგ რა მა იქ ცა:

სა თე მო კავ ში რი „ნუკრიანი”: სოფ ლად სა ზო გა დო ებ რი ვი გან ვი თა რე ბის პრო ცე სებს 2005 წელს ად-
გი ლობ რი ვი სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ის და ფუძ ნე ბა მოჰ ყ ვა. სა თე მო კავ ში რი „ნუკრიანი” დღეს აქ (და 
მთლი ა ნად სიღ ნა ღის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში) მოქ მე დი ერ თა დერ თი სა თე მო კავ ში რი ა, რო მე ლიც სოფ-
ლის სა ჭი რო ე ბე ბის ადეკ ვა ტუ რად მუ შა ობს. 

„ნუკრიანის სა ხე ლოს ნო ე ბი”: სა ხე ლო ბო წრე ე ბი სა და ქალ თა დახ მა რე ბის პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე-
ბის შე დე გად 2007 წელს შე იქ მ ნა „ნუკრიანის სა ხე ლოს ნო ე ბი”, რო მე ლიც დღეს მთელ სა ქარ თ ვე ლო ში 
კარ გად ცნო ბი ლი ქალ თა სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ა. „ნუკრიანის სა ხე ლოს ნო ე ბის” ის ტო რია 2007 წელს 
იწყე ბა, თუმ ცა მსგავ სი ინი ცი ა ტი ვის თ ვის ნი ა და გი გარ კ ვე ულ წი ლად მა ნამ დეც იყო მომ ზა დე ბუ ლი 
„კავკასიური სახ ლის” გან ვი თა რე ბის პრო ექ ტე ბის ფარ გ ლებ ში, რო მელ საც ორ გა ნი ზა ცია სო ფელ ნუკ-
რი ან ში ახორ ცი ე ლებ და. თუ კი 2007 წლამ დე სხვა დას ხ ვა დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ის მხარ და ჭე რით სო-
ფელ ში შე საძ ლე ბე ლი იყო, რომ მო სახ ლე ო ბას ცალ კე უ ლი ხე ლო ბა და, მათ შო რის, სამ კერ ვა ლო საქ-
მე ეს წავ ლა, 2007 წელს სა ხე ლო ბო სწავ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ო ბამ გა ცი ლე ბით კომ პ ლექ სუ რი 
სა ხე მი ი ღო. პრო ექ ტის „გადავარჩინოთ ჩვე ნი სო ფე ლი” ფარ გ ლებ ში რამ დე ნი მე თვის მან ძილ ზე 20-
მდე სოფ ლის მაცხოვ რე ბელ მა ქალ მა ხალ ხუ რი რეწ ვის და ხელ საქ მის სხვა დას ხ ვა ტექ ნი კა შე ის წავ ლა. 
„ნუკრიანის სა ხე ლოს ნო ე ბის” მე ნეჯ მენტს სა თე მო კავ ში რი „ნუკრიანი” ახორ ცი ე ლებს.

ნუკ რი ა ნის ფეს ტი ვა ლი: 2009 წლი დან „კავკასიური სახ ლი სა” და სა თე მო კავ ში რის „ნუკრიანი” ძა-
ლის ხ მე ვით აღ ს დ გა სოფ ლის ტრა დი ცი უ ლი ფეს ტი ვა ლის „გრანდიოზული სა ღა მო” იდე ა. ორ გა ნი-
ზა ტო რი სა თე მო კავ ში რი „ნუკრიანი” გახ და და ფეს ტი ვა ლიც კულ ტუ რის სახ ლის მიმ დე ბა რე ტე რი-
ტო რი ა ზე, სოფ ლის სტა დი ონ ზე ყო ველ წ ლი უ რად იმარ თე ბა. თავ და პირ ვე ლად ფეს ტი ვა ლის მი ზა ნი 
სოფ ლად კულ ტუ რის სერ ვი სე ბის გამ რა ვალ ფე როვ ნე ბა და სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის თ ვის და მა ტე ბი-
თი შე მო სავ ლის გე ნე რი რე ბა იყო. თუმ ცა 2012 წლი დან მი სი მი ზა ნი ნუკ რი ა ნის კულ ტუ რის სახ ლის 
აღ დ გე ნა და ამ სა კითხ ზე მო სახ ლე ო ბის პო ზი ტი უ რი აზ რის ფორ მი რე ბა გახ და. 

2011 წლამ დე „კავკასიური სახ ლის” რე გი ო ნუ ლი ოფი სი, სა თე მო კავ ში რი „ნუკრიანი” და „ნუკრიანის სა ხე-
ლოს ნო ე ბის” ოფი სი გან თავ სე ბუ ლი იყო „კავკასიური სახ ლის” ძა ლის ხ მე ვი თა და მო ზი დუ ლი და ფი ნან სე ბით 
2003 წელს რე ა ბი ლი ტი რე ბულ სა ჯა რო სკო ლის შე ნო ბა ში. 2011 წლი დან კი ეს ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა მუ შა ოდ 
სოფ ლის ყო ფი ლი კულ ტუ რის სახ ლის შე ნო ბა ში (იჯარით აღე ბულ რამ დე ნი მე ოთახ ში) გა და ვიდ ნენ. 

2011 წლის მდგო მა რე ო ბით ყო ფი ლი კულ ტუ რის სახ ლის შე ნო ბა ში გან თავ სე ბუ ლი იყო:

 სოფ ლის ტე რი ტო რი უ ლი ორ გა ნო, რო მე ლიც მოგ ვი ა ნე ბით ცალ კე შე ნო ბა ში გა და ვი და;

 სოფ ლის ბიბ ლი ო თე კა − 2001 წელს აღ ნიშ ნულ შე ნო ბა ში გა და ი ტა ნეს სოფ ლის ბიბ ლი ო თე კა. ბიბ-
ლი ო თე კას 3 ოთა ხი ეკა ვა და მი სი წიგ ნა დი ფონ დი 2011 წლი სათ ვის 25 768 წიგნს შე ად გენ და. 
1400-ზე მე ტი წიგ ნი სოფ ლის ბიბ ლი ო თე კას „კავკასიურმა სახ ლ მა” გა დას ცა;

 მუ სი კა ლუ რი სკო ლა − 22-მდე მოს წავ ლით, გან თავ სე ბუ ლი კულ ტუ რის სახ ლის 3 ოთახ ში;

 სა თე მო კავ ში რი „ნუკრიანი” − რო მელ საც დღემ დე იჯა რით აქვს აღე ბუ ლი რამ დე ნი მე ოთა ხი და 
რე ა ლუ რად აღ ნიშ ნუ ლი შე ნო ბის ერ თა დერ თი გულ შე მატ კი ვა რი და მომ ვ ლე ლი ა;

 „ნუკრიანის სა ხე ლოს ნო ე ბი” − რო მე ლიც გან თავ სე ბუ ლია 2 ოთახ ში და იმი სათ ვის, რომ სა ხე ლოს-
ნო ე ბის გან ვი თა რე ბა და ახა ლი სერ ვი სე ბის შე მუ შა ვე ბა- და ნეგ რ ვა მოხ დეს, გა ფარ თო ე ბა სჭირ დე-
ბა.

სწო რედ სა თე მო კავ ში რის „ნუკრიანი” და „ნუკრიანის სა ხე ლოს ნო ე ბის” კულ ტუ რის სახ ლ ში გა დას-
ვ ლას მოჰ ყ ვა შე ნო ბის ეტა პობ რი ვი გან ვი თა რე ბა; სა თე მო გან ვი თა რე ბის ცენ ტ რი სა6 და სა თე მო 

თემის შესაძლებლობების განვითარება

6  2010 წელს „კავკასიურმა სახლმა” დააფუძნა ორგანიზაცია „სათემო განვითარების ცენტრი”, რომელიც დღემდე აგრძელებს 
განვითარების პროექტების განხორციელებას მთლიანად კახეთის რეგიონში და მათ შორის, სოფელ ნუკრიანშიც. www.satemo.ge 
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კავ ში რის „ნუკრიანი” მი ერ კულ ტუ რის სახ ლის რე ა ბი ლი ტა ცი ის მიზ ნით გრძელ ვა დი ა ნი კამ პა ნია 
და ი გეგ მა ერ თი მხრივ, სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის ფორ მი რე ბის კუთხით და მე ო რე მხრივ, შე ნო ბის 
ეტა პობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცი ის თ ვის კონ კ რე ტუ ლი და ფი ნან სე ბე ბის მო ძი ე ბის მი მარ თუ ლე ბით.

მარ თ ლაც, 2011 წელს სა თე მო კავ ში რის „ნუკრიანი” ძა ლის ხ მე ვით და ფონ დის „ღია სა ზო გა დო ე ბა 
− სა ქარ თ ვე ლო” მხარ და ჭე რით სოფ ლის ბიბ ლი ო თე კა გა რე მონ ტ და. რე ა ბი ლი ტა ცი ის ფარ გ ლებ ში 
მო ეწყო სამ კითხ ვე ლო, რო მელ საც შეხ ვედ რე ბი სა და სა კონ ფე რენ ციო ცენ ტ რის ფუნ ქ ცია და ე მა ტა. 
ამა ვე პე რი ოდ ში შე მუ შავ და პირ ვე ლა დი ხედ ვა და რე კო მენ და ცი ე ბი კულ ტუ რის სახ ლის სა მო მავ ლო 
გან ვი თა რე ბას თან და კავ ში რე ბით7. 

გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის ეტა პე ბი

2011 წელს შე მუ შა ვე ბუ ლი კონ ცეფ ცი ის − „კულტურის სახ ლი, რო გორც სა თე მო გა ნათ ლე ბის რე-
სურ სი” − ძი რი თა დი მო საზ რე ბე ბი იყო: 

 კულ ტუ რის სახ ლის ბა ზა ზე შე საძ ლოა ფუნ ქ ცი ო ნი რებ დეს არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის ე.წ. სა-
თე მო გა ნათ ლე ბის ცენ ტ რი, რო მე ლიც სო ფელ ნუკ რი ან სა და მე ზო ბელ სოფ ლებს მო ემ სა ხუ რე ბა; 

 სა გან მა ნათ ლებ ლო კომ პო ნენ ტი შე იძ ლე ბა მო ი ცავ დეს სხვა დას ხ ვა სა გან მა ნათ ლებ ლო წრე ებს და 
სა ხე ლო ბო სწავ ლე ბას, რის თ ვი საც კარ გი სა ფუძ ვე ლია აქ ვე მოქ მე დი „ნუკრიანის სა ხე ლოს ნო ე ბი”;

 სა გან მა ნათ ლებ ლო კომ პო ნენ ტის და გეგ მ ვამ დე სა ჭი როა სოფ ლის მაცხოვ რებ ლე ბის აზ რი სა და 
სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა;

 ამი სათ ვის უნ და მოხ დეს შე ნო ბის გა და ხურ ვა მა ინც, რა თა შე საძ ლე ბე ლი გახ დეს მი სი ეტა პობ რი ვი 
გან ვი თა რე ბა/ რე ა ბი ლი ტა ცი ა; ამის კარ გი მა გა ლი თი ნუკ რი ა ნის სა სოფ ლო ბიბ ლი ო თე კის რე ა ბი-
ლი ტა ცი ის ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტი იყო;

 კულ ტუ რის სახ ლის გა დარ ჩე ნა/ რე ა ბი ლი ტა ცი ის პრო ცეს ში აუცი ლე ბე ლია სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის 
ჩარ თუ ლო ბა და, შე სა ბა მი სად, მა თი და ინ ტე რე სე ბა აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მა ტი კით;

 გან ხილ ვის თე მა უნ და გახ დეს „ცენტრის” მე ნეჯ მენ ტის და და ფი ნან სე ბის სა კითხე ბი.

შე სა ბა მი სად, სო ფელ ნუკ რი ა ნის კულ ტუ რის სახ ლის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის თ ვის გა მიზ ნუ ლი კამ პა ნია 
ორი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბით წა რი მარ თა: ერ თი მხრივ, სოფ ლის მაცხოვ რებ ლე ბის და ინ ტე რე სე-
ბა კულ ტუ რის სახ ლის რე ა ბი ლი ტა ცი ის სა კითხე ბით და მე ო რე მხრივ, ად ვო კა ტი რე ბის პრო ცეს ში 
ახალ გაზ რ დე ბის მო ბი ლი ზე ბა და ჩარ თ ვა.

ამო ცა ნა # 1. სოფ ლის მაცხოვ რებ ლე ბის და ინ ტე რე სე ბა კულ ტუ რის სახ ლის რე ა ბი ლი ტა ცი ის სა
კითხე ბით და პო ზი ტი უ რი აზ რის ფორ მი რე ბა:

 ხელ მო წე რე ბის შეგ რო ვე ბა სოფ ლად კულ ტუ რის სახ ლის გა და ხურ ვის მოთხოვ ნით: 

პირ ველ ეტაპ ზე, 2011-2012 წწ. კულ ტუ რის სახ ლის გა და ხურ ვის მოთხოვ ნით სოფ ლად 400-მდე ხელ-
მო წე რა შეგ როვ და და შე სა ბა მის წე რილ თან ერ თად ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას წა რედ გი ნა. თუმ-
ცა ამ ფაქტს რე ა გი რე ბა არ მოჰ ყო ლი ა. გა მო უც დე ლო ბის გა მო ვერც სა თე მო კავ შირ მა „ნუკრიანი” 
მის დია საქ მეს ბო ლომ დე. 

თემის შესაძლებლობების განვითარება

7  ანა მარგველაშვილი, მაგდა ცოცხალაშვილი, „კულტურის სახლი, როგორც სათემო განათლების რესურსი”; თანამშრომლობა 
ცვლილებებისათვის, სათემო განვითარების ცენტრის საქმიანობის მიმოხილვა 2010-2012 წწ., გვ. 36.



44    konsultaciis da treningis centri 2015

სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის აზ რის კვლე ვა:

პა რა ლე ლუ რად სა თე მო გან ვი თა რე ბის ცენ ტ რი და სა თე მო კავ ში რი „ნუკრიანი” კულ ტუ რის სახ-
ლის ბა ზა ზე სა სურ ვე ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის არა ფორ მა ლურ გა მო კითხ-
ვას ახორ ცი ე ლებ დ ნენ. გა მო კითხ ვა ორ ჯერ ჩა ტარ და. თუ კი 2013 წელს მას უფ რო ზო გა დი ხა სი ა თი 
ჰქონ და, 2015 წელს უკ ვე კონ კ რე ტუ ლი სერ ვი სე ბის არ ჩე ვას ეხე ბო და.

2013 წლის გა მო კითხ ვის შე დე გე ბი8 

 

თემის შესაძლებლობების განვითარება

8  კვლევითი კომპონენტის ხელმძღვანელი ნინო სანადირაძე, კულტურის სახლთან, სოფლის ფესტივალთან და „ნუკრიანის 
სახელოსნოებთან” დაკავშირებით სოფლის 250 მაცხოვრებელი გამოიკითხა.

სქე მა 1 საჭიროა თუ არა სოფელნუკრიანში კულტურის სახლის არსებობა?

სქე მა 2 რას უნდა ემსახურებოდეს კულტურის სახლი?

სქე მა 3 რა უნდა ისწავლებოდეს კულტურის სახლში?

კი

კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულება

ხალხური სიმღერა

არ მიფიქრია

არაფორმალური სასწავლო ცენტრი

ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი

სპორტული წრეები

არა

კულტურულ-გასართობი დაწესებულება

ქორეოგრაფიული ანსამბლი

არ ვიცი

გასართობი დაწესებულება

ხალხურ საკრავთა ანსამბლი

უცხო ენები

უფრო კი, ვიდრე არა

სასწავლო ცენტრი

ჭადრაკის წრე

სამჭედლო

სხვა

88%

2%
2% 2%

6%

42%

4%

37%

9%

8%

38%

14%8%
7%

4%
3%

15%

3%
8%
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2015 წლის გა მო კითხ ვის შე დე გე ბი9 

2015 წლის გა მო კითხ ვა მხო ლოდ პო ტენ ცი ურ სერ ვი სებს შე ე ხე ბო და და გა მო კითხულ თა უმე ტე სო-
ბა ახალ გაზ რ დე ბი იყ ვ ნენ.10 

რა ო დე ნობ რი ვი შე ფა სე ბის გარ და შეგ როვ და სოფ ლის კულ ტუ რის სახ ლ თან და კავ ში რე ბუ ლი მო გო-
ნე ბე ბიც, გთა ვა ზობთ რამ დე ნი მე მათ განს:

 „ამ კულ ტუ რის სახ ლის აშე ნე ბაც მახ სოვს. ხალ ხი აგურ ა გურ აშე ნებ და მას. მა მა ჩემს დიდ
ჯი ბი ა ნი ფარ თუ კი მის ცეს, ქვებს იწყობ და შიგ და ისე ეხ მა რე ბო და მუ შებს... მის დან გ რე ვა ში 
ხალ ხია დამ ნა შა ვე”

ვახ ტანგ გო გი ნაშ ვი ლი, 86 წლის

„მე მა შინ სიღ ნაღ ში, სამ კერ ვა ლო ფაბ რი კა ში ვმუ შა ობ დი. სა მუ შა ოს დას რუ ლე ბის მე რე მოვ
დი ო დი, ბავ შ ვებს გა მოვ პ რან ჭავ დი და მთე ლი დღის დაღ ლი ლი, დი დი სი ხა რუ ლით, მე ზობ
ლებ თან ერ თად ხან კი ნოს სა ყუ რებ ლად, ხან კონ ცერ ტ ზე, ხან სპექ ტაკ ლ ზე მივ დი ო დი. რომ 
ვერც ვი ოც ნე ბებ დი, ისე თი არ ტის ტე ბი ჩა მო დი ოდ ნენ აქ. სპე ცი ა ლუ რად კა ბებს ვი კე რავ დით 
კი ნო ში სა სი ა რუ ლოდ” 

თამ რი კო შალ ვაშ ვი ლი, 81 წლის

„კლუბი იყო ჩე მი სი ა მა ყე. ახ ლოს რომ გა ვივ ლი, ახ ლაც რა ღა ცა მე მარ თე ბა. მგო ნია სცე ნა ზე 
უნ და გა ვი დე. . . 15 სპექ ტაკ ლ ში მი ვი ღე მო ნა წი ლე ო ბა... ახ ლა რომ და მი ძა ხონ, სი ხა რუ ლით 
გა ვიქ ცე ვი და ვი თა მა შებ კი დე” 

ისა კო შარ მი აშ ვი ლი, 74 წლის

თემის შესაძლებლობების განვითარება

9  არაფორმალური გამოკითხვა „სცანის” ახალგზარდულმა ჯგუფმა ჩაატარა, სულ გამოიკითხა 150 ახალგაზრდა. ზეპირი მოგონებები 
სათემო კავშირის „ნუკრიანი” წარმომადგენელმა მაია ბიძინაშვილმა ჩაიწერა.

10  დასახელდა ასევე: კონცერტები, საგანმანათლებლო წრეები, ეროვნული გამოცდების მოსამზადებელი წრე, ეკოლოგია, 
მხარეთმცოდნეობა, სამოქალაქო განათლება, კომპიუტერი, ტექნიკური წრეები.

სქე მა 4 რა უნდა ისწავლებოდეს კულტურის სახლში?

ცეკვის წრე

სიმღერა

სახელობო წრეები

დრამწრე

სპორტი

კინოჩვენებები

ხატვა

მუსიკალური წრე

კულინარია

ფოლკლორი

ლიტ. კაფე

31

27

20
18

18

15

10

10

6

2 2
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ამო ცა ნა # 2 − ახალ გაზ რ დე ბის მო ბი ლი ზე ბა და ჩარ თ ვა კულ ტუ რის სახ ლის ად ვო კა ტი რე ბის პრო
ცეს ში

სა თე მო კავ შირ თან „ნუკრიანი” არ სე ბუ ლი ახალ გაზ რ დუ ლი არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის ცენ ტ რი 
„სცანი” (საგანმანათლებლო ცენ ტ რი ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის − ნუკ რი ა ნი) 2013 წლი დან მოქ მე დებს. 
ახალ გაზ რ დე ბის ჩარ თუ ლო ბა სოფ ლის კულ ტუ რის სახ ლის მოვ ლა- პატ რო ნო ბა სა და ად ვო კა ტი რე-
ბის პრო ცეს ში ერ თ -ერ თი მთა ვა რი ამო ცა ნა იყო. ახალ გაზ რ დუ ლი ჯგუ ფე ბის მო ნა წი ლე ო ბით, პირ-
ველ რიგ ში, სოფ ლად ძვე ლი სა ო ჯა ხო ფო ტო -არ ქი ვე ბი შეგ როვ და, რომ ლე ბიც სოფ ლის კულ ტუ რის 
წარ სულს ასა ხავ დ ნენ. 

პრაქ ტი კუ ლი სა მუ შა ოს გარ და აღ ნიშ ნუ ლი კომ პო ნენ ტი საკ მა ოდ ინ ტენ სი ურ სა გან მა ნათ ლებ ლო 
აქ ტი ვო ბებ საც მო ი ცავ და: ტრე ნინ გე ბი, კონ სულ ტა ცი ე ბი, სა მუ შაო შეხ ვედ რე ბი ისეთ თე მებ ზე, რო-
გო რი ცა ა:

 სოფ ლის არ ქი ვე ბი, სა ო ჯა ხო ფო ტო- დო კუ მენ ტა ცია და მი სი მნიშ ვ ნე ლო ბა;
 ფო ტო ე ბის და მუ შა ვე ბა;
 კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბა და მი სი აღ წე რა;
 გუნ დუ რი მუ შა ო ბა და სხვა.

თე ო რი უ ლი სას წავ ლო კომ პო ნენ ტის პა რა ლე ლუ რად, ახალ გაზ რ დუ ლი ჯგუ ფი პრაქ ტი კულ საქ მი ა ნო-
ბა შიც იყო ჩარ თუ ლი. სწო რედ მა თი ძა ლის ხ მე ვით გახ და შე საძ ლე ბე ლი სო ფელ ში სა ო ჯა ხო არ ქი ვე-
ბი დან სოფ ლის კულ ტუ რის ცხოვ რე ბის ამ სახ ვე ლი ფო ტო- დო კუმ ნე ტა ცი ის შეგ რო ვე ბა. ფო ტო მა სა ლა 
2013 წლის სოფ ლის ფეს ტი ვალ ზე გა მო ი ფი ნა იმ მიზ ნით, რომ სოფ ლის მაცხოვ რებ ლე ბის თ ვის შეგ ვეხ-
სე ნე ბი ნა, თუ რა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი ეკა ვა მოქ მედ კულ ტუ რის სახლს სოფ ლის კულ ტუ რულ - სა გან-
მა ნათ ლებ ლო ცხოვ რე ბა ში და თე მა უფ რო პრი ო რი ტე ტუ ლი გამ ხ და რი ყო სოფ ლი სათ ვის.

2013 წლის ნუკ რი ა ნის ფეს ტი ვა ლის თ ვის სოფ ლის ახალ გაზ რ დებ მა ნა გავ საყ რე ლად ქცე უ ლი ყო ფი-
ლი კულ ტუ რის სახ ლი და ა სუფ თა ვეს და ერ თ -ერთ და ზი ა ნე ბულ ოთახ ში სა ფეს ტი ვა ლოდ მო აწყ ვეს 
კა ფე თან მ ხ ლე ბი გა მო ფე ნით – „კულტურის სახ ლი გუ შინ, დღეს. ხვალ?” გა მო ფე ნის მი ზა ნი სოფ-
ლის მცხოვ რებ ლე ბის თ ვის ახ ლო წარ სუ ლის შეხ სე ნე ბა და სოფ ლად კულ ტუ რულ - სა გან მა ნათ ლებ-
ლო სერ ვი სე ბის არ სე ბო ბის და ხელ მი საწ ვ დო მო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბის წა მო წე ვა იყო.

პრო ცე სის შე დე გე ბი

2015 წელს კულ ტუ რის სახ ლის ერ თ -ერ თი ფლი გე ლის სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცია მრა ვალ მ ხ რი ვი, მრა-
ვალ პ რო ფი ლი ა ნი, დარ გობ რი ვი თა ნამ შ რომ ლო ბის და წლე ბის მან ძილ ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მუ შა-
ო ბის შე დე გი ა. დღეს იქ სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტ რი11 ფუნ ქ ცი ო ნი რებს და სოფ ლის მაცხოვ რებ ლებს 
200-ზე მეტ სა მო ქა ლა ქო სერ ვისს სთა ვა ზობს.

2014 წლი დან სა თე მო გან ვი თა რე ბის ცენ ტ რი სა და სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის ეროვ ნუ ლი ბიბ-
ლი ო თე კის დი რექ ტო რის გი ორ გი კე კე ლი ძის შუ ამ დ გომ ლო ბით მჭიდ რო თა ნამ შ რომ ლო ბა და იწყო 
სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ას „ნუკრიანი”, სო ფელ ნუკ რი ა ნის ბიბ ლი ო თე კა სა და სა ქარ თ ვე ლოს ბიბ ლი ო-
თე კე ბის ასო ცი ა ცი ას შო რის. 

სწო რედ სა ქარ თ ვე ლოს ბიბ ლი ო თე კე ბის ასო ცი ა ცი ის დახ მა რე ბით გახ და შე საძ ლე ბე ლი სო ფელ 
ნუკ რი ა ნის კულ ტუ რის სახ ლის ჩარ თ ვა პრო ექ ტ ში „საზოგადოებრივი ცენ ტ რე ბის გან ვი თა რე ბა”, 
რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ როს სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტო სა და სა-
ქარ თ ვე ლოს ბიბ ლი ო თე კე ბის ასო ცი ა ცი ის მი ერ ხორ ცი ელ დე ბა12.

თემის შესაძლებლობების განვითარება

11 საზოგადოებრივი ცენტრების პროგრამის შესახებ, დეტალურად იხ. http://sda.gov.ge/ka-ge/Community-Center/

12 http://sda.gov.ge/?page_id=5555
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რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, 2014 წლის და საწყი სი დან ზაფხუ ლამ დე სა თე მო კავ ში რი „ნუკრიანი” აქ-
ტი უ რად თა ნამ შ რომ ლობ და ეროვ ნუ ლი ბიბ ლი ო თე კე ბის ასო ცი ა ცი ა სა და სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი-
ის სა მი ნის ტ როს სერ ვი სე ბის გა ცე მის სამ სა ხურ თან – ბიბ ლი ო თე კის, რო გორც სა თე მო გა ნათ ლე ბის 
ცენ ტ რის მო დე ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბის და ამი სათ ვის სა ბიბ ლი ო თე კო სივ რ ცის გაზ რ დის და გა რე მონ-
ტე ბის თა ო ბა ზე. სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტ რი სო ფელ ნუკ რი ან ში 2015 წელს გა იხ ს ნა. სოფ ლის ბიბ-
ლი ო თე კის სრუ ლი მო დერ ნი ზე ბის გარ და, გა რე მონ ტ და შე ნო ბის ერ თი ნა წი ლიც, სა დაც ნუკ რი ა ნი სა 
და მიმ დე ბა რე სოფ ლე ბის მაცხოვ რებ ლებს 200-ზე მე ტი სა მო ქა ლა ქო სერ ვი სის მი ღე ბა შე უძ ლი ათ.

კულ ტუ რის სახ ლის ნა წილ ში სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტ რის გახ ს ნამ წლე ბის წინ დაწყე ბუ ლი კულ ტუ-
რის სახ ლის წი ნამ დე ბა რე სკვე რის რე ა ბი ლი ტა ცი ის პრო ცე სი და აჩ ქა რა. 2015 წლის ივ ნის ში მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ რე ა ბი ლი ტი რე ბუ ლი სკვე რი გა იხ ს ნა და დღეს ის სოფ ლის ახალ გაზ რ დე ბის 
თავ შეყ რის ად გი ლი ა. სკვე რის გახ ს ნამ სა თე მო კავ შირს „ნუკრიანი” შე საძ ლებ ლო ბა მის ცა, არა-
ფორ მა ლუ რი შეხ ვედ რე ბი, სა გან მა ნათ ლებ ლო, კულ ტუ რუ ლი და გა სარ თო ბი ღო ნის ძი ე ბე ბი სკვე-
რის ტე რი ტო რი ა ზე გა და ე ტა ნა.

2015 წე ლი − ახა ლი გა მოწ ვე ვე ბი, ახა ლი ხედ ვა 

კულ ტუ რის სახ ლის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა

სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტ რის გახ ს ნამ და შე ნო ბის პრობ ლე მის ნა წი ლობ რივ მა მო წეს რი გე ბამ დღის 
წეს რიგ ში კულ ტუ რის სახ ლის დარ ჩე ნი ლი ავა რი უ ლი ფარ თის გა დარ ჩე ნი სა და ფუნ ქ ცი უ რი დატ-
ვირ თ ვის სა კითხიც და ა ყე ნა. ამ ჟა მად სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტ რი სა და ბიბ ლი ო თე კის გარ და შე-
ნო ბა ში გან თავ სე ბუ ლია სა მუ სი კო სკო ლა, სა თე მო კავ ში რი „ნუკრიანი” და სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო 
„ნუკრიანის სა ხე ლოს ნო ე ბი”. 

აღ ნიშ ნულ ორ გა ნი ზა ცი ებს, ძი რი თა დად, შე ნო ბის ერ თი ფლი გე ლი უკა ვი ათ, ხო ლო და ნარ ჩე ნი ნა-
წი ლი სას წ რა ფო გა და ხურ ვას და დრო ე ბით და ხურ ვას სა ჭი რო ებს, რა თა შე ნო ბის ღი ად დარ ჩე ნი ლი 
ოთა ხე ბის შემ დ გო მი გა ნად გუ რე ბის პრო ცე სი შე ჩერ დეს.

და ზი ა ნე ბუ ლი სა ხუ რა ვი დან წყა ლი არა მარ ტო ყო ფილ თე ატ რა ლურ დარ ბაზ ში ჩა დის, არა მედ სხვა 
ოთა ხებ შიც და სი ტუ ა ცი ის გა მო უს წო რებ ლო ბამ შე საძ ლო ა, სა მო მავ ლოდ საფ რ თხე მთლი ა ნად შე-
ნო ბას და მათ შო რის, რე ა ბი ლი ტი რე ბულ ნა წილ საც შე უქ მ ნას.

კულ ტუ რის სახ ლის მარ თ ვი სა და და ფი ნან სე ბის სა კითხე ბი

კულ ტუ რის სახ ლი სა და იქ გან თავ სე ბუ ლი კულ ტუ რის და წე სე ბუ ლე ბე ბის დაქ ვემ დე ბა რე ბა- და ფი-
ნან სე ბის სის ტე მა მე ნეჯ მენ ტის კუთხით ოპ ტი მა ლუ რი არ არის:

1) კულ ტუ რის სახ ლის შე ნო ბა მუ ნი ცი პა ლუ რი ა(ა )იპ სა ხე ლოვ ნე ბო ცენ ტ რის ბა ლან ს ზეა და ჰყავს 
ხელ ფა სი ა ნი კო ორ დი ნა ტო რი − ბუნ დო ვა ნი ფუნ ქ ცი ე ბით;

2) ამა ვე შე ნო ბა ში გან თავ სე ბუ ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტ რი და ბიბ ლი ო თე კა − მუ ნი ცი პა ლუ რი 
ა(ა )იპ სიღ ნა ღის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ხე ლოვ ნე ბო და სა გან მა ნათ ლებ ლო მომ სა ხუ რე ბის ცენ ტ რის 
დაქ ვემ დე ბა რე ბა შია და მის მი ერ ფი ნან ს დე ბა;

3) სა მუ სი კო სკო ლა ექ ვემ დე ბა რე ბა მუ ნი ცი პა ლურ ა(ა )იპ -ის − სა მუ სი კო სკო ლე ბის გა ერ თი ა ნე ბას 
და, შე სა ბა მი სად, მის მი ერ ფი ნან ს დე ბა;

4) სა თე მო კავ ში რი „ნუკრიანი” და მის დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში მყო ფი „ნუკრიანის სა ხე ლოს ნო ე ბი” იჯა-
რით იღებს რამ დე ნი მე ოთახს, თუმ ცა კულ ტუ რის სახ ლის სა ერ თო მდგო მა რე ო ბა ზე, ძი რი თა დად, 
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სწო რედ სა თე მო კავ ში რი „ნუკრიანი” ზრუ ნავს; რომ არა აღ ნიშ ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გა დას ვ ლა 
კულ ტუ რის სახ ლ ში 2011 წელს, შე ნო ბა, სა ვა რა უ დოდ, დღე საც გა ურ კ ვე ველ ვი თა რე ბა ში იქ ნე ბო და.

არ სე ბუ ლი მო დე ლის პი რო ბებ ში მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ერთ კონ კ რე ტულ შე ნო ბას თან შე ხე ბა სამ 
სხვა დას ხ ვა მუ ნი ცი პა ლურ ა(ა )იპ -ის აქვს, მა ინც გა ურ კ ვე ვე ლი რჩე ბა კულ ტუ რის სახ ლის ერ თი ა ნი 
მე ნეჯ მენ ტის და პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა კითხი.

არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით 2011-2012 წლებ ში შე მუ შა ვე ბუ ლი კულ ტუ რის სახ ლის 
გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცი ის გა და ხედ ვა 2015 წელს მოხ და – სა თე მო გან ვი თა რე ბის ცენ ტ რის, სა თე-
მო კავ ში რის „ნუკრიანი” და პარ ტ ნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თუ დარ გობ რი ვი ექ ს პერ ტე ბის მი ერ სა-
მუ შაო შეხ ვედ რა ზე „მუნიციპალური კულ ტუ რის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა და სა თე მო გა ნათ ლე ბის ცენ ტ-
რე ბის გან ვი თა რე ბის პერ ს პექ ტი ვა”. სა მუ შაო შეხ ვედ რას ეს წ რე ბოდ ნენ სა თე მო გან ვი თა რე ბის ცენ-
ტ რის (CDC), კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რის (CTC), სა თე მო კავ ში რის „ნუკრიანი” (CUN), 
რე გი ო ნუ ლი კი ნოს ასო ცი ა ცი ის, პრო ექ ტის „ბოლნისი − თა ნა მედ რო ვე ხე ლოვ ნე ბის ქა ლა ქი”, ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბის: „სამოქალაქო ინი ცი ა ტი ვა”, „კულტურული მემ კ ვიდ რე ო ბის არა სამ თავ რო ბო მო ნი-
ტო რინ გი” და  სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო გან ვი თა რე ბის ასო ცი ა ცი ის (SAGA) წარ მო მად გენ ლე ბი.

შეხ ვედ რის მი ზა ნი:  სოფ. ნუკ რი ა ნის კულ ტუ რის სახ ლის მა გა ლით ზე ყო ფი ლი კულ ტუ რის სახ ლე-
ბი სა და კულ ტუ რის სხვა და წე სე ბუ ლე ბე ბის მარ თ ვის ეფექ ტუ რი მო დე ლის შე მუ შა ვე ბა; სა თე მო გა-
ნათ ლე ბის ცენ ტ რის შექ მ ნა/ გან ვი თა რე ბის პერ ს პექ ტი ვა შემ დე გი სა კითხე ბის  გათ ვა ლის წი ნე ბით: 

− კულ ტუ რის სახ ლის ბა ზა ზე სხვა დას ხ ვა სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა;   

− ცენ ტ რის და ფი ნან სე ბი სა და მე ნეჯ მენ ტის ოპ ტი მა ლუ რი მო დე ლის შე მუ შა ვე ბა.

დის კუ სია შემ დეგ სა კითხებს შე ე ხო:

− რა და მა ტე ბი თი სერ ვი სე ბი შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს ნუკ რი ა ნის კულ ტუ რის სახლს და რა ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სია სა ჭი რო ამ სერ ვი სე ბის მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფე ბი სათ ვის მი სა წო დებ ლად;

− ნუკ რი ა ნის სა თე მო გა ნათ ლე ბის ცენ ტ რის მარ თ ვი სა და და ფი ნან სე ბის მე ქა ნიზ მი;

− სა თე მო კავ ში რის „ნუკრიანი” რო ლი.

მო საზ რე ბე ბი და მა ტე ბით სერ ვი სებ თან და კავ ში რე ბით:

 სა მო ქა ლა ქო კლუ ბი, ქალ თა კლუ ბი;
 პრო ფე სი უ ლი ორი ენ ტა ცი ა; 
 ახალ გაზ რ დუ ლი სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი;
 მო ხა ლი სე ო ბის პროგ რა მა ზრდას რულ თათ ვის;
 წლის ნო მი ნა ცი ე ბის მეშ ვე ო ბით მო სახ ლე ო ბის სტი მუ ლი რე ბა;
 სოფ ლის კრე ბე ბის ორ გა ნი ზე ბა;
 ზღაპ რე ბის წრე;
 ტრა დი ცი უ ლი ფეს ტი ვა ლი, რო გორც ცენ ტ რის სერ ვი სი;
 ტრე ნინ გე ბი: სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა, მე ფუტ კ რე ო ბა და სხვა თე მა ტუ რი;
 ინ ტერ ნეტ კურ სი: ვებ - გ ვერ დის დამ ზა დე ბა;
 გა მო ფე ნე ბი სა და ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ღა მო ე ბის ორ გა ნი ზე ბა; ლი ტე რა ტუ რუ ლი კლუ ბი;
 კი ნოკ ლუ ბი;
 სა ხე ლოვ ნე ბო წრე ე ბი;
 სა ხე ლოს ნო ე ბის მა ღა ზი ა;
 და სარ ჩე ნი სივ რ ცე − არტ რე ზი დენ ცი ის იდე ა;
 ვე ტე რან თა/ ხან დაზ მულ თა კლუ ბი: ჭად რა კი, ნარ დი /ფანჩატური სკვერ ში ;
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 სა დის კუ სიო სივ რ ცე /ე ზო;
 სოფ ლის არ ქი ვი / სოფ ლის მუ ზე უ მი.

ძი რი თა დი რე კო მენ და ცი ე ბი:

1) კულ ტუ რის სახ ლის მარ თ ვის მო დე ლის გა უმ ჯო ბე სე ბა -ოპ ტი მი ზა ცია და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სათ-
ვის კონ კ რე ტუ ლი მო დე ლე ბის შე თა ვა ზე ბა; კულ ტუ რის სახ ლის ბა ზა ზე მუ ნი ცი პა ლურ და ად გი-
ლობ რივ სა თე მო კავ შირს შო რის თა ნამ შ რომ ლო ბის მო დე ლის გან ვი თა რე ბა;

2) შე ნო ბის სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცი ის მიზ ნით სხვა დას ხ ვა ინ ტე რეს თა ჯგუფ თან მჭიდ რო თა ნამ შ რომ-
ლო ბა (მაგ. თა ნა მედ რო ვე ხე ლოვ ნე ბის სფე რო ში მოღ ვა წე ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და არ ტის ტე ბი და სხვ.) 

3) პრი ო რი ტე ტუ ლი და მა ტე ბი თი სერ ვი სე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და და ნერ გ ვა – კულ ტუ რის სახ ლის ბა-
ზა ზე სა თე მო კავ ში რის „ნუკრიანი” მი ერ და მა ტე ბი თი სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბა და და ფი ნან სე ბის 
სის ტე მის შე მუ შა ვე ბა; სა მუ შაო პრო ცეს ში გა მოთ ქ მუ ლი იდე ე ბის პროგ რა მად ჩა მო ყა ლი ბე ბა.

სა მუ შაო შეხ ვედ რა ზე და სა ხულ ამო ცა ნებ ზე დაყ რ დ ნო ბით სა თე მო გან ვი თა რე ბის ცენ ტ რი, სა თე-
მო კავ ში რი „ნუკრიანი” და პარ ტ ნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 2015 წლი დან სოფ ლის კულ ტუ რის სახ ლის 
გან ვი თა რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი კამ პა ნი ის მე ო რე ეტაპს და იწყე ბენ.

შე ჯა მე ბა

ზე მოთ აღ წე რი ლი მა გა ლი თი ნათ ლად აჩ ვე ნებს სხვა დას ხ ვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რის ჩარ თუ ლო-
ბის მეშ ვე ო ბით ამა თუ იმ პრობ ლე მის (დანგრევის პი რას მი სუ ლი, უფუნ ქ ცი ოდ დარ ჩე ნი ლი სოფ-
ლის კულ ტუ რის სახ ლი) ნა წი ლობ რივ მოგ ვა რე ბი სა და მუ ნი ცი პა ლუ რი კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბა ში 
ახა ლი იმ პულ სე ბის შე ტა ნის შე საძ ლებ ლო ბას. ამ მხრივ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა:

 კულ ტუ რულ - სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნებ ში; ამ გ-
ვა რი პრო ექ ტე ბი ქმნის არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის სა ფუძ ველს, რაც, თა-
ვის მხრივ, მდგრა დი გან ვი თა რე ბის ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ქვა კუთხე დი ა. ამის კარ გი მა გა ლი-
თია სო ფელ ნუკ რი ან ში წლე ბის მან ძილ ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი კულ ტუ რულ - სა გან მა ნათ ლებ ლო 
გან ვი თა რე ბის პროგ რა მე ბი, მი მარ თუ ლი სხვა დას ხ ვა მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფის კენ; 

 მუ ნი ცი პა ლუ რი გან ვი თა რე ბის პრო ექ ტებ ში სხვა დას ხ ვა და ინ ტე რე სე ბულ მხა რეს შო რის მჭიდ რო 
თა ნამ შ რომ ლო ბა და გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბა. ნუკ რი ა ნის კულ ტუ რის სახ ლის ბა ზა ზე სა ზო გა-
დო ებ რი ვი ცენ ტ რის (ადგილზე ორას ზე მე ტი სერ ვი სის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა) ამოქ მე დე ბა და 
შე ნო ბის ნა წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია ამ გ ვა რი თა ნამ შ რომ ლო ბის შე დე გი ა;

 მუ ნი ცი პა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის ნე ბა – კრი ტი კუ ლად გა ი აზ როს კულ ტუ რის სფე როს მარ თ ვის არ-
სე ბუ ლი მო დე ლი და და ფი ნან სე ბის სქე მა; ხე ლი შე უწყოს კულ ტუ რის სერ ვი სე ბის გამ რა ვალ ფე-
როვ ნე ბა სა და ხელ მი საწ ვ დო მო ბას.

თემის შესაძლებლობების განვითარება
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სოფლის არქივები და 
არაფორმალური განათლება

სოფ ლის არა ფორ მა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო ცენ ტ რის, ბიბ ლი ო თე კის ან კულ ტუ რუ ლი სივ რ ცის 
ბა ზა ზე ად გი ლობ რი ვი არ ქი ვის და მუ ზე უ მის ორ გა ნი ზე ბა შე საძ ლოა იმ კომ პ ლექ სუ რი გეგ მის ნა წი-
ლად წარ მო ვიდ გი ნოთ, რო მე ლიც არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბით რე გი ო ნებ ში, სოფ ლებ ში სა-
გან მა ნათ ლებ ლო ქსე ლის გა ჯან სა ღე ბა სა და კულ ტუ რუ ლი ძვრე ბის ხელ შეწყო ბას ისა ხავს მიზ ნად. 
ამან, თა ვის მხრივ, აღ ნიშ ნულ სფე რო ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის ზრდა და გან ვი თა რე ბა შე იძ ლე ბა 
გა მო იწ ვი ოს.

სოფ ლის არ ქი ვის / მუ ზე უ მის, რო გორც მეხ სი ე რე ბის სა ცა ვის და გა ნათ ლე ბის კე რის მუ შა ო ბის ცალ-
კე უ ლი მა გა ლი თე ბი ძალ ზე მწი რი ა, მით უმე ტეს ქსე ლის არ სე ბო ბის პრე ცენ დენ ტი უცხოა ჩვე ნი 
რე ა ლო ბის თ ვის. ჩა ნა ფიქ რის გან ვი თა რე ბას სა ხელ მ წი ფო და სა მო ქა ლა ქო რე სურ სე ბის მო ბი ლი ზე-
ბის სირ თუ ლის გარ და, კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის, ის ტო რი უ ლი არ ტე ფაქ ტე ბის, დო კუ მენ ტე ბის 
გა მოვ ლე ნის და ზე პი რი მეხ სი ე რე ბის ფიქ სა ცი ის გა მოც დი ლე ბის გან ვი თა რე ბა- გა ზი ა რე ბის შეზღუ-
დუ ლი პრაქ ტი კა, ასე ვე გა ზი ა რე ბის სივ რ ცის არარ სე ბო ბა აძ ნე ლებს.

თუ რამ დე ნად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სოფ ლებ ში მო ხა ლი სე ე ბის სის ტე მა ტუ რი და და გეგ მი ლი მუ შა ო ბა 
ის ტო რი უ ლი და კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის გა მოვ ლე ნა- ფიქ სა ცი ა ზე უშუ ა ლოდ ად გი ლობ რი ვი 
თე მი სა და, ზო გა დად, მთე ლი სა ზო გა დო ე ბის თ ვის, ცხა დი ხდე ბა გა სუ ლი სა უ კუ ნის გან მავ ლო ბა ში 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი სა მუ ზე უ მო და სა არ ქი ვო სფე როს მოწყო ბი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბელ ნიშ ნებ ზე 
დაკ ვირ ვე ბით:

ირაკლი ხვადაგიანი
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 ცენ ტ რა ლი ზა ცია – ობი ექ ტუ რი მი ზე ზე ბის გა მო მე-20 სა უ კუ ნის გან მავ ლო ბა ში ის ტო რი უ ლი და 
კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის გა მოვ ლე ნის და ფიქ სა ცი ის სა მუ შა ო ე ბი, ძი რი თა დად, „ზემოდან” 
– სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტე ბის, კვლე ვი თი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და სა მეც ნი ე რო ჯგუ ფე ბის ინი ცი ა ტი-
ვით და ორ გა ნი ზე ბით ხორ ცი ელ დე ბო და. ეს, თა ვის თა ვად, უზ რუნ ველ ყოფ და პრო ცე სის მა ღალ-
პ რო ფე სი უ ლად ჩა ტა რე ბას, მაგ რამ მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ა- ცოდ ნა, რო გორც წე სი, ცენ ტ რა-
ლი ზე ბულ ქსელ ში – ამა ვე ინ ს ტი ტუ ტე ბის სა ცა ვებ ში არ ქივ დე ბო და და „მიმოქცევაში” მხო ლოდ 
პრო ფე სი ო ნალ თა ვიწ რო წრე ში გა დი ო და. ამის გა მო, დღეს არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბით, ამ არა-
მა ტე რი ა ლუ რი მემ კ ვიდ რე ო ბის, ინ ფორ მა ცი ის დი დი ნა წი ლი მი უწ ვ დო მე ლი და უც ნო ბია იმ სივ რ-
ცის ბი ნად რე ბი სა და „მემკვიდრეებისათვის”, სა დაც ის არის მოკ რე ბი ლი. შე სა ბა მი სად, რო ცა ამ 
ად გი ლებ ზე ფიქ სი რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია (მაგალითად, ძვე ლი დო კუ მენ ტე ბი, ფო ტო მა სა ლე ბი, კი-
ნო- ჩა ნა წე რი, აუდი ო- მა სა ლა) სა კუ თა რი თე მის ის ტო რი ის და კულ ტუ რის შე სა ხებ არ მო ი პო ვე ბა, 
თა ვის თა ვად უფ რო ად ვი ლი ხდე ბა გა უცხო ე ბა და სა კუ თარ საცხოვ რე ბელ გა რე მო სა და წი ნა პარ-
თა კვა ლი სა გან გა თიშ ვა; 

 ფილ ტ რა ცია – მე ო ცე სა უ კუ ნის დი დი ნა წი ლი, საბ ჭო თა ტო ტა ლი ტა რუ ლი სა ხელ მ წი ფოს არ სე ბო-
ბის გა მო, ხელ საყ რელ გა რე მო სა და სივ რ ცეს არ წარ მო ად გენ და სრულ ფა სო ვა ნი სა მეც ნი ე რო- კ-
ვ ლე ვი თი და სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მი ა ნო ბის თ ვის. სა ხელ მ წი ფოს მი ერ იდე ო ლო გი უ რი კონ ტ რო-
ლის, და მო უ კი დე ბე ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის ჩარ ჩო ში მოქ ცე ვის და შეზღუდ ვის პრაქ ტი კის შე დე გად 
ბო ლო სა უ კუ ნე ე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა ზო გა დო ებ რი ვი და პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბის, დი დი სო ცი-
ა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბის სრულ ფა სო ვა ნი აღ ქ მი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წყა რო ე ბის (დოკუმენტები, 
ზე პი რი მეხ სი ე რე ბა) და ფიქ სი რე ბა, და მუ შა ვე ბა, გა სა ჯა რო ე ბა და სა მეც ნი ე რო ანა ლი ზი, ფაქ ტობ-
რი ვად, შე უძ ლე ბე ლი და დაბ ლო კი ლი იყო; ან და ეს შეზღუ დუ ლი და და მა ხინ ჯე ბუ ლი ფორ მით ხდე-
ბო და, რის გა მოც ყუ რადღე ბის მიღ მა დარ ჩა ის ტო რი უ ლი ღი რე ბუ ლე ბის მქო ნე ალ ტერ ნა ტი უ ლი 
წყა რო ე ბი და სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის რე ა ლუ რი სუ რა თი კო ლექ ტი უ რი მეხ სი ე რე ბი დან წა ი-
შა ლა. მკაც რი კონ ტ რო ლი სა და ცენ ტ რა ლი ზა ცი ის გა მო  ძალ ზე შე სუს ტ და ერ თი ა ნი „ნარატივის” 
შექ მ ნა ში ფარ თო მო ნა წი ლე ო ბის კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის პრო ცე სიც;

 წყვე ტა – ზე მოხ სე ნე ბუ ლი სპე ცი ფი კის მი უ ხე და ვად, საბ ჭო თა რე ჟი მის და ცე მი სას შექ მ ნი ლი კრი-
ზი სი სა და დაშ ლის შემ დეგ, არ სე ბუ ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბის ბა ზა და ისე დაც შეზღუ დუ ლი რე სურ სე ბი 
მწვა ვე ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი პი რო ბე ბის გა მო მო ი შა ლა. ამან მემ კ ვიდ რე ო ბის ფიქ სა ცი ის 
პრო ცე სი ფაქ ტობ რი ვად გა ა ჩე რა, რის შე დე გა დაც გაჩ ნ და წყვე ტა. მთე ლი მე-19, მე-20 სა უ კუ ნის 
გან მავ ლო ბა ში კვლე ვის და ფიქ სა ცი ის ფო კუ სის დრო ის ჩარ ჩო უხე შად და ირ ღ ვა (დაახლოებით 
50 წლით უკან იყო მი მარ თუ ლი), 90-იან წლებ ში კი პრო ცე სის ჩა ვარ დ ნის გა მო, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, 
„აუთვისებელი” დარ ჩა მე-20 სა უ კუ ნის დი დი ნა წი ლი.

ამ სპე ცი ფი კის და პრობ ლე მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით დღეს ის ტო რი უ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის ფიქ სა ცი-
ის „სახალხო მოძ რა ო ბის” მოქ მე დე ბა ორი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბით შე იძ ლე ბა წარ მო ვიდ გი ნოთ:

- ად გი ლებ ზე მო ხა ლი სე- მ კ ვ ლე ვარ თა ჯგუ ფე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის ხელ შეწყო ბა, კომ პ ლექ სუ რი სა-
გან მა ნათ ლებ ლო კურ სე ბით მა თი პრაქ ტი კუ ლი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბა და ამ ინი ცი ა ტი ვე ბის ქსე-
ლის აწყო ბა;

- სა ხელ მ წი ფო და რა ი ო ნუ ლი არ ქი ვე ბის და სა მეც ნი ე რო- კ ვ ლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტე ბის ბა ზე ბის გამ ჭ-
ვირ ვა ლო ბის წა ხა ლი სე ბა – ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გაზ რ და; ძვე ლი ბა ზის ახა ლი ინი ცი-
ა ტი ვის პუნ ქ ტებ თან და კავ ში რე ბა და ინ ფორ მა ცი ის მი მოც ვ ლა.

მსგავ სი პრე ცენ დენ ტე ბი შე საძ ლე ბელს გახ დის, ხე ლახ ლა გან ვი თარ დეს მო დე ლი, რაც ად გი ლობ-
რივ დო ნე ზე, „მიკროისტორიების” ფიქ სა ცი ა- შეს წავ ლა ში მე ტი ადა მი ა ნის (მოხალისე არაპ რო ფე-
სი ო ნა ლე ბის) ჩარ თ ვით აღად გენს და გა მო ა ცოცხ ლებს შე ჩე რე ბულ პრო ცესს და საყ რ დენ ბა ზას 
შექ მ ნის პრო ფე სი უ ლი- კ ვ ლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტე ბი სათ ვის. სოფ ლებ ში, რე გი ო ნებ ში ახა ლი, უც ნო ბი 
და ალ ტერ ნა ტი უ ლი წყა რო ე ბი სა და ის ტო რი უ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის გა მოვ ლე ნა და, პა რა ლე ლუ რად, 
უკ ვე და ფიქ სი რე ბუ ლი, მაგ რამ აქამ დე ხელ მი უწ ვ დო მე ლი ინ ფორ მა ცი ის უკან ვე დაბ რუ ნე ბა- გაც-
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ნო ბა გა აძ ლი ე რებს ად გი ლობ რი ვი მცხოვ რებ ლე ბის იდენ ტო ბას სა კუ თარ სა არ სე ბო სივ რ ცე სა და 
თემ თან; აამაღ ლებს ის ტო რი უ ლი და კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის აღ ქ მის და დაც ვის კულ ტუ რას, 
რი თაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ბა ზა შე იქ მ ნე ბა სხვა ტი პის კულ ტუ რუ ლი, სა გან მა ნათ ლებ ლო და ეკო ნო მი-
კუ რი ინი ცი ა ტი ვე ბის გა საგ რ ძე ლებ ლად.

პრობ ლე მუ რო ბის თვალ საზ რი სით ინი ცი ა ტი ვის გან ვი თა რე ბა ში მთა ვა რი სა კითხი ადა მი ა ნუ რი რე-
სურ სია – ვის მო ხა ლი სე ობ რივ თუ პრო ფე სი ულ შრო მას უნ და და ე ფუძ ნოს მცი რე არ ქი ვი/ მუ ზე უ მის 
ახა ლი მო დე ლე ბის ამოქ მე დე ბა სოფ ლებ ში?

ცალ კე უ ლი რე გი ო ნე ბის და, ზო გა დად, სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლებ ში მუდ მი ვად მცხოვ რე ბი მო სახ ლე-
ო ბის ასა კობ რი ვი შე მად გენ ლო ბის, პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბი სა და საქ მი ა ნო ბის პრო ფი ლის სტა-
ტის ტი კის მი უწ ვ დომ ლო ბის გა მო რა ცი ო ნა ლუ რი გათ ვ ლის გა კე თე ბა ძნე ლია – მო სახ ლე ო ბის რა 
ნა წი ლი შე იძ ლე ბა მო ი აზ რე ბო დეს მსგავ სი ინი ცი ა ტი ვე ბის აქ ტი ურ მო ნა წი ლედ თუ მო კავ ში რედ? 
ყვე ლა ზე მდგრა დი და თვალ სა ჩი ნო ქსე ლი, რომ ლის ჩარ თ ვაც, არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი-
ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ეფექ ტი ა ნი შე იძ ლე ბა იყოს, ად გი ლობ რი ვი სკო ლე ბი ა. პე და გო გე ბი სა და 
მოს წავ ლე ე ბის (შედარებით ნაკ ლე ბად) მიბ მუ ლო ბა საცხოვ რე ბელ სივ რ ცეს თან და დრო ი სა და 
ენერ გი ის თა ვი სუფ ლე ბა ერ თ მა ნეთს ავ სებს, ხო ლო სას კო ლო დის ციპ ლი ნე ბის ნა წი ლის უშუ ა ლო 
კავ ში რი ინი ცი ა ტი ვის არ ს თან სას წავ ლო პრო ცე სის მრა ვალ ფე როვ ნე ბის და პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის 
უზ რუნ ველ ყო ფის თ ვის კარგ შე საძ ლებ ლო ბას ქმნის.

მე ო რე მხრივ, საწყის ეტაპ ზე ინი ცი ა ტი ვის პო პუ ლა რი ზა ცი ით, მი ზან და სა ხუ ლო ბით და მუ შა ო ბის 
პრინ ცი პე ბის პრე ზენ ტა ცი ე ბით შე საძ ლე ბე ლია ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის ამაღ ლე ბა, რა თა რე გი ო ნებ ში 
და სოფ ლებ ში მოქ მედ სა მო ქა ლა ქო ჯგუ ფებს და ორ გა ნი ზა ცი ებს ქსე ლის შე საძ ლებ ლო ბის ფარ-
გ ლე ბის და ინ ტე რე სის შე სა ხებ ზო გა დი წარ მოდ გე ნა შე ექ მ ნათ და თუ უშუ ა ლოდ ამ ინი ცი ა ტი ვის 
მო ნა წი ლე ნი არ გახ დე ბი ან, ნა წი ლობ რი ვი ფუნ ქ ცი ე ბის შე თავ სე ბით ან სა ინ ფორ მა ციო ქსელ ში ჩარ-
თუ ლო ბით მა ინც და ეხ მა რონ მის გან ვი თა რე ბას.

არ ქი ვის სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე, უშუ ა ლოდ ინი ცი ა ტი ვის ტექ ნი კუ რი მხა რე, ერ თი მხრივ, 
საკ მა ოდ რთუ ლად მო საწყობ ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რას მო ითხოვს – დო კუ მენ ტე ბის სა ცა ვის სივ რ ცეს 
(დოკუმენტების დაც ვის ელე მენ ტა რუ ლი პი რო ბე ბით), ტექ ნი კურ აღ ჭურ ვი ლო ბას – სტე ლა ჟებს, 
სა ქა ღალ დე ე ბის, ყუ თე ბის სპე ცი ა ლურ – სტე რი ლურ სა ხე ებს, სპეც ტან საც მელს – ხელ თათ მა ნებს 
და ნიღ ბებს, წინ საფ რებს. თა ნა მედ რო ვე კვლე ვი სა და ფიქ სა ცი ის მოთხოვ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 
მცი რე არ ქი ვი აღ ჭურ ვი ლი უნ და იყოს ასე ვე ციფ რუ ლი მე დი ა- და ნად გა რე ბით: ფო ტო კა მე რით, ვი-
დე ო კა მე რით, დიქ ტო ფო ნით, სკა ნე რით და სა არ ქი ვო ელექ ტ რო ნუ ლი ბა ზის პროგ რა მით.

კვლე ვა- ფიქ სა ცი ის პრო ცეს ში ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბა, მეტ წი ლად, სა შუ ა ლე ბას იძ-
ლე ვა, რომ დო კუ მენ ტე ბის ფი ზი კუ რი შეგ რო ვე ბა – მფლო ბე ლე ბი სა გან გა მოს ყიდ ვა- ჩა ბა რე ბა და 
სა ცავ ში ფი ზი კუ რად გან თავ სე ბა აუცი ლე ბე ლი არ გახ დეს. თუმ ცა მა ინც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ 
შე საძ ლებ ლო ბის (მფლობელის თან ხ მო ბის) შემ თხ ვე ვა ში მა თი ფი ზი კუ რად გან თავ სე ბა სა ცავ ში 
მო ხერ ხ დეს, რა თა დო კუ მენ ტე ბის ორი გი ნა ლე ბი და ცუ ლი იყ ვ ნენ გა ნად გუ რე ბი სა გან (რაც სა ყო-
ფაცხოვ რე ბო პი რო ბებ ში, სამ წუ ხა როდ, ხში რად ხდე ბა ხოლ მე). 

კვლე ვი სა და ფიქ სა ცი ის პრო ცეს ში დი დი შე საძ ლებ ლო ბე ბის და გა მოწ ვე ვე ბის პა რა ლე ლუ რად შე-
საძ ლო ა, თა ვი იჩი ნოს რიგ მა სა კითხებ მა, რო მე ლიც ზე მოხ სე ნე ბუ ლი სა არ ქი ვო სფე როს ცენ ტ რა-
ლი ზე ბის პრინ ციპს უკავ შირ დე ბა. კერ ძოდ, სოფ ლე ბის დო ნე ზე ად გი ლობ რი ვი არ ქი ვის და კომ პ-
ლექ ტე ბი სას ერ თ -ერ თი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა შე იძ ლე ბა გახ დეს ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის 
ორ გა ნო ე ბის და სხვა წარ მო ე ბა- მე ურ ნე ო ბე ბის მა სა ლე ბის გა მოვ ლე ნა- და მუ შა ვე ბა. მა თი ნა წი ლი ამ 
„დაწესებულებების” მოქ მე დე ბის პე რი ოდ ში და გა უქ მე ბის შემ დეგ ცენ ტ რა ლი ზე ბულ სის ტე მა ში – 
რა ი ო ნებ სა და ცენ ტ რა ლურ არ ქი ვებ ში იგ ზავ ნე ბო და. დღე ი სათ ვის, თუ კი ისი ნი შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი ა, 
ეს ბა ზა დი დად არის და შო რე ბუ ლი სოფ ლებს და უფ ლებ რი ვი ხა სი ა თის ცნო ბის (სამუშაო სტა ჟის, 
სა კუთ რე ბის და ა.შ.) სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, მა თი მო პო ვე ბა საკ მა ოდ რთუ ლი ა. არ ქი ვე ბის ვებ - 
ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბის კვალ დაკ ვალ ეს მდგო მა რე ო ბა შემ სუ ბუქ დე ბა, თუმ ცა დის ტან ცია 
და არ ქი ვის წარ მო მად გე ნელ თან უშუ ა ლო კონ ტაქ ტის, კონ სულ ტა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბის ად გილ-
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ზე ვე არ სე ბო ბა ბევ რად გა ა მარ ტი ვებ და პრო ცესს. მე ო რე მხრივ, თუ კი სოფ ლებ ში გა მოვ ლინ დე ბა 
აღუ რიცხა ვი და და უ მუ შა ვე ბე ლი დო კუ მენ ტე ბი, რომ ლე ბიც ყო ფი ლი ან თუნ დაც დღემ დე ოფი ცი-
ა ლუ რად მოქ მე დი სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ე ბის სა კუთ რე ბას წარ მო ად გენს (რისი შან სიც პრაქ ტი კა ში 
საკ მა ოდ მა ღა ლია – მაგ. სა სოფ ლო საბ ჭო ე ბის და კოლ მე ურ ნე ო ბე ბის დო კუ მენ ტე ბი), მა თი და მუ-
შა ვე ბა და გან კარ გ ვა კერ ძო სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფის მი ერ, კა ნონ სა წი ნა აღ მ დე გო ქმე დე ბად შე იძ-
ლე ბა ჩა ით ვა ლოს, რად გან კა ნო ნი „ეროვნული არ ქი ვი სა და ეროვ ნუ ლი სა არ ქი ვო ფონ დის შე სა ხებ” 
ამ დო კუ მენ ტებს ავ ტო მა ტუ რად სა ხელ მ წი ფოს სა კუთ რე ბად მო ი აზ რებს და მა თი გან კარ გ ვის უფ-
ლე ბის მქო ნედ ეროვ ნულ არ ქივს გან საზღ ვ რავს. შე სა ბა მი სად, მსგავ სი სი ტუ ა ცი ე ბის და სა რე გუ-
ლი რებ ლად და, ამავ დ რო უ ლად, ინი ცი ა ტი ვის გან ვი თა რე ბი სა და პრო ფე სი ულ ჩარ ჩო ში მოქ ცე ვის 
ხელ შეწყო ბის თ ვის ძალ ზე სა სურ ვე ლი და სა ჭი რო იქ ნე ბა მო სამ ზა დე ბე ლი ეტა პი დან ვე ეროვ ნუ ლი 
არ ქი ვის სის ტე მის წარ მო მად გენ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბა და სა კა ნონ მ დებ ლო ჩარ ჩოს და ეროვ ნუ ლი არ-
ქი ვის ქსე ლის მო დე ლის ცვლი ლე ბის1 შე სა ხებ დის კუ სი ა.

პრობ ლე მა თა აღ წე რის მე ო რე პუნ ქ ტის – მე-19-20 სა უ კუ ნე ე ბის ის ტო რი ა ში მეხ სი ე რე ბის ჩა ვარ დ-
ნის და ინ ფორ მა ცი ის ფილ ტ რა ცი ის გა მო და, ზო გა დად, სო ცი ა ლუ რი და პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბის 
მრა ვალ მ ხ რი ვო ბი სა და დე ტა ლუ რო ბის გა მო, ძალ ზე ძნე ლია წი ნას წარ იმ კვლე ვი თი მი მარ თუ ლე-
ბე ბის მო ნიშ ვ ნა და გან საზღ ვ რა, რაც ად გი ლობ რი ვი არ ქი ვი- მუ ზე უ მის მო ხა ლი სე ე ბის თ ვის მა სა-
ლე ბის გა მოვ ლე ნის პრო ცეს ში ორი ენ ტი რი გახ დე ბა. რე ა ლუ რად თი თო ე უ ლი რე გი ო ნის და თე მის 
გან ვი თა რე ბის ის ტო რი უ ლი ფო ნი და გა მოც დი ლე ბა გარ კ ვე ულ წი ლად უნი კა ლურ ხა სი ათს აძ ლევს 
მა ტე რი ა ლურ, კულ ტუ რულ და ის ტო რი ულ მემ კ ვიდ რე ო ბას თუ ზე პირ მეხ სი ე რე ბას, თუმ ცა კვლე-
ვის არ სე ბუ ლი მცი რე გა მოც დი ლე ბი თაც შე საძ ლე ბე ლია იმ ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბის გან საზღ-
ვ რა, რო მე ლიც სა სოფ ლო არ ქი ვე ბის და კომ პ ლექ ტე ბის თ ვის პირ ვე ლი ეტა პის სა მოქ მე დო გეგ მად 
შე იძ ლე ბა წარ მო ვიდ გი ნოთ:

 ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე ბის / სის ტე მის ამ სახ ვე ლი მა სა ლე ბის ფიქ სა ცი ა; ხე ვის, თე-
მის თა ვე ბის, საბ ჭო ე ბის, უხუ ცეს თა საბ ჭო ე ბის, მა მა სახ ლი სო ბის, ერო ბე ბის, სა სოფ ლო საბ ჭო ე-
ბის და ა.შ. – რო გორც ინ ს ტი ტუ ტე ბის კვა ლი, ასე ვე პერ სო ნა ლი ე ბის კვლე ვა;

 მე ურ ნე ო ბა – ეკო ნო მი კუ რი ცხოვ რე ბის დო კუ მენ ტი რე ბა; ტრა დი ცი უ ლი მე ურ ნე ო ბის, რეწ ვის, კო-
ო პე რა ცი უ ლი გა ერ თი ა ნე ბე ბის, კო მუ ნე ბის, კოლ მე ურ ნე ო ბე ბის და ცალ კე უ ლი წარ მა ტე ბუ ლი მე-
ურ ნე ო ბე ბის არ სე ბო ბის და პრაქ ტი კის დო კუ მენ ტი რე ბა;

 კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის – სა კულ ტო- რე ლი გი უ რი და სა ე რო ძეგ ლე ბის გა მოვ ლე ნა, ყო ფი თი 
კულ ტუ რის ამ სახ ვე ლი მა სა ლე ბის ფიქ სა ცი ა;

 სა ხალ ხო გა ნათ ლე ბის გა მოც დი ლე ბის კვლე ვა- ფიქ სა ცი ა; სა ხალ ხო სკო ლე ბის, არა ფორ მა ლუ რი 
და პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის ცენ ტ რე ბის არ სე ბო ბის და გან ვი თა რე ბის დო კუ მენ ტი რე ბა; გან მა-
ნათ ლე ბელ თა თა ო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის პერ სო ნა ლი ე ბის გა მოვ ლე ნა და დო კუ მენ ტი რე ბა;

 მე-20 სა უ კუ ნის მა სობ რი ვი ტრა გე დი ე ბის – საბ ჭო თა ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მის მსხვერ პ ლ თა კვა-
ლის დო კუ მენ ტი რე ბა, პირ ვე ლი და მე ო რე მსოფ ლიო ომე ბის მსხვერ პ ლ თა ვი ნა ო ბის და კვა ლის 
ფიქ სა ცი ა, სა ქარ თ ვე ლოს პირ ვე ლი რეს პუბ ლი კის დამ ც ველ თა კვა ლის გა მოვ ლე ნა და მე მო რი ა ლი-
ზა ცი ა; ასე ვე მე-19 სა უ კუ ნის მე ო რე ნა ხე ვარ სა და მე ო ცე სა უ კუ ნის და საწყის ში რე ვო ლუ ცი უ რი 
მოძ რა ო ბის (სხვადასხვა პარ ტი ე ბის) მო ნა წი ლე თა გა მოვ ლე ნა და დო კუ მენ ტი რე ბა;

 კულ ტუ რუ ლი გან ვი თა რე ბის პრო ცე სის და მი სი ინი ცი ა ტო რი პერ სო ნა ლი ე ბის და ჯგუ ფე ბის კვლე-
ვა – სა ხალ ხო ან სამ ბ ლე ბის, თე ატ რა ლუ რი ჯგუ ფე ბის, სა ლი ტე რა ტუ რო წრე ე ბის, სახ ვი თი ხე ლოვ-
ნე ბის პრაქ ტი კო სე ბის და პო პუ ლა რი ზა ტო რე ბის კვა ლის გა მოვ ლე ნა და ფიქ სა ცი ა;

1  ბოლო წლების ტენდეციით, ერთი მხრივ, ეროვნული არქივის სისტემაში უფლებრივი ცნობების შემცველი არქივების მოდერნიზაციის 
და გახსნილობის, გამარტივებული სერვისის თვალსაზრისით სერიოზული წინსვლაა, თუმცა პარალელურად დეცენტრალიზაციის 
მაგიერ დაწყებულია რეგიონული არქივების გამსხვილება-ცენტრალიზაციის პროცესი.
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 ად გი ლობ რი ვი გე ნი ა ლო გი უ რი ცნო ბე ბის კორ პუ სის ფორ მი რე ბა მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ეროვ-
ნუ ლი არ ქი ვის და სა მო ქა ლა ქო რე ეს ტ რის ბა ზებ ში დიდ წი ლად სრუ ლი მო ნა ცე მე ბია და ცუ ლი სა-
ეკ ლე სიო და „მეტრიკის” წიგ ნე ბი სა და ჩა ნა წე რე ბის სა ხით; ად გი ლობ რი ვად დო კუ მენ ტუ რი თუ 
ზე პი რი წყა რო ე ბით პა რა ლე ლუ რი ნუს ხე ბის შედ გე ნა, სა ერ თო ჯამ ში, მო ნა ცემ თა რა ო დე ნო ბის და 
სი ზუს ტის გაზ რ დის სტი მუ ლი იქ ნე ბა;

 ად გი ლობ რი ვი ტო პო ნი მე ბის კორ პუ სის ფორ მი რე ბა – სოფ ლე ბის დაც ლი სა და გა უ კაც რი ე ლე ბის, 
ასე ვე სა მე ურ ნეო ცხოვ რე ბის და ცე მი სა და თა ო ბა თა შო რის კავ ში რე ბის და სუს ტე ბის ფონ ზე იკარ-
გე ბა ენობ რი ვი „საუნჯის” ძალ ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ბა ზა – ად გილ მ დე ბა რე ო ბე ბის და სა ხე ლე ბე ბის 
ენობ რი ვი და გე ოგ რა ფი უ ლი გან ზო მი ლე ბე ბი, რი სი სის ტე მა ტუ რი ფიქ სა ცი ი სა და შეს წავ ლი სათ-
ვის, რამ დე ნა დაც ჩვენ თ ვის ცნო ბი ლი ა, ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბი აქამ დე არ გა დად გ მუ ლა.

კვლე ვი სა და ფიქ სა ცი ის თა ნა მედ რო ვე მე თო დე ბის, ასე ვე სა ქარ თ ვე ლო ში ამ მი მარ თუ ლე ბით მოქ-
მე დი ჯგუ ფე ბი სა და ინ ს ტი ტუ ტე ბის მი ერ სა კუ თა რი გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბი თა და შე ჯე რე ბით, 
პირ ვე ლი ეტა პის თ ვის სა სურ ვე ლი ა, მომ ზად დეს ერ თ გ ვა რი პრაქ ტი კუ ლი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ინი ცი-
ა ტი ვა ში ჩაბ მის მსურ ვე ლე ბი სათ ვის. შე სა ბა მი სი მი ნი მა ლუ რი მა ტე რი ა ლუ რი ბა ზის – ტექ ნი კუ რი 
აღ ჭურ ვი ლო ბის გა ჩე ნის შემ თხ ვე ვა ში, ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვი თი ორი ენ ტი რე ბის გა მო ყე ნე ბით ეს 
საკ მა რი სი იქ ნე ბა პირ ვე ლი ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბის გა და სად გ მე ლად, ასე ვე – ყო ველ დღი უ რი საფ რ-
თხის ქვეშ მყო ფი ის ტო რი უ ლი და კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის გა დარ ჩე ნის ფარ თო სა ზო გა დო ებ-
რი ვი პრო ცე სის და საწყე ბად.

სო ფელ ნუკ რი ა ნის გა მოც დი ლე ბა

ად გი ლობ რი ვი ინი ცი ა ტი ვის ბა ზა ზე სოფ ლის არ ქი ვის და კომ პ ლექ ტე ბის პრაქ ტი კუ ლი მა გა ლი თია 
სო ფე ლი ნუკ რი ა ნი, სა დაც სა თე მო კავ ში რის „ნუკრიანი” ინი ცი ა ტი ვით წლე ბის მან ძილ ზე გრძელ-
დე ბა სოფ ლის კულ ტუ რუ ლი გან ვი თა რე ბის თ ვის სა ჭი რო სივ რ ცის – კულ ტუ რის სახ ლის ფუნ ქ ცი ის 
დაბ რუ ნე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბი, არა ფორ მა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის და ნერ გ ვა და სა მე-
წარ მეო რე სურ სე ბის გან ვი თა რე ბა. კავ შირ მა, პა რა ლე ლუ რად, სა კუ თარ თავ ზე აიღო ასე ვე სოფ ლის 
ის ტო რი უ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის და მეხ სი ე რე ბის შეკ რე ბა, ფიქ სა ცია და პო პუ ლა რი ზა ცია მი სი სა გან-
მა ნათ ლებ ლო და კულ ტუ რუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის ნა წი ლად წარ მოდ გე ნით.

„საბჭოთა წარ სუ ლის კვლე ვის ლა ბო რა ტო რი ის” „საზოგადოებრივ არ ქივ თან” პარ ტ ნი ო რო ბის 
დაწყე ბი დან რამ დე ნი მე ტრე ნინ გის შე დე გად, სა თე მო კავ ში რის მიმ დი ნა რე პრო ექ ტებ ში ჩარ-
თულ მა უფ რო სი კლა სე ბის მოს წავ ლე ებ მა ნუკ რი ან ში სა კუ თა რი და თა ნა სოფ ლე ლე ბის ოჯა ხებ-
ში ის ტო რი უ ლი ღი რე ბუ ლე ბის მქო ნე დო კუ მენ ტე ბის (ფოტოსურათები, წე რი ლო ბი თი დო კუ მენ-
ტე ბი და არ ტე ფაქ ტე ბი) გა მოვ ლე ნა, დი გი ტა ლი ზა ცია და ინ ფორ მა ცი ის ფიქ სა ცია და იწყეს. 2 
წლის გან მავ ლო ბა ში რამ დე ნი მე ასე უ ლი ის ტო რი უ ლი დო კუ მენ ტი შეგ როვ და. პა რა ლე ლუ რად, 
„კულტურული მემ კ ვიდ რე ო ბის არა სამ თავ რო ბო მო ნი ტო რინ გის” ანა ლო გი უ რი ჩარ თუ ლო ბის 
და ტრე ნინ გე ბის კურ სის შემ დეგ და იწყო ნუკ რი ა ნის კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის ძეგ ლე ბის – 
ტრა დი ცი უ ლი საცხოვ რე ბე ლი სახ ლე ბის, სა მე ურ ნეო და სა ზო გა დო ებ რი ვი ნა გე ბო ბე ბის აღ წე რა 
და ფიქ სა ცი ა.

მო ხა ლი სე ობ რივ საწყი სებ ზე 2013 წელს და მუ შავ და ნუკ რი ა ნის კულ ტუ რის ყო ფილ სახ ლ ში მი ტო-
ვე ბუ ლი და და ფან ტუ ლი ნუკ რი ა ნის კოლ მე ურ ნე ო ბის „ლენინის ან დერ ძის” არ ქი ვი; მო ხერ ხ და მი სი 
ფი ზი კუ რად შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი ნა წი ლის (დოკუმენტების დი დი ნა წი ლი უყუ რადღე ბო ბის გა მო და ი-
ფან ტა და გა ნად გურ და) პირ ვე ლა დი და მუ შა ვე ბა- სის ტე მა ტი ზა ცი ა. დო კუ მენ ტე ბის და მუ შა ვე ბი სას 
გა მოვ ლინ და სოფ ლის ის ტო რი ის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დო კუ მენ ტე ბი, მათ შო რის: კულ ტუ რის სახ-
ლის გეგ მა- ნა ხა ზე ბი, თე ატ რა ლუ რი წრის სპექ ტაკ ლის აფი შე ბი, ნუკ რი ა ნის კოლ მე ურ ნე ო ბის მი წე-
ბის დე ტა ლუ რი გეგ მა და ა.შ.

არ ქი ვის შემ დ გო მი დე ტა ლუ რი და მუ შა ვე ბის და გან თავ სე ბის, ასე ვე სა მარ თ ლებ რი ვი მფლო ბე ლო-
ბის სა კითხი ჯერ - ჯე რო ბით გა ურ კ ვე ვე ლი ა. მი ზე ზი ყო ფი ლი სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ე ბის კუთ ვ ნი ლი 
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დო კუ მენ ტე ბის მფლო ბე ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა მარ თ ლებ რი ვი სა კითხე ბის და პრო ფე სი ო ნა-
ლი არ ქი ვის ტე ბის ჩარ თუ ლო ბის სირ თუ ლე ა.

ინი ცი ა ტი ვის გან ვი თა რე ბის თ ვის ხელ შემ წყო ბი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რე სურ სი შე იძ ლე ბა გახ დეს ნუკ რი-
ა ნის ყო ფი ლი კულ ტუ რის სახ ლის ნა წილ ში თა ნა მედ რო ვე „საზოგადოებრივი ცენ ტ რის” გახ ს ნა, რო-
მე ლიც ად გი ლობ რივ სა ზო გა დო ე ბას იუს ტი ცი ის სახ ლის ფუნ ქ ცი ე ბის გარ და თა ნა მედ რო ვე სა ბიბ-
ლი ო თე კო და კომ პი უ ტე რუ ლი სერ ვი სე ბით სარ გებ ლო ბა საც სთა ვა ზობს. თუმ ცა სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ცენ ტ რი სა და არა სამ თავ რო ბო ინი ცი ა ტი ვის ერ თობ ლი ვი აქ ტი ვო ბე ბის გან ვი თა რე ბის თ ვის სა ჭი რო 
პრაქ ტი კუ ლი ნა ბი ჯე ბი ჯერ არ გა დად გ მუ ლა.
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სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვე ბი 
სა ქარ თ ვე ლო ში
მიღ წე ვე ბი და გა მოწ ვე ვე ბი

აბ ს ტ რაქ ტი

სტა ტია მიზ ნად ისა ხავს, წარ მო ვა ჩი ნოთ კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რის CTC გა მოც დი-
ლე ბა და წვლი ლი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა და გან ვი თა რე ბა ში.

კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რ მა CTC „სასოფლო-სამეურნეო კო ო პე რა ტი ვე ბის შე სა ხებ სა-
ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის" გათ ვა ლის წი ნე ბით და „ბი-ფი ექ ს პ ლო რე ი შე ნის” მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი და და ფი ნან-
სე ბუ ლი პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში (CDI 4) 2014 წელს სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვე ბის ხელ შეწყო-
ბა და იწყო, რაც კო ო პე რა ტი ვის შექ მ ნის მსურ ველ თა თე ო რი ულ მომ ზა დე ბას და მიზ ნობ რი ვი გრან ტის 
გა და ცე მას ით ვა ლის წი ნებ და. სპე ცი ა ლუ რად ამის თ ვის, სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის პრინ ცი პებ ზე დაყ რ დ ნო-
ბით, ბიზ ნე სის ად მი ნის ტ რი რე ბა ში შე იქ მ ნა ტრე ნინ გ - კურ სი, რო მე ლიც მიზ ნად კო ო პე რა ტი ვის წევ რ თა 
გრძელ ვა დი ა ნი ხედ ვის ჩა მო ყა ლი ბე ბის ხელ შეწყო ბას და მომ ხ მა რე ბელ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ბიზ ნე სის 
და გეგ მ ვას ისა ხავს. ტრე ნინ გ - კურ სი ისეთ თე მებ საც მო ი ცავს, რო გო რი ცაა კო ო პე რა ტი ვის გუნ დი და 
გუნ დის შექ მ ნის პრინ ცი პე ბი, ლი დე რო ბა და კონ ფ ლიქ ტი ორ გა ნი ზა ცი ა ში, ორ გა ნი ზა ცი ის მი სია და სხვ.

ტრე ნინ გი აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტის მიზ ნობ რი ვი აუდი ტო რი ის გარ და წარ მა ტე ბით იქ ნა გა მო ყე ნე-
ბუ ლი ევ რო პის სა მე ზობ ლო პროგ რა მა ში – ENPARD. თით ქ მის ორი წლის გან მავ ლო ბა ში ტრე ნინ-
გ - კურ სი რამ დენ ჯერ მე და იხ ვე წა, რა თა კო ო პე რა ტი ვის შექ მ ნის მსურ ველ თა სა ჭი რო ე ბებ სა და 
გა მოც დი ლე ბას უფ რო მე ტად მორ გე ბო და. კურ სის დახ ვე წა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დახ მა რე ბა თა ვად 
„სასოფლო-სამეურნეო კო ო პე რა ტი ვე ბის გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტომ” გაგ ვი წი ა.

და ვით გე ლუ ტაშ ვი ლი, ნა ტა ლია ბარ ბა ქა ძე
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ცხა დი ა, ჩვე ნი ორ გა ნი ზა ცია დი დი გა მოწ ვე ვის წი ნა შე აღ მოჩ ნ და, რად გან სა მიზ ნე აუდი ტო რი ის 
წარ მო მად გე ნელ თა ცნო ბი ე რე ბა ში კო ო პე რა ცი უ ლი წარ მო ე ბა მყა რად იყო ასო ცი რე ბუ ლი კო ლექ-
ტი ურ მე ურ ნე ო ბას თან. ამას ემა ტე ბო და კო ო პე რა ცი ის ჭრილ ში ქვეყ ნის თით ქ მის ნუ ლო ვა ნი პრაქ-
ტი კუ ლი გა მოც დი ლე ბა, მი თუ მე ტეს, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სფე რო ში. ხო ლო იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ 
გა მოც დი ლე ბას გა ვით ვა ლის წი ნებ დით – სამ წუ ხა როდ, მხო ლოდ ნე გა ტი ურ კონ ტექ ს ტ ში, რა საც 
თა ვი სი გა მომ წ ვე ვი მი ზე ზე ბი ჰქონ და. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ამ ჟა მინ დე ლი რე ა ლო ბა მკვეთ რად 
შეც ვ ლი ლია და „სასოფლო-სამეურნეო კო ო პე რა ტი ვე ბის გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს" ელექ ტ რო ნუ-
ლი ბა ზა უკ ვე 900-მდე კო ო პე რა ტივს ით ვ ლის, გა მოც დი ლე ბა ჯერ კი დევ მწი რი ა.

 

შე სა ვა ლი

სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წის რე ფორ მა სა ქარ თ ვე ლო ში 1992 წელს, საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ-
დეგ და იწყო. რე ფორ მა სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კის მი ნის ტ რ თა კა ბი ნე ტის #48-ე დად გე ნი ლე ბით 
„საქართველოს რეს პუბ ლი კა ში სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის რე ფორ მის შე სა ხებ” 
გა მო ცე მი თა და სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წე ბის პრი ვა ტი ზე ბის გზით გან ხორ ცი ელ და. ეკო ნო მი კუ-
რი პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტ რის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი ანა ლი ზის მი ხედ ვით „რეფორმის შე დე გად 
სა ხელ მ წი ფომ სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წის ფონ დის, კერ ძოდ, სახ ნა ვი და მრა ვალ წ ლო ვა ნი ნარ გა ვე-
ბის დი დი ნა წი ლი მო სახ ლე ო ბას სარ გებ ლო ბა ში (მფლობელობაში) გა დას ცა. ამა ვე დროს, სა კუთ რე-
ბის უფ ლე ბის ფორ მა ლუ რი აღი ა რე ბის სა კითხი უყუ რადღე ბოდ დარ ჩა. რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე-
ბი სას უგუ ლე ბელ ყო ფი ლი აღ მოჩ ნ და მი წათ სარ გებ ლო ბის მთა ვა რი პრინ ცი პე ბი, მოხ და ნაკ ვე თე ბის 
ფრაგ მენ ტა ცი ა, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი არ იყო ძი რი თა დი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბი, სა-
ხელ მ წი ფო სა და კერ ძო სექ ტო რის უფ ლე ბა თა გა მიჯ ვ ნის სა კითხი და მი წის ბაზ რის გან ვი თა რე ბის-
თ ვის აუცი ლე ბე ლი სხვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რე ბი. შე დე გად, და იწყო გზე ბის, სარ წყა ვი არ ხე ბის, 
ქარ სა ფა რე ბი სა და სხვა ნა გე ბო ბე ბის მა სობ რი ვი და ზი ა ნე ბა" (EPRC 2013, 3-4).

ამა ვე პე რი ოდ ში და ინ გ რა მე თეს ლე ო ბის მე ურ ნე ო ბე ბი, გა ი ძარ ც ვა სატ რაქ ტო რო პარ კე ბი, მო ი შა-
ლა უმაღ ლე სი და პრო ფე სი უ ლი სას წავ ლებ ლე ბი, რომ ლე ბიც სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის კვა ლი ფი ცი უ რი 
მუ შა კე ბის მომ ზა დე ბას უზ რუნ ველ ყოფ დ ნენ. ამ ფაქ ტო რე ბის ერ თობ ლი ვი ზე მოქ მე დე ბით, ერ თი 
მხრივ, შემ ცირ და მო სავ ლი ა ნო ბა და, მე ო რე მხრივ, გა ი ზარ და სა წარ მოო ხარ ჯე ბი, რად გან გლე-
ხებს ახ ლა უკ ვე ინ დი ვი დუ ა ლუ რად უწევ დათ მო სავ ლის მო საყ ვა ნად სა ჭი რო ოპე რა ცი ე ბის გან ხორ-
ცი ე ლე ბა ზე ზრუნ ვა – მა გა ლი თად, ტრაქ ტო რის და ქი რა ვე ბა ნაკ ვე თის მო სახ ნა ვად. გლე ხი უკ ვე 
აღარ იღებს მხედ ვე ლო ბა ში მი სი მე ზობ ლის ასე ვე მო სახ ნავ ნაკ ვეთს. მა შინ, რო დე საც ერ თობ ლი-
ვად და ქი რა ვე ბის შემ თხ ვე ვა ში და ნა წი ლე ბულ ნაკ ვე თე ბამ დე არ სე ბუ ლი გზის გა სავ ლე ლად სა ჭი რო 
ხარ ჯე ბის შუ ა ზე გა ყო ფა შე იძ ლე ბო და, ახ ლა ორი ვე გლე ხი ცალ - ცალ კე ხარ ჯავს ამ ფულს. ამას 
ემა ტე ბა ტრაქ ტო რის მფლო ბელ თან მო ლა პა რა კე ბი სათ ვის და საწ ვა ვის შე სა ძე ნად სა ჭი რო დრო ის 
ხარ ჯი, მოძ ვე ლე ბუ ლი ტექ ნი კის ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის გაზ რ დი ლი ხარ ჯი, ამა ვე მი ზე ზით გა მოწ ვე უ ლი 
უხა რის ხოდ შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შაო და სხვ. ეს ეფექ ტე ბი გა მო ხა ტუ ლია ყვე ლა სხვა სა ჭი რო ოპე-
რა ცი ე ბის დრო საც.

ამ რე ა ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით ფერ მე რებს პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა ძვი რი უჯ დე ბათ. ისი ნი არა-
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან, არა რენ ტა ბე ლურ პრო დუქ ცი ას ქმნი ან, რაც კი დევ უფ რო უწყობს ხელს მათ 
გა ღა რი ბე ბას. შე დე გად მა ღა ლია უმუ შევ რო ბის დო ნე და სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის მიგ რა ცია ქა ლა-
ქებ ში და საზღ ვარ გა რეთ.

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ პო ლი ტი კის შეც ვ ლის აუცი ლებ ლო ბა გა აც ნო ბი ე რა. ცვლი ლე ბე ბი შე ვი-
და „მეწარმეთა შე სა ხებ" კა ნონ ში, შე იქ მ ნა სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი „სასოფლო-სამეურნეო კო ო პე რა-
ტი ვე ბის შე სა ხებ", რო მე ლიც არე გუ ლი რებს „სასოფლო-სამეურნეო კო ო პე რა ტი ვე ბის ფუნ ქ ცი ო ნი-
რე ბას თან, სა ხელ მ წი ფო ხელ შეწყო ბას თან, მა თი საქ მი ა ნო ბის მო ნი ტო რინ გ თან, სა სოფ ლო- სა მე ურ-
ნეო კო ო პე რა ტი ვის სტა ტუ სის მო პო ვე ბას თან და შეწყ ვე ტას თან და კავ ში რე ბულ სა მარ თ ლებ რივ 
ურ თი ერ თო ბებს". იგი ვე კა ნო ნი ით ვა ლის წი ნებს სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვე ბის თ ვის სხვა-
დას ხ ვა სა ხის შე ღა ვა თე ბით სარ გებ ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბას.
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იმი სათ ვის, რომ ხე ლი შე ეწყოს სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას, 
სოფ ლად სი ღა რი ბი სა და ქა ლაქ სა და სო ფელს შო რის უთა ნას წო რო ბის აღ მოფხ ვ რას, სოფ ლის მო-
სახ ლე ო ბის მიგ რა ცი ის შე ჩე რე ბას – სა ქარ თ ვე ლო სა და ევ რო კავ შირს შო რის 2013 წელს მიღ წე უ-
ლი შე თან ხ მე ბა „ევროკავშირის სა მე ზობ ლო პროგ რა მა სა ქარ თ ვე ლო ში სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის და 
სოფ ლის გან ვი თა რე ბის თ ვის” (ENPARD) მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა ბიჯს წარ მო ად გენს. ევ რო კავ ში რის მი-
ერ აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მის და სა ფი ნან სებ ლად გა მო ყო ფი ლი თან ხა 40 მი ლი ო ნი ევ რო ა, რაც სოფ-
ლის მე ურ ნე ო ბის სფე რო ში ყვე ლა ზე მას შ ტა ბურ დო ნა ცი ად ით ვ ლე ბა. ამ თან ხას გრან ტე ბის სა ხით 
ოთხი კონ სორ ცი უ მი გას ცემს, ესე ნი ა: Oxfam (დიდი ბრი ტა ნე თი), Care (ავსტრია), People in Need 
და Mercy Corps (შოტლანდია). ამ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მეშ ვე ო ბით პრო ცეს ში ერ თ ვე ბა 16 ეროვ ნუ ლი 
და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ა, მათ შო რის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ასო ცი ა ცი ე ბი და აკა დე მი უ რი 
და წე სე ბუ ლე ბე ბი. პროგ რა მის სა მიზ ნე აუდი ტო რი ას მთლი ა ნი სა ქარ თ ვე ლო წარ მო ად გენს.

 სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს, ევ რო კავ ში რის, FAO-სა (სურსათისა და სოფ-
ლის მე ურ ნე ო ბის ორ გა ნი ზა ცი ა) და სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ერ თობ ლი ვი ძა ლის ხ მე ვით 
მეტ - ნაკ ლე ბად შე იც ვა ლა თვი თონ „კოოპერატივის" გა გე ბაც, რაც ხში რად საბ ჭო თა კავ ში რის დრო-
ინ დელ კოლ მე ურ ნე ო ბას თან ასო ცირ დე ბო და. „კოლმეურნეობებს არა ფე რი აქვთ სა ერ თო იმას თან, 
თუ რო გორ ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბენ სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვე ბი ევ რო პა შიც და მსოფ ლი ოს 
სხვა ქვეყ ნებ შიც. კო ო პე რა ტი ვი კო მერ ცი უ ლი კომ პა ნი ა ა, რომ ლის მფლო ბე ლე ბი არი ან მი სი წევ-
რე ბი, ამ შემ თხ ვე ვა ში, ფერ მე რე ბი. მათ სა ზი ა რო მი წა კი არა აქვთ, ისი ნი, უბ რა ლოდ, აერ თი ა ნე ბენ 
კონ კ რე ტულ რე სურ სებს კონ კ რე ტუ ლი მიზ ნე ბი სათ ვის. კო ო პე რა ტი ვე ბი აგუ რე ბია ბა ზარ ზე ორი-
ენ ტი რე ბუ ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სტრუქ ტუ რა ში და, ალ ბათ, ეს არის ერ თა დერ თი გზა იმი სათ-
ვის, რომ მცი რე ფერ მე რო ბა შე მო სავ ლი ა ნი საქ მი ა ნო ბა იყოს" (ჩიტაია, 2014).

რა არის კო ო პე რა ცი ა?

მე წარ მე თა შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით კო ო პე რა ტი ვი გან მარ ტე ბუ ლი ა, რო გორც „წევრთა შრო-
მით საქ მი ა ნო ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ან წევ რ თა მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბი სა და შე მო სავ ლის გა დი დე-
ბის მიზ ნით შექ მ ნი ლი სა ზო გა დო ე ბა, რომ ლის ამო ცა ნაა წევ რ თა ინ ტე რე სე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა და 
იგი მი მარ თუ ლი არ არის უპი რა ტე სად მო გე ბის მი ღე ბა ზე". სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით სა სოფ ლო- სა მე-
ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვე ბის შე სა ხებ „სასოფლო-სამეურნეო კო ო პე რა ტი ვი ეს არის კერ ძო სა მარ თ ლის 
იური დი უ ლი პი რი, რო მე ლიც ახორ ცი ე ლებს სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბას და რო მელ საც ამ 
კა ნო ნის შე სა ბა მი სად მი ნი ჭე ბუ ლი აქვს სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვის სტა ტუ სი".

მსოფ ლიო კო ო პე რა ტი ვე ბის მო ნი ტო რინ გის 2014 წლის კო ო პე რა ტი ვე ბის შეს წავ ლის ან გა რიშ ში 
კო ო პე რა ტი ვი შემ დეგ ნა ი რად არის გან მარ ტე ბუ ლი: „კოოპერატივი წარ მო ად გენს და მო უ კი დე ბელ 
პირ თა ერ თობ ლი ო ბას, ნე ბა ყოფ ლო ბით გა ერ თი ა ნე ბულს სა ერ თო ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და 
კულ ტუ რუ ლი მოთხოვ ნე ბი სა და მის წ რა ფე ბე ბის, ერ თი ან სა კუთ რე ბა ში და დე მოკ რა ტი უ ლად მარ-
თ ვა დი სა წარ მოს ჩა მო ყა ლი ბე ბის მიზ ნით.”

ამა ვე ან გა რი შის მი ხედ ვით კო ო პე რა ტი ვი ემ ყა რე ბა შემ დეგ ღი რე ბუ ლე ბებს: 

კო ო პე რა ტი ვე ბი ეფუძ ნე ბა თვით დახ მა რე ბის, თვით მ მარ თ ვე ლო ბის, პა სუ ხის მ გებ ლო ბის, დე მოკ რა-
ტი ის, თა ნას წო რო ბის, სა მარ თ ლი ა ნო ბი სა და სო ლი და რო ბის ღი რე ბუ ლე ბებს. ტრა დი ცი ე ბი სა მებრ, 
კო ო პე რა ტი ვის წევ რებს სწამთ პა ტი ოს ნე ბის ეთი კუ რი ღი რე ბუ ლე ბა, გახ ს ნი ლო ბა, სო ცი ა ლუ რი პა-
სუ ხის მ გებ ლო ბა და სხვებ ზე ზრუნ ვა (CO-OPERATRIVE MONITOR 2014).

ევ რო პა ში „II მსოფ ლიო ომის შემ დეგ კო ო პე რა ცი ულ მა მოძ რა ო ბამ მო იც ვა ისე თი სპე ცი ფი კუ რი 
დარ გე ბი, რო გო რი ცაა მარ ც ვ ლე უ ლის შე ნახ ვა და გა და მუ შა ვე ბა, ღვი ნის წარ მო ე ბა და რძის გა და-
მუ შა ვე ბა. დრო თა გან მავ ლო ბა ში ეს კო ო პე რა ტი ვე ბი გა ფარ თოვ დ ნენ და დღე ი სათ ვის თი თო ე უ ლი 
მათ გა ნი რამ დე ნი მე ასე ულ წევრს აერ თი ა ნებს. კო ო პე რა ტი ვე ბის უმე ტე სო ბა სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლია 
რო მე ლი მე ერთ დარ გ ში, თუმ ცა არ სე ბო ბენ მრა ვალ დარ გობ რი ვი კო ო პე რა ტი ვე ბიც" („ელკანა”, 
2007, 4).
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იხი ლე შე მო სავ ლის მი ხედ ვით 5 ყვე ლა ზე დი დი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვე ბის ჩა მო ნათ ვა-
ლი ევ რო პა ში (2008 წელს არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის მი ხედ ვით):

ცხრი ლი 1

# და სა ხე ლე ბა ქვე ყა ნა საქ მი ა ნო ბა
ბრუნ ვა 

(მილიარდი 
ევ რო)

წევ რე ბი 
(1000 კა ცი)

და საქ მე
ბულ თა რა
ო დე ნო ბა

1 FrieslandCampina ნი დერ ლან დე ბი რძის პრო-
დუქ ტე ბი 9,481 15,837 20,568

2 Metsäliitto ფი ნე თი მეტყე ვე ო ბა 6,434 129,270 17,540

3 Arla Foods და ნია რძის პრო-
დუქ ტე ბი 6,200 7,625 16,200

4 Danish Crown და ნია ხორც პრო-
დუქ ტე ბი 6,000 10,700 23,500

5 KERRY ირ ლან დია რძის პრო-
დუქ ტე ბი 4,700 9,700 22,300

წყა რო: COGECA – European agri-cooperatives 2010, 
„Agricultural Cooperatives in Europe: Main Issues and Trends”, pg 30.

რო გორც ცხრილ შიც არის ნაჩ ვე ნე ბი, ევ რო პა ში ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე დი დი რძის გა და მა მუ შა ვე ბე-
ლი კო ო პე რა ტი ვი – FrieslandCampina ნი დერ ლან დებ ში მდე ბა რე ობს. ეს კო ო პე რა ტი ვი დღე ი სათ ვის 
140 წლი ან გა მოც დი ლე ბას ით ვ ლის. ის 1870 წელს ჩა მო ყა ლიბ და ად გი ლობ რი ვი რძის გა და მა მუ შა-
ვე ბე ლი ფერ მე რე ბის გა ერ თი ა ნე ბით. მა თი ერ თი ა ნო ბის ძი რი თა დი მი ზა ნი თა ვი ან თი პრო დუქ ცი ის 
გა ყიდ ვე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა (თანამედროვე სა მა ცივ რო სის ტე მე ბის არ არ სე ბო ბის გა მო მათ სჭირ-
დე ბო დათ ერ თად მუ შა ო ბა, რა თა მყიდ ვე ლის თ ვის რძე სწრა ფად მი ე წო დე ბი ნათ) და ბა ზარ ზე მე-
ტი ძა ლა უფ ლე ბის მიღ წე ვა იყო. თავ და პირ ვე ლად ეს კო ო პე რა ტი ვი ნი დერ ლან დებ ში ჩა მო ყა ლიბ და, 
თუმ ცა ახ ლა უკ ვე გავ რ ცე ლე ბუ ლია გერ მა ნი ა სა და ბელ გი ა შიც. 2014 წლის ბო ლო მო ნა ცე მე ბით ამ 
კო ო პე რა ტივ ში გა წევ რი ა ნე ბუ ლია 13,696 ფერ მა და 19,000-ზე მე ტი ფერ მე რი. კო ო პე რა ტი ვი ყო-
ველ წ ლი უ რად და ახ ლო ე ბით 9,453 მი ლი ონ ლიტრ რძეს აწარ მო ებს. ყო ველ დღი უ რად იგი მი ლი ო ნო-
ბით მომ ხ მა რე ბელს უზ რუნ ველ ყოფს რძის პრო დუქ ტე ბით. მი სი ყო ველ წ ლი უ რი შე მო სა ვა ლი 11.3 
მი ლი არდ ევ როს შე ად გენს (FrieslandCampina’s official web page: http://www.frieslandcampina.com/
english/about-us/frieslandcampina-and-you.aspx).

რა ტომ სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვი?

ის მის კითხ ვა – „რატომ უნ და გა წევ რი ან დეს გლე ხი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტივ ში?" ამ 
კითხ ვა ზე პა სუ ხი ხში რად უფ რო დღე ვან დელ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი, ფი ლის ტ რუ ლი ა. მა გა ლი თად: 
„თუ გლე ხე ბი კო ო პე რა ტივ ში გა წევ რი ან დე ბი ან, რი გი შე ღა ვა თე ბით ისარ გებ ლე ბენ. სა სოფ ლო- სა-
მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვის კა ნო ნის თა ნახ მად, 2017 წლის 1 იან ვ რამ დე, კო ო პე რა ტი ვი გა თა ვი სუფ-
ლე ბუ ლი იქ ნე ბა ქო ნე ბი სა და მო გე ბის გა და სა ხა დის გან. სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტივს ასე ვე 
შე უძ ლია მი ი ღოს გრან ტი" და სხვ.

თუმ ცა სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბის კო ო პე რა ტივ ში გა წევ რი ა ნე ბის ყვე ლა ზე დი დი ხიბ ლი მე ურ ნე ო ბის 
გან ვი თა რე ბის იმა ზე დი დი პერ ს პექ ტი ვა ა, ვიდ რე ეს ინ დი ვი დუ ა ლუ რი წარ მო ე ბის პი რო ბებ ში იყო 
შე საძ ლე ბე ლი.

ევ რო პა ში კო ო პე რა ტი ვე ბი რთუ ლი ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბის გა მო შე იქ მ ნა 
მე-19 სა უ კუ ნე ში. ფერ მე რებ მა თან და თან აღ მო ა ჩი ნეს, რომ ძა ლე ბის გა ერ თი ა ნე ბით მათ ბა ზარ ზე 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა და ერ თობ ლი ვი და ფი ნან სე ბით სა ჭი რო და მა ტე ბი თი საქ მი ა ნო-
ბე ბის წარ მო ე ბა შე ეძ ლოთ, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად: შეს ყიდ ვა, კვლე ვა, და მუ შა ვე ბა, მარ კე ტინ გი, 
დის ტ რი ბუ ცია და გა ყიდ ვე ბის ხელ შეწყო ბა (Cogeca 2010, 18).
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„ჯერ კი დევ დი დი ხნის წინ ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი სა და და სავ ლეთ ევ რო პის ფერ მე რე-
ბი მიხ ვ დ ნენ, რომ ისე თი სა კითხე ბის გა დაწყ ვე ტა, რო გო რი ცაა პრო დუქ ცი ის გა სა ღე ბა, სა წარ მოო 
სა შუ ა ლე ბე ბი სა და ტექ ნი კის შე ძე ნა, ცოდ ნის, გა მოც დი ლე ბი სა და ინ ფორ მა ცი ის გა ზი ა რე ბა, გა ცი-
ლე ბით იოლია ერ თობ ლი ვი ძა ლე ბით "  ( „ელ კა ნა”, 2007, 4). გარ და ამი სა, კო ო პე რა ცი უ ლი წარ მო ე ბის 
პი რო ბებ ში მცირ დე ბა წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის ერ თე ულ ზე გა წე უ ლი სა შუ ა ლო მთლი ა ნი და ნა-
ხარ ჯე ბი, ტექ ნი კის გა მო ყე ნე ბის ეფექ ტი ა ნო ბი სა და სპე ცი ა ლი ზა ცი ის ზრდის ხარ ჯ ზე (მასშტაბის 
ეკო ნო მი ა).

სამ წუ ხა რო ა, რომ ხში რად და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბის მი ე რაც, კო ო პე რა ტივ ში გა წევ რი ა ნე ბის მო-
ტი ვი და მა ხინ ჯე ბუ ლად არის აღ ქ მუ ლი. ისი ნი ეძე ბენ იაფი ინ ვეს ტი ცი ის მო პო ვე ბის გზებს. ხშირ 
შემ თხ ვე ვა ში ეს ად ვი ლად გა მოს დით, თუმ ცა რე სურ სე ბის ამო წურ ვის შემ დეგ ისევ მო უმ ზა დე-
ბელ ნი რჩე ბი ან, და მო უ კი დებ ლად გა ნაგ რ ძონ ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა. რო გორც ნე ბის მი ერ ცოცხალ ორ-
გა ნიზმს, გა რე მოს თან ადაპ ტა ცი ის თ ვის მას გარ კ ვე უ ლი ორ გა ნი ზე ბუ ლი სტრუქ ტუ რა, მი ზა ნი და 
მოქ მე დე ბა თა გეგ მა უნ და ჰქონ დეს. რაც უფ რო რთუ ლია ეს ორ გა ნიზ მი მას ში მიმ დი ნა რე პრო ცე-
სე ბით, რაც უფ რო რთუ ლია გა რე მო, რო მელ შიც მას ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა უწევს, მით უფ რო დახ ვე წილ 
სტრუქ ტუ რას სა ჭი რო ებს იგი.

სტრუქ ტუ რის არ სე ბო ბის აუცი ლებ ლო ბას ხშირ შემ თხ ვე ვა ში იმ კო ო პე რა ტი ვე ბის წარ მო მად გე ლე-
ბი აც ნო ბი ე რე ბენ, ვის თა ნაც უშუ ა ლო შე ხე ბა გვი წევ და, თუმ ცა იმი სათ ვის, რომ ბუნ დო ვა ნი ხედ ვა 
მოქ მე დე ბა თა გეგ მად იქ ცეს, პირ ველ რიგ ში, თი თო ე უ ლი წევ რის გან წყო ბის შეც ვ ლაა სა ჭი რო.

ერ თ -ერ თი შეც დო მა, ალ ბათ, ის არის, რომ გლე ხებ ში თა ვი დან ვე არას წო რი გან წყო ბის შექ მ ნას პო-
ლი ტი კის მნერ გა ვე ბიც უწყო ბენ ხელს. ისი ნი მა თი ქმე დე ბის წა ხა ლი სე ბას – შექ მ ნან კო ო პე რა ტი ვი 
– საგ რან ტო თან ხი თა და სხვა ეკო ნო მი კუ რი ბერ კე ტე ბის სა შუ ა ლე ბით ცდი ლო ბენ. ამ დროს ნაკ ლებ 
მნიშ ვ ნე ლო ბას ანი ჭე ბენ კო ო პე რა ტი ვის მთა ვა რი ფა სე უ ლო ბის ხაზ გას მას – სა კუ თა რი ეკო ნო მი-
კუ რი, კულ ტუ რუ ლი და სო ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად წევ რებ მა დე მოკ რა ტი-
უ ლად და ეფექ ტუ რად იმოქ მე დონ. ცხა დი ა, ეს წა მა ხა ლი სე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი დრო ის შეზღუ დულ 
პე რი ოდ ში (მაგალითად, სა ნამ კო ო პე რა ტი ვი გრან ტით გა და ცე მუ ლი თან ხის ათ ვი სე ბას შეძ ლებს) 
არა პირ და პი რი გზით ხელს უწყობს წევ რ თა მომ ზა დე ბას, და ი ნა ხონ კო ო პე რა ცი ის ჭეშ მა რი ტი არ სი, 
მაგ რამ ამ შემ თხ ვე ვა ში სირ თუ ლეს რამ დე ნი მე გა რე მო ე ბა ქმნის: 1) ხში რად ეს დრო ძა ლი ან მცი-
რეა – მო უ წეს რი გე ბე ლი სტრუქ ტუ რის, გა უმ ჭ ვირ ვა ლე პრო ცე სე ბის, არაკ ვა ლი ფი ცი უ რი ხელ მ ძღ-
ვა ნე ლე ბის გა მო წევ რე ბი ვერ ას წ რე ბენ კო ო პე რა ცი ის არ სის და ნახ ვას; 2) კო ო პე რა ტი ვის წევ რე ბი 
იმ პულ სუ რად მოქ მე დე ბენ – მათ გა მო უჩ ნ დათ გრან ტის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა კო ო პე რა ტივ ში 
გა ერ თი ა ნე ბის გზით. ისი ნი მხო ლოდ დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ის პი რო ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბას ცდი-
ლო ბენ, რა თა მი ი ღონ ფუ ლი და არა გრძელ ვა დი ა ნი სტრა ტე გი უ ლი გეგ მის შე მუ შა ვე ბას, რომ ლის 
გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად მი ღე ბუ ლი გრან ტი ერ თ -ერ თი მე ქა ნიზ მი იქ ნე ბო და; 3) ხში რად, კო ო პე რა-
ტი ვის შექ მ ნის იდე ით შთა გო ნე ბუ ლია მხო ლოდ რამ დე ნი მე ადა მი ა ნი. ისი ნი მოქ მე დე ბენ, იკ ვ ლე-
ვენ გზებს, ეძე ბენ ინ ვეს ტი ცი ის მო ზიდ ვის სხვა დას ხ ვა წყა რო ებს, ხო ლო კო ო პე რა ტი ვის და ნარ ჩე ნი 
წევ რე ბი პრო ცე სებს გულ გ რი ლად ადევ ნე ბენ თვალს. შე სა ბა მი სად, პრობ ლე მის გა მოვ ლე ნის შემ-
თხ ვე ვა ში პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გა ზი ა რე ბა არ ხდე ბა და ადა მი ან თა ერ თობ ლი ო ბა, რომ ლე ბიც ერ თი 
შე ხედ ვით „გუნდად" მოგ ვევ ლი ნა, დაშ ლის საფ რ თხის წი ნა შე დგე ბა. ვფიქ რობთ, ეს სირ თუ ლე ე ბი 
გან სა კუთ რე ბუ ლი სიმ ძაფ რით სწო რედ რე სურ სე ბის, რო გორც „გავლენის" ამო წურ ვის / შეწყ ვე ტის 
შემ დეგ იჩენს თავს.

ხში რია შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც მე წარ მე ებს კარ გად შეს წავ ლი ლი არ აქვთ კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე-
მო, არ იცი ან ბა ზარ ზე წარ მოდ გე ნი ლი პრო დუქ ტის მა ხა სი ა თებ ლე ბი, დამ ზა დე ბის ტექ ნო ლო გია 
და თა ნა მედ რო ვე ტექ ნი კის შე საძ ლებ ლო ბე ბი. ისი ნი სა კუ თა რი გად მო სა ხე დი დან აზ როვ ნე ბენ და 
გეგ მა ვენ. ხში რად მოგ ვის მე ნია მათ გან შემ დე გი სა ხის ფრა ზე ბი: „ყველაფერი მე ყი დე ბა, გა სა ყი დი 
არა ფე რი მრჩე ბა". თუმ ცა სა ინ ტე რე სო ა, რა ფა სად ყი დი ან და რამ დე ნად ად ვი ლია მათ თ ვის გა ყიდ-
ვა? ან რა ფა სი იყო იმ დროს ბა ზარ ზე, რო დე საც გა ყიდ ვა გან ხორ ცი ელ და? რამ დე ნად მე ტის მი ღე-
ბა შე ეძ ლო რე ა ლი ზა ტორს? ამ ფორ მით გა ყიდ ვა რამ დე ნად იძ ლე ვა სტა ბი ლუ რო ბის გან ც და სა და 
პროგ ნო ზი რე ბის სა შუ ა ლე ბას?
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იმი სათ ვის, რომ მე წარ მე ებ მა პრო დუქ ცი ის რე ა ლი ზა ცია უკე თე სი პი რო ბე ბით შეძ ლონ, პირ ველ 
რიგ ში, ამ პრო დუქტს სა სა ქონ ლო სა ხე უნ და მის ცენ, ანუ აწარ მო ონ მომ ხ მა რებ ლის გე მოვ ნე ბი სა 
და მო ლო დი ნის შე სა ბა მი სი პრო დუქ ტი.

ან გა რიშ ში „ქართული მე დია და სა რეკ ლა მო ბიზ ნე სის კვლე ვის შე სა ხებ" (GMCG 2011, 8) მო ცე მუ-
ლია პა სუ ხე ბი კითხ ვა ზე -„თვლის თუ არა ბიზ ნე სი რეკ ლა მას შე მო სავ ლის მი ღე ბის ხელ შემ წყობ 
სა შუ ა ლე ბად?"

2011 წლის კვლე ვის მო ნა ცე მე ბით მცი რე კომ პა ნი ებ ში შემ დე გი გან წყო ბა ა:

 მცი რე ბიზ ნე სის მე პატ რო ნეს ძა ლი ან ზე და პი რუ ლი ინ ფორ მა ცია აქვს რეკ ლა მის შე სა ხებ;

 ზო გა დად, მას არ გა აჩ ნია რეკ ლა მის დაკ ვე თის გა მოც დი ლე ბა;

 მცი რე ბიზ ნე სის მე პატ რო ნეს მი აჩ ნი ა, რომ რეკ ლა მა არის ძა ლი ან ძვი რი, რად გან მხო ლოდ სა ტე-
ლე ვი ზიო რეკ ლა მა მი იჩ ნე ვა ეფექ ტურ სა შუ ა ლე ბად მა შინ, რო დე საც ყვე ლა სხვა სა ხე ო ბა არა ე-
ფექ ტუ რად გა ნი ხი ლე ბა;

 მას შე უძ ლია და ა სა ხე ლოს გა ყიდ ვე ბის ზრდის ხელ შემ წყო ბი მთე ლი რი გი საქ მი ა ნო ბე ბი, რეკ ლა მის 
გარ და;

 იგი არ გა ნი ხი ლავს რეკ ლა მას და ბა ლი გა ყიდ ვე ბის წამ ლად.

ეკო ნო მი კის პრო ფე სო რის გრე გო რი მენ ქი უს აზ რით, სრუ ლი ად რა ცი ო ნა ლუ რი ა, კომ პა ნი ამ არ გა-
ა კე თოს ისე თი პრო დუქ ტის ძვი რადღი რე ბუ ლი რეკ ლა მა, რომ ლის ხა რის ხ ში თა ვად არ არის დარ-
წ მუ ნე ბუ ლი. რად გან, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ რეკ ლა მი რე ბის შე დე გად გა ყიდ ვე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 
გა იზ რ დე ბა, თუ პრო დუქ ტი მომ ხ მა რებ ლის მო ლო დინს არ შე ე სა ბა მე ბა, ის თავს შე ი კა ვებს მრა ვალ-
ჯე რა დი შეს ყიდ ვი სა გან, რეკ ლა მა ზე გა წე უ ლი ხარ ჯე ბი კი ფუ ჭი აღ მოჩ ნ დე ბა (მენქიუ, 2008, 366). 
მწარ მო ებ ლე ბი პრო დუქ ტის ხა რის ხ ში დარ წ მუ ნე ბუ ლე ბიც რომ იყ ვ ნენ, თუ ისი ნი ვერ უზ რუნ ველ-
ყო ფენ მოთხოვ ნის შე სა ბა მის სტა ბი ლურ მი წო დე ბას, ამ შემ თხ ვე ვა შიც სა რეკ ლა მო კამ პა ნია შე საძ-
ლოა წამ გე ბი ა ნი აღ მოჩ ნ დეს.

თა ნა მედ რო ვე ბიზ ნეს გა რე მო ში, კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი და მდგრა დი ბიზ ნე სის შე საქ მ ნე ლად სის ტე მუ-
რი მოქ მე დე ბაა სა ჭი რო, რაც წარ მო უდ გე ნე ლია მცი რე, „გათითოკაცებული" წარ მო ე ბის პი რო ბებ ში.

კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რ მა აღ ნიშ ნუ ლი გა რე მო ე ბე ბი მხედ ვე ლო ბა ში მი ი ღო და 2014 
წლის და საწყის ში შექ მ ნი ლი ტრე ნინ გ - კურ სის მო დერ ნი ზა ცია რამ დენ ჯერ მე მო ახ დი ნა. მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი ა, რომ ინ ვეს ტი ცი ის მო ძი ე ბამ დე კო ო პე რა ტი ვის წევ რე ბი გუნ დად შე იკ რან, გა უჩ ნ დეთ გრძელ-
ვა დი ა ნი ხედ ვა და შექ მ ნან ისე თი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სის ტე მა, რო მე ლიც კო ო პე რა ტი ვის ფუნ ქ ცი ო ნი-
რე ბის შემ დე გი ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბის დაც ვას უზ რუნ ველ ყოფს:

 ნე ბა ყოფ ლო ბი თი წევ რო ბა;
 მხო ლოდ წევ რის მომ სა ხუ რე ბა (მესამე პი რებ თან ურ თი ერ თო ბა მკაც რად შეზღუ დუ ლი მო ცუ ლო ბით);
 ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა წევ რე ბის მხრი დან;
 წევ რის მი ერ სა პა ტიო გა და სა ხა დის შე ტა ნა;
 კო ო პე რა ტი ვის მხრი დან გა დახ დე ბი;
 დე მოკ რა ტი უ ლი მარ თ ვა („ელკანა”, 2007, 5).

ჩვე ნი შე ხე დუ ლე ბით, მხო ლოდ ამის შემ დეგ არის უპ რი ა ნი კო ო პე რა ტივ მა ბიზ ნეს გეგ მის შედ გე ნა-
ზე იზ რუ ნოს, რა საც შემ დეგ სტრა ტე გი უ ლი გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის მე ქა ნიზ მად აქ ცევს.

აღ ნიშ ნუ ლი ტრე ნინ გი ხუთ დღი ა ნია და ორ ნა წი ლად არის გა ყო ფი ლი: 2 დღე სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო კო-
ო პე რა ტი ვის ორ გა ნი ზა ცი უ ლი მოწყო ბის სა კითხებს ეთ მო ბა, ხო ლო 3 დღე – ბიზ ნე სის და გეგ მ ვას.
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„ბი-ფი ექ ს პ ლო რე ი შე ნის” მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი და და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტის – CDI 4-ისა და EN-
PARD – „თანამშრომლობა სა ქარ თ ვე ლო ში სოფ ლის აღორ ძი ნე ბი სათ ვის” (შემკვეთი Care (ავსტრია) 
პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში სულ 15-მდე 5 დღი ა ნი ტრე ნინ გი ჩა ტარ და, რა საც ჯამ ში 150-მდე სა სოფ ლო- 
სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვის შექ მ ნის მსურ ვე ლი ფერ მე რი და ეს წ რო (აქედან 35%-მდე ქა ლი ა).

რაც შე ე ხე ბა პრო ექტ CDI 4-ში CTC-ს მი ერ და ფი ნან სე ბულ სამ სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა-
ტივს – „წინწყარო”, „არწივი 2014” და „ხანდო 2014” – ამ დრო ის თ ვის მათ უკ ვე და უგ როვ დათ სა მუ-
შაო გა მოც დი ლე ბა. მა გა ლი თად, წალ კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ფელ ხან დო ში არ სე ბულ მა კო ო პე-
რა ტივ მა „ხანდო 2014" ერ თი სა წარ მოო ციკ ლი კო ო პე რა ცი უ ლი წარ მო ე ბის პი რო ბებ ში მთლი ა ნად 
გა ი ა რა. კო ო პე რა ტი ვი თა ვის წევ რებს, რომ ლე ბიც სა სა ქონ ლო კარ ტო ფი ლის წარ მო ე ბა ზე არი ან 
ორი ენ ტი რე ბულ ნი, მათ სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი მი წის ნაკ ვე თე ბის და მუ შა ვე ბით, სა სუ ქე ბით, შხამ 
- ქი მი კა ტე ბი თა და სა სურ ვე ლი ჯი ში სა და კლა სის თეს ლით მო მა რა გე ბით უზ რუნ ველ ყოფს. მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნი ა, რომ 12 ფერ მე რის ინი ცი ა ტი ვით შექ მ ნი ლი კო ო პე რა ტი ვი დღეს უკ ვე 29 წევრს ით ვ ლის. 
გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რის ალექ სან დ რე ცეცხ ლა ძის თქმით, კო ო პე რა ცი უ ლი წარ მო ე ბის ეფექ ტი ამ 
დრო ი სათ ვის ერთ და მუ შა ვე ბულ ჰექ ტარ ზე და ახ ლო ე ბით 3000 ლარს უდ რის, რაც შემ ცი რე ბუ ლი 
თვით ღი რე ბუ ლე ბი სა და დრო უ ლი და ხა რის ხი ა ნად შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბის შე დე გად გაზ რ დი-
ლი მო სავ ლი ა ნო ბის ჯა მით იქ მ ნე ბა.

გვი ხა რი ა, რომ ამ გა მოც დი ლე ბით ქვეყ ნის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ეკო ნო მი კუ რი სექ ტო რის აღორ ძი-
ნე ბა ში მოკ რ ძა ლე ბუ ლი წვლი ლი შე ვი ტა ნეთ, რა საც მო მა ვა ლი პრო ექ ტე ბის ფარ გ ლებ ში კვლა ვაც 
გან ვაგ რ ძობთ.

დას კ ვ ნა

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა რთუ ლი პრო ცე სია და მრა ვალ წ ლი ა ნი მუ შა ო ბი თა 
და ბევ რი სხვა დას ხ ვა სტრუქ ტუ რის თავ და დე ბუ ლი შრო მით არის შე საძ ლე ბე ლი. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 
რომ შე იქ მ ნას სტა ბი ლუ რი ბიზ ნეს გა რე მო, რა საც შე სა ბა მი სი კა ნონ მ დებ ლო ბის არ სე ბო ბაც შე-
უწყობს ხელს. გარ და ამი სა, მიდ გო მე ბი და მუ შა ო ბის მე თო დე ბი მსოფ ლიო პრაქ ტი კა ში და ქვე ყა ნა-
ში მი ღე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით მუდ მი ვად უნ და იხ ვე წე ბო დეს.

უკ ვე შექ მ ნი ლი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვე ბის რა ო დე ნო ბით თუ ვიმ ს ჯე ლებთ, ფაქ ტი ა, 
რომ ახა ლი ინი ცი ა ტი ვი სად მი ინ ტე რე სი დი დია თა ვად ფერ მე რე ბის მხრი დან, თუმ ცა მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნი ა, თვა ლი ვა დევ ნოთ მათ მდგრად გან ვი თა რე ბას და არ მოხ დეს კო ო პე რა ტი ვე ბის რიცხ ვის უბ რა-
ლო, ხე ლოვ ნუ რი ზრდა.
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გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:

1. სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი „სასოფლო-სამეურნეო კო ო პე რა ტი ვე ბის შე სა ხებ", 2013;

2. სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი „მეწარმეთა შე სა ხებ", 1994;

3. „ელკანა”, 2007, „კოოპერაციის სა ფუძ ვ ლე ბი", II გა მო ცე მა;

4. მენ ქიუ გრე გო რი, 2008, „ეკონომიკის პრინ ცი პე ბი", მე ო რე ქარ თუ ლი გა მო ცე მა;

5.  ჩი ტაია მა ი ა, 2014, „კოოპერატივები, ახა ლი გზა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში", ENPI-ს სა ინ ფორ მა-
ციო ცენ ტ რი – სტა ტია # 122;

6. GMCG 2011, ან გა რი ში „ქართული მე დია და სა რეკ ლა მო ბიზ ნე სის კვლე ვის შე სა ხებ”;

7.  COGECA – European agri-cooperatives 2010, „Agricultural Cooperatives in Europe: Main Issues 
and Trends” ;

8.  WORLD CO-OPERATRIVE MONITOR 2014, "EXPLORING THE CO-OPERATIVE ECONOMY, 
REPORT 2014";

9.  FrieslandCampina’s official web page: http://www.frieslandcampina.com/english/about-us/
frieslandcampina-and-you.aspx.
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კარგი მმართველობის პრაქტიკის
ხელშეწყობა
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ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რის 
 პა რა დიგ მა

შე სა ვა ლი

თუ სხვა დას ხ ვა ორ გა ნი ზა ცი ებ ში გარ კ ვე ულ დროს გა ა ტა რებთ, ნა ხავთ საქ მის კე თე ბის სხვა დას ხ ვა 
გზებს, აზ როვ ნე ბის სხვა დას ხ ვა მე თო დებ სა და მთლი ა ნო ბა ში გან ს ხ ვა ვე ბულ ატ მოს ფე როს. ძი რი-
თა დი ღი რე ბუ ლე ბე ბი, პრინ ცი პე ბი, სტან დარ ტე ბი, ქცე ვის წე სე ბი, რა საც ერ თი სიტყ ვით კულ ტუ-
რას ვუ წო დებთ, ამ ორ გა ნი ზა ცი ებს გან ს ხ ვა ვე ბულს ხდის. 1982 წელს პე ტერ ს მა და ვა ტერ მან მა 
ამე რი კულ კომ პა ნი ებ ში ჩა ა ტა რეს კვლე ვა სა მუ შა ოს მა ღა ლი შეს რუ ლე ბის შე სა ხებ და მის სა ფუძ-
ველ ზე გა ნაცხა დეს, რომ: „ისინი იქ არი ან, სა დაც არი ან, რად გან კულ ტუ რუ ლი ატ რი ბუ ტე ბის უნი-
კა ლუ რი ნაკ რე ბი გა ნას ხ ვა ვებს მათ და ნარ ჩე ნე ბის გან”.

მრა ვა ლი მე ნე ჯე რი სა და მკვლე ვა რის გა მოც დი ლე ბა ორ გა ნი ზა ცი ის თე ო რი ის, სტრა ტე გი ი სა და 
გან ვი თა რე ბის სფე რო ში გვიჩ ვე ნებს, რომ „ორგანიზაციაში კულ ტუ რის სა კითხე ბის კვლე ვა ძა ლი ან 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია იმის გა სა გე ბად, თუ რა ხდე ბა ორ გა ნი ზა ცი ა ში, რო გორ უნ და მოხ დეს მი სი მარ თ ვა 
და გა უმ ჯო ბე სე ბა” (შაინი, 1989). ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რის ინ ტერ პ რე ტა ცია და გა გე ბა მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნია მე ნე ჯე რე ბის, მკვლე ვა რე ბი სა და კონ სულ ტან ტე ბის საქ მი ა ნო ბა ში, რად გან ის გავ-
ლე ნას ახ დენს სტრა ტე გი უ ლი გან ვი თა რე ბის, პრო დუქ ტი უ ლო ბი სა და სწავ ლე ბის ყვე ლა დო ნე ზე. 
კულ ტუ რულ ფაქ ტო რებს შე უძ ლი ათ და უშ ვან ან შეზღუ დონ ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბა. ორ გა ნი-

ირინა ხანთაძე

„ორგანიზაციული კულ ტუ რა არის ორ გა ნი ზა ცი ის ფსი ქო ლო გი უ რი აქ ტი ვი, რო მელ საც შე უძ ლია 
იმის წი ნას წარ მეტყ ვე ლე ბა, თუ რა და ე მარ თე ბა მის ფი ნან სურ აქ ტი ვებს ხუ თი წლის მან ძილ ზე”

ჰოფ ს ტე დე, 1991 
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ზა ცი ულ გან ვი თა რე ბას და და გეგ მილ ცვლი ლე ბას ვერ გა ვი აზ რებთ ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რის 
გათ ვა ლის წი ნე ბის გა რე შე, რო მე ლიც ხში რად ცვლი ლე ბის ხე ლის შემ შ ლე ლი ფაქ ტო რის ძი რი თა დი 
წყა როა (შაინი 1992).

1992-93 წლებ ში პერ სო ნა ლის მე ნეჯ მენ ტის ინ ს ტი ტუტ მა შეს რუ ლე ბის მე ნეჯ მენ ტი სა და ხა რის ხის 
მე ნეჯ მენ ტის სა კითხე ბის კვლე ვა და იწყო. კვლე ვის ორი ვე მი მარ თუ ლე ბა ერ თ სა და იმა ვე ძი რი თად 
დას კ ვ ნამ დე მი ვი და:  სტრა ტე გი ის წარ მა ტე ბა თუ წა რუ მა ტებ ლო ბა მომ სა ხუ რე ო ბის ან წარ მო ე ბის 
ხა რის ხის მე ნეჯ მენ ტ ში, ძი რი თა დად, ორ გა ნი ზა ცი ა ში არ სე ბუ ლი კულ ტუ რით გა ნი საზღ ვ რე ბა. უდა-
ვო ა, რომ ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რის გა გე ბა და ყვე ლა სა ჭი რო ცვლი ლე ბის გა ტა რე ბის აუცი ლებ-
ლო ბა წარ მა ტე ბუ ლი მარ თ ვის სტრა ტე გი ის უდი დე სი ნა წი ლის წი ნა პი რო ბა ა. 

თუ კულ ტუ რა ასე თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, მა შინ რო გორ შეგ ვიძ ლია მას ზე დაკ ვირ ვე ბა, მი სი მარ თ ვა 
და შე ფა სე ბა? 

წი ნამ დე ბა რე სტა ტია შე ეც დე ბა, წარ მო გიდ გი ნოთ ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რის მთა ვა რი გან საზღ-
ვ რე ბე ბი, აღ წე როს ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კვლე ვის ძი რი თა დი პა რა დიგ მე ბი და, ამ დე ნად, გა არ კ ვი ოს, 
რო გორ შეგ ვიძ ლია მი სი გან ხილ ვა სხვა დას ხ ვა კონ ცეფ ცი ე ბი სა და მო საზ რე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე? 

რა არის ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რა?

ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რის ერ თ -ერ თი გავ რ ცე ლე ბუ ლი გან საზღ ვ რე ბა სა ერ თო ღი რე ბუ ლე ბებს, 
მო საზ რე ბებ სა და ნორ მებს მო ი აზ რებს. ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რა შე იძ ლე ბა გა ნი საზღ ვ როს, რო-
გორც „ფილოსოფია და ღი რე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლებ საც იზი ა რე ბენ ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რე ბი და ქცე ვის 
მო დე ლე ბი, რო მელ თაც პრაქ ტი კუ ლი მოქ მე დე ბე ბი სას იყე ნე ბენ” (იანაგი, 1994). 

ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რის სხვა დე ფი ნი ცი ა, რო მელ საც ხში რად გა მო ი ყე ნე ბენ, შა ინ მა შე ი მუ-
შა ვა (1989, 1992). მის თა ნახ მად, ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რა მო ი აზ რებს ძი რი თა დი დაშ ვე ბე ბის 
მო დელს, რო მე ლიც მო ცე მუ ლი ჯგუ ფის მი ერ ჩა მო ყა ლიბ დე ბა გა რე მოს თან ადაპ ტა ცი ი სა და ში და 
ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცეს ში. გა მოც დი ლე ბით გამ ყა რე ბულ, შე თან ხ მე ბულ დაშ ვე ბებს მო ცე მუ ლი ჯგუ-
ფი უკ ვე მის ახალ წევ რებს წა რუდ გი ნეს, რო გორც მარ თე ბულ გზას.

„ჯგუფური აზ როვ ნე ბა” ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რის მნიშ ვ ნე ლო ვან ას პექტს წარ მო ად გენს. 
„ჯგუფური აზ როვ ნე ბა” ირ ვინგ ლ. იანის მა აღ წე რა და გან საზღ ვ რა, რო გორც „აზროვნების მე თო-
დის გა მო ყე ნე ბის სწრა ფი და მარ ტი ვი გზა, რო მელ საც ადა მი ა ნე ბი მი მარ თა ვენ, რო დე საც ისი ნი 
ბო ლომ დე არი ან ჩარ თუ ლი შე მა კავ ში რე ბელ ჯგუფ ში; რო დე საც წევ რე ბის ბრძო ლა ერ თ სუ ლოვ-
ნე ბი სათ ვის აჭარ ბებს მათ მო ტი ვა ცი ას, რე ა ლის ტუ რად შე ა ფა სონ ქმე დე ბის ალ ტერ ნა ტი ვე ბი”. ეს 
არის მდგო მა რე ო ბა, რო მელ შიც ადა მი ა ნე ბი მა ში ნაც კი, რო დე საც გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი იდე ე ბი აქვთ, არ 
აპ რო ტეს ტე ბენ ორ გა ნი ზა ცი ულ აზ როვ ნე ბას და ამი ტომ ინო ვა ცი უ რი აზ როვ ნე ბა შემ ცი რე ბუ ლი ა.

მორ გა ნი აღ ნიშ ნავს, რომ კულ ტუ რა სო ცი ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბით და ადა მი ა ნე ბის ინ ტე რაქ ცი-
ით ვი თარ დე ბა. კულ ტუ რას გან საზღ ვ რავს რო გორც „გონების კო ლექ ტი ურ დაპ როგ რა მე ბას, რო-
მე ლიც ადა მი ა ნე ბის ერ თი ჯგუ ფის წევ რებს გა ნას ხ ვა ვებს მე ო რე ჯგუ ფის გან” – ჰოფ ს ტე დე (1991, 
1997); იგი ასე ვე ხაზს უს ვამს იმ გა რე მო ე ბას, რომ კულ ტუ რა ინ დი ვი დის კი არა, ჯგუ ფე ბის კუთ ვ ნი-
ლე ბა ა. მორ გა ნი (1986) ამ ტ კი ცებ და, რომ კულ ტუ რა უნ და გა ვი გოთ, რო გორც აქ ტი უ რი, ცოცხა ლი 
ფე ნო მე ნი, რომ ლის მეშ ვე ო ბით ადა მი ა ნე ბი ქმნი ან და ანახ ლე ბენ თა ვი ანთ სამ ყა როს. შა ი ნი (1989) 
ასე ვე აცხა დებ და, რომ ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რა დრო თა გან მავ ლო ბა ში იც ვ ლე ბა და უფ რო მე-
ტად აისა ხე ბა ორ გა ნი ზა ცი ის გა უც ნო ბი ე რე ბელ ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა ში.

რო გორც ჩანს, ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მკვლე ვა რე ბი მრა ვალ იდე ას იზი ა რე ბენ ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ-
რის შე სა ხებ, თუმ ცა არ სე ბობს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გან ს ხ ვა ვე ბე ბიც. ზო გი ერ თი მკვლე ვა რი ტერ მინს 
„ორგანიზაციული კულ ტუ რა” მე ტა ფო რად აღიქ ვამს. ამ მიდ გო მით ორ გა ნი ზა ცი ე ბი კულ ტუ რებს 
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ჰგვა ნან. შე სა ბა მი სად, ამო ცა ნას თა ვად კულ ტუ რის ატ რი ბუ ტე ბის გა გე ბა წარ მო ად გენს (კ. გი ცი, 
გ. მორ გა ნი). სხვე ბი ორ გა ნი ზა ცი ულ კულ ტუ რას აღიქ ვა მენ, რო გორც ორ გა ნი ზა ცი ის ერ თ -ერთ ატ-
რი ბუტს („ორგანიზაციას აქვს კულ ტუ რა”), რო მე ლიც შე იძ ლე ბა მა ხა სი ა თებ ლე ბის თვალ საზ რი სით 
იქ ნას გა მოკ ვ ლე უ ლი და და კავ ში რე ბუ ლი სხვა სა კითხებ თან, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად: სა მუ შა ოს 
შეს რუ ლე ბა, კმა ყო ფი ლე ბა და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ეფექ ტუ რო ბა (ვატერმანი და პე ტერ სი, 1982).

შა ი ნის მი ხედ ვით, ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რა შე იძ ლე ბა სამ დო ნედ და ი ყოს. მი სი გან მარ ტე ბით, 
კულ ტუ რის უფ რო მე ტად ხი ლულ და ზე და პი რულ დო ნე ზე არ ტე ფაქ ტე ბი გვხვდე ბა. ესე ნია მა ტე-
რი ა ლუ რი ას პექ ტე ბი, რომ ლებ საც ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ჯგუ ფის წევ რე ბი იზი ა რე ბენ, მა გა ლი თად: ენა, 
ის ტო რი ე ბი და მი თე ბი, რი ტუ ა ლე ბი, სიმ ბო ლო ე ბი და ცე რე მო ნი ე ბი, ტექ ნო ლო გი ე ბი; შემ დე გი დო-
ნე მო ი ცავს ღი რე ბუ ლე ბებს, რომ ლე ბიც რე ა ლურ ამო ცა ნებს, სტან დარ ტებ სა და მიზ ნებს ასა ხა ვენ 
ორ გა ნი ზა ცი ა ში. ზოგ ჯერ მო იხ სე ნი ე ბენ, რო გორც ორ გა ნი ზა ცი ის „მისიას” და „ფილოსოფიას”; ორ-
გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რის ყვე ლა ზე ღრმა დო ნე ზე კი არის ძი რი თა დი დაშ ვე ბე ბი, რწმე ნე ბი, რომ ლე-
ბიც წევ რებს სა კუ თა რი თა ვი სა და სამ ყა როს შე სა ხებ გა აჩ ნი ათ. შა ი ნის მიდ გო მა ეფუძ ნე ბა არ გუ-
მენტს, რომ დაშ ვე ბე ბი გა ნა პი რო ბე ბენ ორ გა ნი ზა ცი ის ძი რი თად კულ ტუ რულ არსს. ამ კონ ცეფ ცი ამ 
მიგ ვიყ ვა ნა მის შემ დ გომ არ გუ მენ ტამ დე, რომ ჩვენ უნ და აღ მო ვა ჩი ნოთ ძი რი თა დი დაშ ვე ბე ბი ორ გა-
ნი ზა ცი ა ში, რა თა ვაჩ ვე ნოთ მი სი კულ ტუ რუ ლი პა რა დიგ მა.

შე სა ბა მი სად, მან შე ი მუ შა ვა ათ ნა ბი ჯი ა ნი მე თო დი, რო მე ლიც აღ წე რა, რო გორც „ერთობლივი გა-
მოკ ვ ლე ვა ინ ტე რაქ ტი უ ლი ინ ტერ ვი უს გზით”. ამ მე თო დის მი ხედ ვით კულ ტუ რუ ლი დაშ ვე ბე ბის გა-
მოვ ლე ნა და შე ფა სე ბა სპე ცი ფი უ რი გან ზო მი ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად ხდე ბა. ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ-
ტუ რის გა გე ბი სა და ანა ლი ზის გან ზო მი ლე ბე ბი, რომ ლებ საც შა ი ნი (1989) გვთა ვა ზობს, მო ი ცავს: 
გა რე ფაქ ტო რებ თან ადაპ ტა ცი ის სა კითხებს (მისია და სტრა ტე გი ა); ში და ფაქ ტო რებ თან ადაპ ტა-
ცი ის სა კითხებს (ჯგუფის საზღ ვ რე ბი, ძა ლა უფ ლე ბა და სტა ტუ სი, და ჯილ დო ე ბა და დას ჯა); დაშ ვე-
ბებს, რო მე ლიც ეხე ბა რე ა ლო ბის, ჭეშ მა რი ტე ბის, დრო ის, სივ რ ცის, ადა მი ა ნის ბუ ნე ბის, აქ ტი ვო ბი-
სა და ურ თი ერ თო ბე ბის აღ ქ მას. 

თა ვის მრა ვალ რიცხო ვან კვლე ვებ სა და პუბ ლი კა ცი ებ ში გ. ჰოფ ს ტე დემ კულ ტუ რას თან და კავ ში-
რე ბით სხვა დას ხ ვა მიდ გო მე ბი და პერ ს პექ ტი ვე ბი წარ მო ად გი ნა (ჰოფსტედე – 1980, 1986, 1991, 
1993, 1994). მი სი ხედ ვით, კულ ტუ რა ვლინ დე ბა სიმ ბო ლო ებ ში, გმი რებ ში, რი ტუ ა ლებ ში და ღი რე-
ბუ ლე ბებ ში. ჰოფ ს ტე დე კულ ტუ რულ კომ პო ნენ ტებს შემ დეგ ნა ი რად აღ წერს: „სიმბოლოებს წარ მო-
ად გე ნენ სიტყ ვე ბი, ჟეს ტე ბი, სუ რა თე ბი ან ობი ექ ტე ბი, რომ ლებ საც კულ ტუ რის ფარ გ ლებ ში გან-
სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვთ. გმი რე ბი არი ან პი როვ ნე ბე ბი, ცოცხ ლე ბი ან გარ დაც ვ ლი ლე ბი, 
რე ა ლუ რე ბი ან გა მო გო ნი ლე ბი, რომ ლე ბიც ფლო ბენ ისეთ ნი შან - თ ვი სე ბებს, რომ ლებ საც კულ ტუ-
რა ში ძა ლი ან აფა სე ბენ. ამ დე ნად, ისი ნი წარ მო ად გე ნენ მი სა ბაძ მა გა ლითს, თუ რო გორ უნ და მო იქ ცე 
(ვილკინსი, 1984); რი ტუ ა ლე ბი არის კო ლექ ტი უ რი ქმე დე ბე ბი, რომ ლე ბიც ტექ ნი კუ რად ზედ მე ტი ა, 
მაგ რამ სო ცი ა ლუ რი თვალ საზ რი სით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია კულ ტუ რის ფარ გ ლებ ში... კულ ტუ რის ბირ-
თ ვი იქ მ ნე ბა ღი რე ბუ ლე ბე ბის, და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე სი კე თი სა და ბო რო ტე ბის, სი ლა-
მა ზი სა და სი მა ხინ ჯის, ნორ მა ლუ რი სა და არა ნორ მა ლუ რის, რა ცი ო ნა ლუ რი სა და ირა ცი ო ნა ლუ რის 
შე სა ხებ. ეს არის გრძნო ბე ბი, რომ ლებ საც ხში რად არ აღი ა რე ბენ და რომ ლებ ზეც იშ ვი ა თად მსჯე-
ლო ბენ. მათ ზე დაკ ვირ ვე ბა შე საძ ლე ბე ლი არ არის, თუმ ცა სხვა დას ხ ვა ქცე ვა ში გა მო ი ხა ტე ბა”.

ჰოფ ს ტე დე ასე ვე ამ ტ კი ცებს, რომ ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რა უფ რო დი დი კულ ტუ რუ ლი სის ტე-
მე ბის გა მო ხა ტუ ლე ბა ა. IBM-ს ოფი სე ბის შე სა ხებ კვლე ვა ზე დაყ რ დ ნო ბით, რო მე ლიც 40-ზე მეტ 
ქვე ყა ნა ში ჩა ტარ და, იგი ეროვ ნუ ლი კულ ტუ რუ ლი გან ს ხ ვა ვე ბე ბის მტკი ცე ბუ ლე ბებს ავ ლენს. მი სი 
კვლე ვა ამ ტ კი ცებს ასე ვე, რომ კულ ტუ რის და ხა სი ა თე ბა და შე და რე ბი თი ანა ლი ზი შე საძ ლე ბე ლია 
ხუ თი ძი რი თა დი გან ზო მი ლე ბის ჩარ ჩო ში: ძა ლა უფ ლე ბის დის ტან ცია და საზღ ვ რე ბი; ინ დი ვი დუ ა-
ლიზ მი კო ლექ ტი ვიზ მის წი ნა აღ მ დეგ; მას კუ ლი ნო ბა ფე მი ნუ რო ბის წი ნა აღ მ დეგ; გან საზღ ვ რუ ლო ბა 
გა ნუ საზღ ვ რე ლო ბის წი ნა აღ მ დეგ.

კარგი მმართველობის პრაქტიკის ხელშეწყობა
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ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რა სხვა დას ხ ვა ორ გა ნი ზა ცი უ ლი 
კვლე ვის პა რა დიგ მე ბის მი ხედ ვით 

სიტყ ვა პა რა დიგ მა მომ დი ნა რე ობს ბერ ძ ნუ ლი ფი ლო სო ფი ი დან და ნიშ ნავს 
„მოდელს”, „პროექტს”, „ანალოგიას”, „პოეტურ მე ტა ფო რას” (სტრატი, 2000)

ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კვლე ვის პა რა დიგ მე ბი, რომ ლე ბიც პირ ვე ლად წარ მოგ ვიდ გი ნეს ბა რელ მა და მორ-
გან მა (1979) და მოგ ვი ა ნე ბით გა ა უმ ჯო ბე სეს ელ ვე სონ მა და დიც მა (2000) გვთა ვა ზო ბენ ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბის შეს წავ ლის მიდ გო მე ბის სხვა დას ხ ვა ხედ ვას. კვლე ვის პა რა დიგ მა გუ ლის ხ მობს დაშ ვე ბებს 
სი ნამ დ ვი ლის, ცოდ ნი სა და კვლე ვის მე თო დო ლო გი ის შე სა ხებ. ორ გა ნი ზა ცი ულ კვლე ვა ში იკ ვე თე ბა 
ოთხი ძი რი თა დი პა რა დიგ მა: ნორ მა ტი უ ლი (ფუნქციონალური, პო ზი ტი ვის ტუ რი), ინერ პ რე ტა ცი უ-
ლი, კრი ტი კუ ლი და პოს ტ მო დერ ნის ტუ ლი. აქ გვინ და მი მო ვი ხი ლოთ თი თო ე უ ლი პა რა დიგ მის არ სი 
და აღ ვ წე როთ, თუ რო გორ გა ნი ხი ლავს თი თო ე უ ლი მათ გა ნი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რის ფე ნო-
მენს: 

ნორ მა ტი უ ლი პა რა დიგ მა იმ ცოდ ნის გე ნე რი რე ბას ცდი ლობს, რო მე ლიც რა ცი ო ნა ლურ ახ ს ნას წარ-
მო ად გენს და სი მარ თ ლის დად გე ნას მო ითხოვს. ის აანა ლი ზებს სხვა დას ხ ვა მა ხა სი ა თებ ლებს, ამოწ-
მებს ჰი პო თე ზებს; იკარ გე ბა ინ დი ვი დუ ა ლუ რი აზ რე ბი და ერ თი ან დე ბა ჯგუ ფებ ში. ნორ მა ტი უ ლი 
მიდ გო მა მკვლე ვარს მო ი აზ რებს, რო გორც კვლე ვი სად მი სრუ ლი ად ნე იტ რა ლურ პირს და მეტ წი-
ლად სტა ტის ტი კურ და რა ო დე ნო ბით მე თო დო ლო გი ებს ეყ რ დ ნო ბა.

ნორ მა ტი ვის ტე ბი/ ფუნ ქ ცი ო ნა ლის ტე ბი კულ ტუ რას მე ნეჯ მენ ტის ინ ს ტ რუ მენ ტად მო ი აზ რე ბენ და 
გა ნი ხი ლა ვენ რო გორც კომ პო ნენტს, რომ ლის მარ თ ვა ადა მი ანს ისე შე უძ ლი ა, რომ სა მუ შა ოს შეს-
რუ ლე ბის დო ნე გა ზარ დოს. ისი ნი, ჩვე უ ლებ რივ, ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რი სა და სა მუ შა ოს შეს-
რუ ლე ბის მა ხა სი ა თებ ლებს შო რის სტა ტის ტი კურ და მო კი დე ბუ ლე ბებს გა ნი ხი ლა ვენ.

მა ხა სი ა თებ ლე ბის რა ო დე ნო ბის გან საზღ ვ რის თ ვის სა ჭი რო ა, შე ირ ჩეს კულ ტუ რის გარ კ ვე უ ლი დო ნე 
(ტ. დი ლი, ა. კე ნე დი, ჯ. კო ტე რი, დ. დე ნი სო ნი). ფუნ ქ ცი ო ნა ლუ რი მიდ გო მა უფ რო მე ტად ცდი ლობს, 
სწრა ფად მი ი ღოს გან ზო გა დე ბუ ლი ცოდ ნა, რო მე ლიც უშ ვებს შე და რე ბებს (მ. ჯ. ჰე ჩი, 1997).

ნორ მა ტი უ ლი (ფუნქციონალური) მიდ გო მა ორ გა ნი ზა ცი ას გა ნი ხი ლავს რო გორც გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
მა ხა სი ა თებ ლე ბის ერ თობ ლი ო ბას, სა დაც კულ ტუ რა ასე ვე ერ თ -ერთ მა ხა სი ა თე ბე ლად მო ი აზ რე ბა. 
კულ ტუ რუ ლი მი მო ხილ ვე ბის ერ თ -ერ თი ავ ტო რის, ჰოფ ს ტე დეს მი ხედ ვით: „რაოდენობის გან მ საზღ-
ვ რე ლი მიდ გო მის სრულ ყო ფი ლე ბა არის ის, რომ ბუნ დო ვა ნი სფე რო რამ დე ნად მე ხელ მი საწ ვ დო მი 
ხდე ბა.” მი სი მტკი ცე ბით, კულ ტუ რის გა ზომ ვას ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა შე უძ ლი ა, რა თა ადა მი ა-
ნებ მა კულ ტუ რუ ლი გან ს ხ ვა ვე ბე ბი გა ი აზ რონ. ეს გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ორ გა ნი ზა ცი ა თა 
შერ წყ მი სა და გა ერ თი ა ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში ა.

იგი ასე ვე უშ ვებს კულ ტუ რის ცვლი ლე ბის გა ზომ ვას გარ კ ვე უ ლი დრო ის მან ძილ ზე, მოვ ლე ნებ ზე 
დაკ ვირ ვე ბას და იმის დად გე ნას, თუ რო გორ უნ და იქ ნას გან ხი ლუ ლი ორ გა ნი ზა ცია – რო გორც ერ-
თი ა ნი კულ ტუ რა თუ სუბ კულ ტუ რე ბის სიმ რავ ლე და და ი ხა ზოს კომ პ ლექ სუ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
კულ ტუ რუ ლი რუ კა.

კითხ ვე ბი, რომ ლე ბიც ნორ მა ტი უ ლი პა რა დიგ მის მი სა მარ თით შე იძ ლე ბა და ის ვას, შემ დეგ ში მდგო-
მა რე ობს: ძლი ე რია ორ გა ნი ზა ცი ის კულ ტუ რა? შე აქვს მას წვლი ლი ორ გა ნი ზა ცი ის მუ შა ო ბა ში? რო-
მე ლი კულ ტუ რუ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბია დო მი ნან ტუ რი? და ა.შ.

ინ ტერ პ რე ტა ცი უ ლი პა რა დიგ მა კვლე ვას იდე ოგ რა ფი უ ლი კუთხით იხი ლავს, იყე ნებს ზო გი ერ თი 
ტი პის ხა რის ხობ რივ მე თო დო ლო გი ას. ინ ტერ პ რე ტა ცი უ ლი პა რა დიგ მა რე ა ლო ბას გა ნი ხი ლავს რო-
გორც სო ცი ა ლურ პრო ცესს, რო მელ საც ინ დი ვი დე ბი ქმნი ან. 

ით ვ ლე ბა, რომ რე ა ლო ბა დაშ ვე ბე ბი სა და ცალ კე უ ლი მო საზ რე ბე ბის ერ თი ა ნო ბა ა. ის ორ გა ნი ზა ცი-
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ას მო ი აზ რებს რო გორც სო ცი ა ლურ ად გილს, სა დაც ერ თი ან დე ბა და იქ მ ნე ბა სწავ ლა სა და გა მოც-
დი ლე ბის გაც ვ ლა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პი როვ ნე ბა და მო საზ რე ბა. 

ინ ტერ პ რე ტა ცი უ ლი თე ო რი ე ბი კულ ტუ რის სო ცი ა ლურ, შე მოქ მე დე ბით და კრი ტი კულ ბუ ნე ბას უს-
ვამს ხაზს და მო ი აზ რებს რო გორც მე ტა ფო რას, რომ ლი თაც ცდი ლო ბენ, ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბა 
გა ი გონ. რაც შე ე ხე ბა ნორ მა ტი ულ / ფუნ ქ ცი ო ნა ლურ თე ო რი ებს, ისი ნი მას მო ი აზ რებს რო გორც იდე-
ას, რომ ლის თ ვი საც უნ და იბ რ ძო ლო და რომ ლი თაც მა ნი პუ ლი რე ბა კომ პა ნი ის ინ ტე რე სე ბის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით შე იძ ლე ბა.

ინ ტერ პ რე ტა ცი უ ლი პა რა დიგ მის მი ზა ნი ა, ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რა გა ზომ ვის ნაც ვ ლად აღ წე-
როს. ეს მიდ გო მა სა ბო ლოო არ არის და მიზ ნად ფე ნო მე ნის ახ ს ნას, მი სი მნიშ ვ ნე ლო ბის გა გე ბას და 
გან მარ ტე ბას ისა ხავს. კვლე ვა ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რის ფე ნო მენს გა ნი ხი ლავს რო გორც სო ცი-
ა ლუ რი ინ ტე რაქ ცი ის პრო დუქტს და მთლი ა ნი ორ გა ნი ზა ცი ის სა კუთ რე ბას. კვლე ვა ყუ რადღე ბის 
ცენ ტ რ ში აქ ცევს ორ გა ნი ზა ცი ულ დო ნეს და შეგ ნე ბუ ლად არ ცდი ლობს, სუბ კულ ტუ რებს შე ე ხოს ან 
მა თი მოკ ლე მო ნა ხა ზი გა ა კე თოს. 

ვა რა უ დო ბენ, რომ ორ გა ნი ზა ცი ულ კულ ტუ რას შე მა კავ ში რე ბე ლი ბუ ნე ბა აქვს და ყო ფი სა და ფრაგ-
მენ ტა ცი ის წი ნა აღ მ დეგ. 

ინ ტერ პ რე ტა ცი უ ლი მიდ გო მის მიმ დევ რე ბი იმა საც ვა რა უ დო ბენ, რომ კულ ტუ რუ ლი დაშ ვე ბე ბის 
ღრმა ცოდ ნა გვთა ვა ზობს სტრუქ ტუ რას, რო მე ლიც ადა მი ანს სა კუ თა რი თა ვის შეც ნო ბა სა და გა გე-
ბა ში ეხ მა რე ბა. ინ ტერ პ რე ტა ცი უ ლი მიდ გო მა ძა ლი ან და მო კი დე ბუ ლია კონ ტექ ს ტ ზე – ის შიგ ნი დან 
სწავ ლობს კულ ტუ რას და კონ ტექ ს ტის სრუ ლი ად სპე ცი ფი კურ ცოდ ნას ქმნის. 

კ. გირცს სიმ ბო ლურ - გან მარ ტე ბი თი (ინტერპრეტაციული) კულ ტუ რის ერ თ -ერთ წამ ყ ვან მკვლე ვა-
რად მო ი აზ რე ბენ. იგი აცხა დებს, რომ „ადამიანი ცხო ვე ლი ა, რო მე ლიც დრო ე ბით მოქ ცე უ ლია თა ვი-
სა ვე მოქ სო ვილ ქსელ ში და მას დიდ მნიშ ვ ნე ლო ბას ანი ჭებს. ჩე მი აზ რით, კულ ტუ რა წარ მო ად გენს 
აღ ნიშ ნულ ქსელს, ხო ლო მი სი ანა ლი ზი არ არის ექ ს პე რი მენ ტა ლუ რი მეც ნი ე რე ბა კა ნო ნის შე სა ხებ, 
არა მედ ის არის ინ ტერ პ რე ტა ცი უ ლი მეც ნი ე რე ბა, რა თა მი აგ ნოს მნიშ ვ ნე ლო ბას”.

ამ პა რა დიგ მის ფარ გ ლებ ში ჩნდე ბა შემ დე გი ძი რი თა დი შე კითხ ვე ბი: რო გორ შეგ ვიძ ლია აღ ვ წე როთ 
ორ გა ნი ზა ცი ის კულ ტუ რა? რო გორ არის ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი კულ ტუ რა? რო მე ლი მნიშ ვ ნე ლო ბე ბი და 
დაშ ვე ბე ბი აერ თი ა ნე ბენ ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რებს?

კრი ტი კუ ლი პა რა დიგ მა უპი რა ტე სო ბას რე ა ლიზმს ანი ჭებს და ფო კუ სი რე ბას ძა ლა უფ ლე ბი სა და 
დო მი ნი რე ბის შეს წავ ლა სა და კრი ტი კა ზე ახ დენს. პოს ტ მო დერ ნის ტუ ლი მიდ გო მის მსგავ სად ის ირ-
ჩევს ცვლი ლე ბას, თუმ ცა მი იჩ ნევს, რომ ცვლი ლე ბა ძალ და ტა ნე ბით შე იძ ლე ბა მოხ დეს. პოს ტ მო-
დერ ნის ტუ ლი მიდ გო მაც მი იჩ ნევს, რომ ცვლი ლე ბე ბი ხდე ბა, ისი ნი გარ და უ ვა ლია და თა ვის თა ვად 
ხდე ბა. კრი ტი კუ ლი მიდ გო მა არ სე ბულ სტრუქ ტუ რებს და მე თო დებს კითხ ვის ნიშ ნის ქვეშ აყე ნებს. 
ის ცდი ლობს, აჩ ვე ნოს და ფა რუ ლი გეგ მე ბი, გა მო ავ ლი ნოს კონ ფ ლიქ ტი და პრობ ლე მის გა დაჭ რა 
და იწყოს.

კრი ტი კუ ლი პა რა დიგ მა ორ გა ნი ზა ცი ას გა ნი ხი ლავს რო გორც პო ლი ტი კურ სცე ნას (დიცი, 1996), 
რო მე ლიც გან საზღ ვ რუ ლია თა ვი სი ის ტო რი ით და ძა ლე ბის არ სე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბით. კონ ფ ლიქ-
ტი და ბრძო ლა ორ გა ნი ზა ცი ის გარ და უ ვა ლი შე მად გე ნე ლი ნა წი ლე ბი ა, რომ ლე ბიც გან ვი თა რე ბის 
პრო ცესს გან საზღ ვ რავს. ის ძა ლი ან და ინ ტე რე სე ბუ ლია ეთი კით, და ჩაგ რულ თა დაც ვის ღი რე ბუ ლე-
ბე ბით და გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვ ნე ლო ბას დო მი ნან ტო ბის, ასი მეტ რი ის, კო მუ ნი კა ცი ის მო დე ლე ბის 
კვლე ვას ანი ჭებს.

პა რა დიგ მას თან და კავ ში რე ბუ ლი შე კითხ ვე ბი შე იძ ლე ბა იყოს: რა გავ ლე ნას ახ დენს ორ გა ნი ზა ცი უ-
ლი კულ ტუ რა დაქ ვემ დე ბა რე ბულ ადა მი ა ნებ ზე? რა ასი მეტ რი ე ბი არ სე ბობს დო მი ნან ტუ რი და დაქ-
ვემ დე ბა რე ბუ ლი პი რე ბის კულ ტუ რულ დაშ ვე ბებ სა და ღი რე ბუ ლე ბებ ში?
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პოს ტ მო დერ ნის ტუ ლი პა რა დიგ მა რე ლა ტი ვის ტურ პო ზი ცი ას იკა ვებს. იგი არ გა ნი ხი ლავს მხო-
ლოდ ერთ სი მარ თ ლეს, რომ მთა ვა რია სწრა ფი ცვლი ლე ბა, სა ზო გა დო ე ბე ბი ფრაგ მენ ტი რე ბუ ლი ა, 
რწმე ნე ბი დან გ რე უ ლი ა, გო ნე ბა არ არის ერ თ გ ვა რო ვა ნი, არა მედ ის კულ ტუ რის სიმ ბო ლუ რი რე-
სურ სე ბის გა ნაა შექ მ ნი ლი. პოს ტ მო დერ ნის ტუ ლი პა რა დიგ მა რე ა ლო ბას და ადა მი ა ნებს გა ნი ხი ლავს 
რო გორც სო ცი ა ლურ კონ ს ტ რუქ ცი ებს, ეწი ნა აღ მ დე გე ბა ერ თი ა ნო ბას და უფ რო მე ტად მრა ვალ ფე-
როვ ნე ბა ზე, ფრაგ მენ ტა ცი ა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი. ის გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვ ნე ლო ბას ექ ს პერ ტი-
ზას / ცოდ ნას ანი ჭებს, რო გორც ძა ლის დო მი ნან ტურ წყა როს. კრი ტი კუ ლი მიდ გო მის მსგავ სად, პოს-
ტ მო დერ ნის ტუ ლი პა რა დიგ მა მკვლე ვა რის სუ ბიქ ტუ რო ბის მი მართ გახ ს ნი ლი ა.

პა რა დიგ მას თან და კავ ში რე ბუ ლი შე კითხ ვე ბი შე იძ ლე ბა იყოს: რო გორ სა უბ რებს (რომლებიც ქმნი ან 
კულ ტუ რას) ანი ჭე ბენ უპი რა ტე სო ბას ორ გა ნი ზა ცი ა ში? რა გან ს ხ ვა ვე ბე ბი და წი ნა აღ მ დე გო ბე ბია გან ს-
ხ ვა ვე ბულ მო საზ რე ბებს შო რის? რო მელ ენას იყე ნე ბენ ორ გა ნი ზა ცი ის კულ ტუ რის აღ სა წე რად? 

პა რა დიგ მე ბი და კვლე ვის მე თო დო ლო გია 

პო ზი ტი ვისტ მკვლე ვა რებს კულ ტუ რუ ლი ანა ლი ზი სა და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი წარ მა ტე ბის ერ თ მა ნეთ-
თან და კავ ში რე ბის მრა ვა ლი მცდე ლო ბა ჰქონ დათ. რო გორც წე სი, ისი ნი ცდი ლობ დ ნენ, ცოდ ნით 
მო ე მა რა გე ბი ნათ მე ნე ჯე რე ბი, რა თა მათ ორ გა ნი ზა ცი ის მუ შა ო ბის ეფექ ტუ რო ბა გა ე ზარ დათ. ამ 
მიზ ნით კულ ტუ რის მკვლე ვა რებ მა კულ ტუ რის გა სა ზო მად და შე სა ფა სებ ლად კვლე ვის არა ერ თი ინ-
ს ტ რუ მენ ტი შე ად გი ნეს (ჰოფსტედე, 1980; ჰოფ ს ტე დე და ბონ დი, 1988; კილ მა ნი და საქ ს ტო ნი, 1983; 
შნა ი დე რი, 1990; ტუ კე რი და მაქ ქო ი, 1988, 1989). 

მა გა ლი თად, მიგ ლი ო რემ და მარ ტი ნიმ (1994) შე ი მუ შა ვეს „კულტურული ინ დექ სი”, რო მე ლიც ოც ას-
პექტს აფა სებს: მიზ ნებს, და გეგ მ ვას, ეფექ ტუ რო ბის და გეგ მ ვას, მო რალს, შეს რუ ლე ბის შე ფა სე ბას, 
ჯილ დო ებს, თა ვი სუფ ლე ბას, კო მუ ნი კა ცი ას, სამ სა ხუ რით კმა ყო ფი ლე ბას, ხალხს, ღი რე ბუ ლე ბებს, ტრე-
ნინგს, გუნ დურ მუ შა ო ბას, სო ცი ა ლურ სა კითხებს, ეთი კას, ლი დე რო ბას, ინ ტე რაქ ცი ას, სარ გებ ლო ბას, 
შე მეც ნე ბას და გა რე მოს. თი თო ე უ ლი მათ გა ნი ხუთ ბა ლი ა ნი სის ტე მით ფას დე ბა: 1 [„არახელსაყრელი”] 
– 5 [„ხელსაყრელი”]. ინ ს ტ რუ მენ ტის მი ხედ ვით, კულ ტუ რუ ლი ინ დექ სის მა ღა ლი ქუ ლე ბის მქო ნე ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბი მე ტად წარ მა ტე ბულ ორ გა ნი ზა ცი ე ბად ით ვ ლე ბი ან. თუმ ცა ინ დექ სის ავ ტო რე ბი აქ ვე მი უ თი-
თე ბენ, რომ არ არ სე ბობს უპი რო ბო მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი იმის შე სა ხებ, რომ კულ ტუ რა პირ და პირ გავ ლე-
ნას ახ დენს ორ გა ნი ზა ცი ის მომ გე ბი ა ნო ბა ზე და ეს მხო ლოდ სუ ბი ექ ტუ რი მო საზ რე ბე ბი ა. 

გა რე მოს, სტრა ტე გი ა სა და კულ ტუ რას შო რის ურ თი ერ თო ბე ბის შე სა ხებ თა ვი სი კვლე ვის ფარ გ-
ლებ ში დე ნი სონ მა (დენისონი, 1990) ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რის შე ფა სე ბის კითხ ვა რი (culture sur
vey) შე ი მუ შა ვა. ეს ინ ს ტ რუ მენ ტი ორ გა ნი ზა ცი ულ კულ ტუ რას კულ ტუ რის ოთხი ძი რი თა დი ნი შან - 
თ ვი სე ბის მი ხედ ვით აფა სებს და ჯამ ში 60 სპე ცი ფი ურ სა კითხს აერ თი ა ნებს. ინ ს ტ რუ მენ ტი გვთა-
ვა ზობს ორ გა ნი ზა ცი ის კულ ტუ რის რა ო დე ნობ რივ მრა ვალ გან ზო მი ლე ბი ან შე ფა სე ბას. შე ფა სე ბის 
შე დე გე ბი ასე ვე კო რე ლა ცი ა შია ორ გა ნი ზა ცი ა ში შეს რუ ლე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის და-
გეგ მ ვას თან. კვლე ვის შე დე გებ ზე დაყ რ დ ნო ბით დე ნი სო ნი ამ ტ კი ცებს, რომ ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რომ-
ლე ბიც ცვა ლე ბად გა რე მო ში მუ შა ო ბენ, სა მუ შა ოს უკე თე სად შე ას რუ ლე ბენ, თუ ისი ნი მოქ ნი ლო ბას 
და ა ფა სე ბენ, ხო ლო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც სტა ბი ლურ პი რო ბებ ში მუ შა ო ბენ, წარ მა ტე ბუ ლე ბი 
იქ ნე ბი ან, თუ კი შე ი მუ შა ვე ბენ მო მავ ლის მკა ფიო ხედ ვას და კარ გი ტრა დი ცი უ ლი სა ფუძ ვ ლე ბი ექ-
ნე ბათ.

შა ი ნის (1997) თა ნახ მად, მსგავ სი კითხ ვა რე ბი „ზომავენ ორ გა ნი ზა ცი ის კლი მა ტის ან მი სი ნორ მე ბის 
რიგ ას პექ ტებს... მო ნა ცე მე ბი წარ მო ად გე ნენ სრულ ყო ფი ლად მოქ მედ არ ტე ფაქ ტებს .... და ისი ნი 
უნ და გა ნი ხი ლონ და გა შიფ რონ სხვა არ ტე ფაქ ტე ბის მსგავ სად. კულ ტუ რას ვერ გა შიფ რავ მხო ლოდ 
მა თი მეშ ვე ო ბით....”. შა ი ნი გა მო ყოფს კულ ტუ რის გა სა ზომ სხვა კრი ტი კულ ას პექტს, რო მე ლიც 
გან ზო მი ლე ბე ბის შერ ჩე ვას შე ე ხე ბა. ის სვამს კითხ ვას – სა ი დან უნ და იცო დეს მკვლე ვარ მა, რო მე-
ლი გან ზო მი ლე ბა უნ და გა ზო მოს და რო გორ ად გენს, რო მე ლი მათ გა ნია მო ცე მულ მო მენ ტ ში მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი მო ცე მუ ლი ჯგუ ფი სათ ვის?”
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ჰოფ ს ტე დე, რო მე ლიც ასე ვე პო ზი ტი ვის ტუ რი მიდ გო მით იკ ვ ლევს ორ გა ნი ზა ცი ის კულ ტუ რას, აღ-
ნიშ ნავს: „ჩვენ არ გვინ და უარ ვ ყოთ, რომ ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რა არის გეშ ტალ ტი, მთლი ა ნი 
სის ტე მა, რომ ლის არო მატს მხო ლოდ ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რე ბი შე იგ რ ძ ნო ბენ სრუ ლად და რო მე ლიც 
მო ითხოვს ემ პა თი ას, რა თა და ა ფა სონ გა რე შე პი რებ მა”.

ინ ტერ პ რე ტა ცი უ ლი პა რა დიგ მის ფარ გ ლებ ში ხში რად გა მო ი ყე ნე ბენ და სა ბუ თე ბულ თე ო რი ას 
(grounded theory), რო გორც ხა რის ხობ რივ მე თო დო ლო გი ურ მიდ გო მას. და სა ბუ თე ბუ ლი თე ო რია (ბ. 
გლა სე რი, ა. შტრა უ სი, 1967) მი ზან შე წო ნი ლი ა, რო დე საც ვა ტა რებთ აღ მო ჩე ნით კვლე ვას (explor-
atory research), რომ ლის მი ზა ნი კვლე ვის სა კითხის თე ო რი უ ლი გა გე ბა ა. შეგ რო ვი ლი არას ტ რუქ-
ტუ რი რე ბუ ლი ხა რის ხობ რი ვი მო ნა ცე მე ბის გულ დას მით შე მოწ მე ბის სა ფუძ ველ ზე მიდ გო მა წარ-
მოქ მ ნის თე ო რი ას, რაც მო ნა ცე მე ბი სა და მკვლე ვა რის კონ ცეფ ცი ე ბის ურ თი ერ თ ქ მე დე ბის შე დე გია 
(ნ. პი ჯი ნი, კ. ჰენ ვუ დი, 1997). და სა ბუ თე ბუ ლი თე ო რია გუ ლის ხ მობს, რომ არ სე ბობს სო ცი ა ლუ რი 
ურ თი ერ თო ბე ბის ნაკ რე ბი და მი სი გა შიფ ვ რა ხა რის ხობ რი ვი მო ნა ცე მე ბით შე საძ ლე ბე ლი ა. დაკ ვირ-
ვე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე ის გე ნე რი რებს ახალ თე ო რი ას, ცოდ ნას. 

მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბა ნა ხევ რად სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბის მეშ ვე ო ბით ხდე ბა. ამ გ ვარ 
ინ ტერ ვი უ ებს კულ ტუ რის მკვლე ვა რე ბი იყე ნე ბენ რო გორც მო ნა ცემ თა შეგ რო ვე ბის მე თოდს, რა-
თა შექ მ ნან ორ გა ნი ზა ცი ის კულ ტუ რის კონ კ რე ტუ ლი შემ თხ ვე ვის ხა რის ხობ რი ვი, ემ პა თი უ რი აღ-
წე რა – უფ რო ღრმად ჩა ი ხე დონ ორ გა ნი ზა ცი ა ში, მთლი ა ნად გა მო იკ ვ ლი ონ კულ ტუ რუ ლი რწმე ნე-
ბი, ღი რე ბუ ლე ბე ბი ან / და დაშ ვე ბე ბი (ჰოფსტედე, 1990; შა ი ნი, 1992). პრო ცე სის მი ზა ნია საკ მა რი სი 
რა ო დე ნო ბის მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბა სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი ანა ლი ზის ჩა სა ტა რებ ლად, კერ ძოდ: 
ინ ტერ ვი უ ე ბის მი ზა ნი მო ნა ცე მე ბი სა და ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბა ა, რომ ლე ბიც კულ ტუ რუ ლი დაშ-
ვე ბე ბის გა შიფ ვ რა ში დაგ ვეხ მა რე ბა. რეს პონ დენ ტებს მეტ წი ლად არ შე უძ ლი ათ ორ გა ნი ზა ცი ას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი ძი რი თა დი დაშ ვე ბე ბი სა და რწმე ნე ბის და სა ხე ლე ბა. ისი ნი ამ რწმე ნებს, ძი რი თა-
დად, გა უც ნო ბი ე რებ ლად ფლო ბენ. შე სა ბა მი სად, კვლე ვის ამო ცა ნაც ასე თი ინ ტერ ვი უ ე ბის მეშ ვე ო-
ბით მა თი გა მოვ ლე ნა ა. 

ამ დროს შე საძ ლე ბე ლია და ის ვას შემ დე გი ტი პის შე კითხ ვე ბი: „რა ტი პის ადა მი ა ნე ბის თ ვის არის შე-
საძ ლე ბე ლი სწრა ფი კა რი ე რუ ლი წინ ს ვ ლა?”, „ვინ მი გაჩ ნი ათ გან სა კუთ რე ბუ ლად მნიშ ვ ნე ლო ვან პი-
როვ ნე ბად ამ ორ გა ნი ზა ცი ის თ ვის?” (რათა ამო ვიც ნოთ ორ გა ნი ზა ცი ის გმი რე ბი და და სა ფა სე ბე ლი 
კულ ტუ რა); „რა არის ყვე ლა ზე დი დი შეც დო მა, რაც კი შე იძ ლე ბა ვინ მემ და უშ ვას?”; „სამსახურის 
რო მელ მა პრობ ლე მებ მა შე იძ ლე ბა არ მოგ ცეთ ღა მე და ძი ნე ბის სა შუ ა ლე ბა?” (რათა ამო ვიც ნოთ 
ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბი) და ა.შ. (ჰოფსტედე, 1990). ეს შე კითხ ვე ბი დაგ ვეხ მა რე ბა, ინ-
ფორ მა ცია შე ვაგ რო ვოთ ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბის, კულ ტუ რუ ლი არ ტე ფაქ ტე ბის შე სა ხებ, 
რომ ლებ საც ძი რი თად კულ ტუ რულ დაშ ვე ბებ თან მივ ყა ვართ.

და სა ბუ თე ბუ ლი ანა ლი ზის გარ და შე იძ ლე ბა დის კურ სის ანა ლი ზიც გა მო ვი ყე ნოთ. დის კურ სის ანა-
ლი ზის ფარ გ ლებ ში მკვლე ვა რი მო ნა წი ლე ე ბის ჭეშ მა რი ტი მო საზ რე ბე ბის შე ფა სე ბას არ ახ დენს, ის 
გა აზ რე ბის სხვა დას ხ ვა გზებს ან მო ნა წი ლე ე ბის გა მო ხატ ვის მე თო დებს იკ ვ ლევს. მთლი ა ნო ბა ში კი 
დის კურ სის ანა ლი ზის და ნიშ ნუ ლე ბა თე მე ბის, დის კურ სე ბის დად გე ნა ა. დის კურ სის ანა ლი ზი არ 
ახორ ცი ე ლებს შე და რე ბებს, მას არ აინ ტე რე სებს კონ კ რე ტუ ლი კონ ცეფ ცი ე ბის მხო ლოდ სიხ ში რე. 
იგი ყვე ლა მსჯე ლო ბას გა ნი ხი ლავს. დის კურ სის ანა ლიზ ში კვლე ვის საკ ვან ძო ას პექტს ენა წარ მო-
ად გენს (ჰ. მარ შა ლი, 1994). არ სი დან გა მომ დი ნა რე დის კურ სის ანა ლი ზი პოს ტ მო დერ ნის ტუ ლი მიდ-
გო მი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მე თო დო ლო გი ა ა.  

შა ი ნის ეგ რეთ წო დე ბუ ლი კლი ნი კუ რი მიდ გო მა (რომელიც პრო ცეს თან და კავ ში რე ბულ კონ სულ-
ტა ცი ა ზეა და ფუძ ნე ბუ ლი) კი დევ ერთ სა ინ ტე რე სო მე თო დო ლო გი ას წარ მო ად გენს. ის პრინ ცი პუ-
ლად ხა რის ხობ რი ვი იარა ღი ა, რო მე ლიც მრა ვალ ფე რო ვან სპე ცი ფი ურ ინ ტერ ვი უ ებს და დაკ ვირ ვე-
ბას ეფუძ ნე ბა. მე თო დო ლო გია მე ტად მოქ ნი ლია და თა ვი სუ ფა ლია ჩარ ჩო ე ბის გან. კონ სულ ტან ტის 
მხრი დან იგი პრო ცე სის მარ თ ვის გან ვი თა რე ბულ ჩვე ვებს და კლი ენ ტ - კონ სულ ტან ტის ჩა მო ყა ლი-
ბე ბულ ურ თი ერ თო ბებს მო ითხოვს. პრო ცეს ში მკვლე ვარს შე უძ ლია სხვა დას ხ ვა ტაქ ტი კე ბი და ხა-
რის ხობ რი ვი იარა ღე ბი გა მო ი ყე ნოს, რის გა მოც ხში რად სა კა მა თო ა, რამ დე ნად მეც ნი ე რუ ლია ეს 
მე თო დი.
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დას კ ვ ნა

ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რის კვლე ვის სა კითხი კარ გად შე იძ ლე ბა შე ვა ჯა მოთ დეს პე რეს (1995) 
დაკ ვირ ვე ბის მეშ ვე ო ბით, რომ არ სე ბობს სა მი დის ციპ ლი ნა, რო მელ საც ყვე ლა ზე მე ტი წვლი-
ლი შე აქვს „ორგანიზაციული კულ ტუ რის შე სა ხებ დე ბა ტებ ში: ან თ რო პო ლო გი ა, სო ცი ო ლო გია 
და ფსი ქო ლო გი ა”. იგი ამ ტ კი ცებს, რომ მი უ ხე და ვად ამი სა, ეს სა მი ხედ ვა სრუ ლი ად შე უ სა ბა მო ა. 
„ანთროპოლოგები ფო კუ სი რე ბას ახ დე ნენ კო ლექ ტი ურ შე მეც ნე ბა ზე, მნიშ ვ ნე ლო ბა სა და გა გე ბა-
ზე; სო ცი ო ლო გე ბი – სტრუქ ტუ რულ რე გუ ლა ცი ებ ზე, რო მე ლიც ახა სი ა თებს სო ცი ა ლურ ურ თი ერ-
თო ბებს; ფსი ქო ლო გებს ყუ რადღე ბის ცენ ტ რ ში აქვთ ადა მი ა ნის ში დაფ სი ქი კუ რი და ადაპ ტა ცი უ რი 
სა კითხე ბი”. იმავ დ რო უ ლად, მე თო დო ლო გი ა, რო მელ საც თი თო ე უ ლი აღ ნიშ ნუ ლი დის ციპ ლი ნა უპი-
რა ტე სო ბას ანი ჭებს, უფ რო მე ტად ურ თი ერ თ გა მომ რიცხა ვი ა. 

ეს მო საზ რე ბა კი დევ ერ თი დას ტუ რია იმი სა, რომ კვლე ვამ, რო მე ლიც ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რის 
გა მოკ ვ ლე ვა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი, თავ და პირ ვე ლად უნ და გან საზღ ვ როს, თუ რო მელ პა რა დიგ მას 
მის დევს, რო გორ აღიქ ვამს ორ გა ნი ზა ცი ულ კულ ტუ რას, რა ტო მაა კულ ტუ რის კვლე ვა მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი, რა არის კვლე ვის სპე ცი ფი კუ რი კითხ ვე ბი და რო მე ლი მე თო დო ლო გია იქ ნე ბა ყვე ლა ზე შე სად-
რი სი? 
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სა ნამ ზა რი და ი რე კე ბა
ფან ტა ზია რე ა ლურ თე მა ზე ანუ ერ თი 
შე კითხ ვა 10 დი რექ ტორს

ამ სტა ტი ას სრუ ლი ად შემ თხ ვე ვით წა ვაწყ დით 2015 წელს თე ლავ ში გა ზეთ „კახეთის 
ხმის” ღო ნის ძი ე ბა ზე. გა ზე თი დამ ს წ რე სა ზო გა დო ე ბას აც ნობ და, გა სულ და მე19 სა

უ კუ ნე ში გა მო ცე მუ ლი კა ხე თის ხმის წი ნა მორ ბე დი გა მო ცე მე ბის სა არ ქი ვო მა სა ლებს. 
თვა ლი მი იპყ რო 1992 წლის 5 სექ ტემ ბ რის თე ლა ვუ რი გა ზე თის „ხმა კა ხე თი სა” ნო მერ ში 
გა მოქ ვეყ ნე ბულ მა ერ თ ერ თი სტა ტი ის სა თა ურ მა „ ფან ტა ზია რე ა ლურ თე მა ზე ანუ ერ
თი შე კითხ ვა 10 დი რექ ტორს”. სტა ტია იქ ვე გა და ვი კითხე. იმ დროს იყო სა ო მა რი ვი თა

რე ბა, სა ო ცა რი სი დუხ ჭი რე, გა ჭირ ვე ბა. ამ ფონ ზე დი რექ ტო რე ბი სკო ლის გან ვი თა რე ბის 
სა ინ ტე რე სო, გა ბე დულ და იმე დის მომ ცემ ხედ ვებს გა ნი ხი ლა ვენ. სა ინ ტე რე სოა რა ახ და 

იმ დ რო ინ დე ლი ფან ტა ზი ე ბი დან. ამ კითხ ვა ზე პა სუ ხი თქვენ თ ვის მოგ ვინ დი ა.
გთა ვა ზობთ სტა ტი ი დან ამო ნა რიდს, რომ ლის მო პო ვე ბაც არ ქივ ში შევ ძე ლით.

მად ლო ბა გვინ და გა და ვუ ხა დოთ ქალ ბა ტონ ლა ლი ძა მუ კაშ ვილს, სა არ ქი ვო მა სა ლის მო
წო დე ბის თ ვის.

ავ ტო რი: თი ნა თინ ზუ რა ბიშ ვი ლი
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ქნი ლა მა რა კა კუ ლია (IV საშ. სკო ლა)

ბავ შ ვი სკო ლა ში სწავ ლის სურ ვი ლით უნ და მო დი ო დეს და სკო ლა შიც ყვე ლა პი რო ბა უნ და იყოს 
შექ მ ნი ლი ამ სურ ვი ლის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად. სწავ ლი სათ ვის არა ფე რი არ უნ და და ვი შუ როთ, თუ 
სწავ ლა და აღ ზ რ და მე ო რე ხა რის ხოვ ნად ჩა ით ვ ლე ბა, კარ გი სა ზო გა დო ე ბა ვე რა სო დეს გვე ყო ლე ბა. 
აღ ზ რ დი ლი შვი ლი მხო ლოდ აღ ზ რ დილ მშო ბელს შე იძ ლე ბა ყავ დეს, ახ ლა კი თვი თონ სა ზო გა დო ე-
ბას სჭირ დე ბა აღ ზ რ და და ტრი ა ლებს „ჯადოსნური” ბორ ბა ლი ვით: უწიგ ნუ რი მშო ბე ლი – უწიგ ნუ რი 
შვი ლი – უწიგ ნუ რი მშო ბე ლი და ა.შ. .. ბავ შ ვებს კითხ ვა აღარ უყ ვართ, ტე ლე ვი ზო რი კი მო აზ როვ ნე 
პი როვ ნე ბას ვერ ჩა მო ა ყა ლი ბებს. ჩვენ ახ ლა გვე ნატ რე ბა მოს წავ ლე ე ბი, რომ ლებ საც სწავ ლა უნ-
დათ.

მა ღალ კლა სებ ში (მერვე კლა სი დან მა ინც) აუცი ლე ბე ლია დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი სწავ ლე ბის დაწყე ბა, 
ბავ შ ვი სკო ლი დან ვე უნ და და უ ახ ლოვ დეს თა ვის მო მა ვალ პრო ფე სი ას, ხო ლო პრო ფი ლე ბი ასე თი 
უნ და იყოს, რაც ქვე ყა ნას მარ თ ლა სჭირ დე ბა. პროფ ლი ლე ბის მქო ნე სკო ლა ზო გად სა გან მა ნათ ლებ-
ლოს უნ და გა მო ე ყოს, არ არის მი ზან შე წო ნი ლი, ის სა შუ ა ლო სკო ლის ბა ზა ზე არ სე ბობ დეს.

სკო ლას რე ა ლუ რად უნ და ჰქონ დეს ავ ტო ნო მი ა, მე თვი თონ უნ და გან ვ საზღ ვ რო, მინ და ეს მას წავ-
ლე ბე ლი თუ არა. უცო დი ნა რი მას წავ ლებ ლის გა ძე ვე ბა ძნე ლია – ამი ტომ მხო ლოდ ღირ სე უ ლებს 
უნ და ვი ღებ დეთ, თან ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის სის ტე მა უნ და მოქ მე დებ დეს.

სკო ლა ში მა ღალ კ ვა ლი ფი ცი რე ბუ ლი კად რე ბი უნ და იყოს, პე და გო გი მარ ტო გან ს წავ ლუ ლი არ უნ და 
იყოს – ის მო წო დე ბით უნ და მი დი ო დეს სკო ლა ში.

ბნი ავ თან დილ ალა დაშ ვი ლი (VI საშ. სკო ლა).

შე ი ლიშ ვი ლი ყვე ლა ზე საყ ვა რე ლი არ სე ბაა და მის თ ვის მხო ლოდ სა უ კე თე სოს ისურ ვებს კა ცი.

მე კა ტე გო რი უ ლი წი ნა აღ მ დე გი ვარ ფა სი ა ნი სწავ ლე ბი სა, რა თა არ მოხ დეს ღა რი ბე ბი სა და მდიდ რე-
ბის ყოვ ლად გა უ მარ თ ლე ბე ლი (განსაკუთრებით კი ამ სა კითხ ში) დი ფე რენ ცი ა ცი ა.

ვი სურ ვებ დი, სკო ლა ში სუ ფევ დეს აბ სო ლუ ტუ რი გა გე ბა რო გორც მას წავ ლებ ლებ სა და მოს წავ ლე-
ებს შო რის, ასე ვე თვით თა ნა ტოლ ახალ გაზ რ დებს შო რი საც.

სკო ლას აუცი ლებ ლად უნ და ჰქონ დეს ავ ტო ნო მი ა, დი რექ ტორს – მას წავ ლე ბე ლი სა და მოს წავ ლის 
ობი ექ ტუ რად შე ფა სე ბის სა შუ ა ლე ბა.

აქამ დე ხომ ავი და კარ გი ერ თ მა ნეთ ში იყო არე უ ლი.

სკო ლას უნ და ჰქონ დეს კარ გი მა ტე რი ა ლუ რი და ტექ ნი კუ რი ბა ზა, ის უნ და ან ვი თა რებ დეს ახალ-
გაზ რ დას რო გორც გო ნებ რი ვად, ასე ვე ფი ზი კუ რად. და უშ ვე ბე ლია კლას ში25 ბავ შ ვ ზე მე ტი იყოს.

დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი სწავ ლე ბა რა ი ო ნუ ლი მას შ ტა ბით უნ და იყოს.

ბნი ლე ვან იაგო რაშ ვი ლი (VII საშ. სკო ლა):

ახ ლა ხან გა მო სუ ლი სკო ლის კონ ცეფ ცი ის ახა ლი პრო ექ ტი ცუ დი არ არის. ის ით ვა ლის წი ნებს სწავ-
ლე ბის სამ სა ფე ხურს: დაწყე ბითს (მე-4 კლა სის ჩათ ვ ლით), სა შუ ა ლოს და უმაღ ლესს. ამ პრო ექ ტის 
თა ნახ მად მე ო რე სა ფე ხუ რი მე-5 მე-9 კლა სებს მო ი ცავს და მე სა მე სა ფე ხუ რი სათ ვის ორი წე ლი ღა 
რჩე ბა. არა და, ეს უკა ნას კ ნე ლი სა ფე ხუ რი უკ ვე ძა ლი ან სე რი ო ზუ ლი ა, ესაა პრო ფი ლი რე ბუ ლი სწავ-
ლე ბა, რო მელ საც მე ტი დრო ესა ჭი რო ე ბა. რო გორც ჩვე ნი სკო ლის გა მოც დი ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე-
ობს, სამ წ ლი ა ნი სპე ცი ა ლი ზი რე ბუ ლი სწავ ლე ბა უფ რო ამარ თ ლებს, ვიდ რე ორ წ ლი ა ნი, ამი ტომ უფ-
რო მი ზან შე წო ნი ლად მი მაჩ ნი ა, კონ ცეფ ცი ის პრო ექ ტის მე-2 სა ფე ხუ რი V-VIII კლა სებს მო ი ცავ დეს, 
ხო ლო IV კლას ში გა დას ვ ლის მსურ ვე ლებ მა შე სა ბა მი სი გა მოც დე ბი ჩა ა ბა რონ (რასაც ახ ლა სწავ ლის 

კარგი მმართველობის პრაქტიკის ხელშეწყობა
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მე-10 კლა სი დან გაგ რ ძე ლე ბის მსურ ვე ლე ბი აკე თე ბენ).

რაც შე ე ხე ბა პრო ფი ლი რე ბუ ლი სწავ ლე ბის სა ფე ხურს (კიდევ ერ თხელ მო ვიშ ვე ლი ებ ჩვე ნი სკო ლის 
გა მოც დი ლე ბას), ყვე ლა სკო ლა ში ყვე ლა პო ფი ლის მქო ნე კლა სის ჩა მო ყა ლი ბე ბა გა მარ თ ლე ბუ ლი 
არა ა, უკე თე სი იქ ნე ბა, ყო ველ სკო ლას თა ვი სი სპე ცი ა ლი ზა ცია ჰქონ დეს: ერთს ქი მია-ბი ო ლო გი უ-
რი, მე ო რეს ჰუ მა ნი ტა რუ ლი, მე სა მეს – ფი ზი კა-მა თე მა ტი კუ რი...

რაც მთა ვა რი ა, აღარ არის სა ვალ დე ბუ ლო სა შუ ა ლო სწავ ლე ბა. ახ ლა ვი საც ენ დო მე ბა, ექ ნე ბა სკო-
ლი დან წას ვ ლის სა შუ ა ლე ბა, ხო ლო სწავ ლას მარ თ ლა ამის მსურ ვე ლი გა აგ რ ძე ლებს.

და ბო ლოს, არ შე მიძ ლია არ შე ე ხო სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბი სა და მა ტე რი ა ლუ რი ბა ზის პრობ ლე მას. 
მა თი გა დაწყ ვე ტის გა რე შე სკო ლის მო მა ვალ ზე ლა პა რა კიც არ შე იძ ლე ბა, ყვე ლა კე თი ლი სურ ვი ლი 
სურ ვი ლად დარ ჩე ბა.

ქნი თი ნა თინ ჯა ვა ხიშ ვი ლი (IX საშ. სკო ლა);

სკო ლის ავ ტო ნო მია სჭირ დე ბა, დი რექ ტო რი და მო უ კი დე ბე ლი უნ და იყოს და პედ კო ლექ ტივ თან ერ-
თად უნ და წრუ ნავ დეს სწავ ლე ბის ხა რის ხის ამაღ ლე ბა სა და ჯან სა ღი, კაც თ მოყ ვა რე ერის აღ ზ რ და-
ზე. თო რემ ახ ლა ასო ბით სკო ლა ერ თი კა ცის აზ რით იმარ თე ბა და არც ერთ მათ განს არა აქვს თა ვი-
სი სა ხე. კონ კუ რენ ცი ას სკო ლებს შო რის შე იძ ლე ბა მოჰ ყ ვეს მხო ლოდ მათ ინ დი ვი დუ ა ლურ მარ თ ვას.

სკო ლა ში ჩა ტე ხი ლი არ უნ და იყოს ერ თ მა ნე თის სიყ ვა რუ ლი სა და სიწ მინ დის ხი დი. პრო ფე სი ო ნა-
ლიზ მ ზე მაღ ლა მა ინც ადა მი ა ნუ რო ბა უნ და პი როვ ნე ბა – ზნე ობ რი ვი, ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი, ვი საც 
ძა ლუძს ნორ მა ლუ რი ადა მი ა ნის აღ ზ რ და. მთელ კო ლექ ტივ ში უნ და მე ფობ დეს ერ თ სუ ლოვ ნე ბა, მას-
წავ ლე ბე ლი არა ნა ი რად არ უნ და ან ს ხ ვა ვებ დეს მოს წავ ლე ებს.

პე და გო გე ბი სკო ლა ში მო წო დე ბით უნ და მი დი ოდ ნენ. ჩვენს სკო ლას კი დევ შე მორ ჩე ნი ლი ჰყავს კარ-
გი კად რი, სა ერ თოდ კი ამ მხრივ სა ვა ლა ლო მდგო მა რე ო ბა ა.

ერთ-ერთ უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს სა კითხად მი მაჩ ნია სკო ლის ავ ტო ნო მი ა. დი რექ ტორს სა შუ ა ლე ბა უნ-
და ჰქონ დეს თვი თონ შე არ ჩი ოს მას წავ ლებ ლე ბი და შექ მ ნას სა ღად მო აზ როვ ნე პე და გო გი უ რი კო-
ლექ ტი ვი. რა ღა თქმა უნ და, პე და გო გე ბის შრო მას შე სა ფე რი სი ანაზღა უ რე ბაც უნ და ჰქონ დეს. და 
ძა ლი ან ცუ დია რომ თით ქ მის არ გვყავს კა ცი მას წავ ლებ ლე ბი. რო გორ მე უნ და მო ვი ზი დოთ ისი ნი 
სკო ლებ ში – მა ღა ლი ხელ ფა სე ბი დაგ ვეხ მა რე ბა ამ პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტა ში.

კლას ში არ უნ და იჯ დეს 10-15 მოს წავ ლე ზე მე ტი. და ამ ბავ შ ვებს ოჯა ხი დან უნ და მოს დევ დეთ კულ-
ტუ რა. ოჯახ ში მი ღე ბუ ლი აღ ზ რ დის მა გივ რო ბას მათ ვე რა ფე რი გა უ წევს. აქ მხედ ვე ლო ბა ში მაქვს 
რო გორც ქცე ვის, ასე ვე ჩაც მის კულ ტუ რა. არაა სა ჭი რო ყვე ლას ფორ მა ეც ვას, მაგ რამ ისი ნი ეს თე-
თი კუ რად უნ და გა მო ი ყუ რე ბოდ ნენ. მათ უნ და სწყუ რო დეთ სწავ ლა ნი შა ნი არ უნ და იყოს დას ჯის 
მე თო დი.

ახ ლან დელ პროგ რა მებს გა ნახ ლე ბა ან სუ ლაც გა მოც ვ ლა სჭირ დე ბა. გა ნათ ლე ბის გან ყო ფი ლე ბის-
გან ინ ს პექ ცი ა ზე მე ტად დახ მა რე ბა გვჭირ დე ბა – რო გორც მე თო დუ რი (ეს დახ მა რე ბა გვაქვს, მაგ-
რამ მე ტია სა ჭი რო), ასე ვე ეკო ნო მი კუ რი. სა ერ თოდ, უმ წ ვა ვე სია მა ტე რი ა ულ რი ბა ზის პრობ ლე მა, 
ამი ტომ კად რე ბის, მა თი ანაზღა უ რე ბი სა და ბავ შ ვე ბის აღ ზ რ დის სა კითხებს მა ტე რი ა ლუ რი ბა ზის 
მოგ ვა რე ბის აუცი ლებ ლო ბა საც და ვუ მა ტებ დი.

ქალ ქ ბა ტო ნი ნა თე ლა კა ნაშ ვი ლი (II სკო ლა): მო მავ ლის სკო ლა ში, დღე ვან დე ლი ზო გად სა გან მა ნათ-
ლებ ლო სა შუ ა ლო სკო ლე ბი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით უნ და იყოს დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი სწავ ლე ბა. თე ლავ-
ში ამის და ნერ გ ვის ცდე ბი იყო, კერ ძოდ, ჩვენს სკო ლას ფი ზი კა-მა თე მა ტი კუ რი პრო ფი ლი უნ და 
ჰქო ნო და. ჩა მო ყა ლიბ და კი დეც ასე თი კლა სი, რო მელ მაც მხო ლოდ ერთ სას წავ ლო წელს იარ სე ბა. 
უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი შეც დო მა ის იყო, რომ დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი კლა სე ბი იქ მ ნე ბო და ერ თი, და არა 
რამ დე ნი მე სკო ლის ბა ზა ზე. ამას თა ნა ვე, რა გაძ ლი ე რე ბულ პროგ რა მა ზე შე იძ ლე ბა იყოს სა უ ბა რი, 
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რო დე საც ჩვე უ ლებ რივ კლას ში სა განს, და უშ ვათ, 5 სა ა თი ეთ მო ბა კვი რა ში, „გაძლიერებულში” კი 
– 67 ამი ტომ ჩვე ნი ფი ზი კა-მა თე მა ტი კუ რი კლა სი ერ თი წლის არ სე ბო ბის შემ დეგ საკ მა ოდ უმ ტ კივ-
ნე უ ლოდ გა უქ მ და.

უმ თავ რე სი, რა თქმა უნ და, მცოდ ნე და მა ღა ლი კულ ტუ რის მქო ნე კად რი ა. რა თა ასე თი კად რი მო-
ვი ზი დოთ, აუცი ლე ბე ლია მა ტე რი ა ლუ რი და ინ ტე რე სე ბა. მას წავ ლე ბე ლებს უფ რო მა ღა ლი ანაზღა-
უ რე ბა უნ და ჰქონ დეთ – და ისი ნი სკო ლის საზ რუ ნა ვით იცხოვ რე ბენ. ჩვენს სკო ლა ში, მა გა ლი თად, 
გვყავს მას წავ ლებ ლე ბი, რომ ლებ საც კვი რა ში 2-2 სა ა თი აქვთ. ასეთ პი რო ბებ ში კად რე ბის გა ნახ ლე-
ბა ზე ლა პა რა კი ზედ მე ტი ა, ჯერ უკ ვე მო მუ შა ვე მას წავ ლებ ლე ბი უნ და დავ ტ ვირ თოთ მაქ სი მა ლუ-
რად. გარ და ამი სა, მი ზან შე წო ნი ლად მი მაჩ ნია გა დას ვ ლა ხელ შეკ რუ ლე ბე ბით მუ შა ო ბის სის ტე მა ზე, 
თან ამ ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის გა ფორ მე ბის უფ ლე ბა თვი თონ სკო ლის დი რექ ტორს უნ და ჰქონ დეს. ის 
მე ტი რე ა ლუ რი ნდო ბით უნ და იყოს აღ ჭურ ვი ლი.

კლა სებ ში 15 მოს წავ ლე ზე მე ტი არ უნ და იყოს და სკო ლას აუცი ლებ ლად უნ და ჰქონ დეს კარ გი მა-
ტე რი ა ლუ რი ბა ზა. მაგ რამ ახ ლან დელ მდგო მა რე ო ბა ში ვის რა უნ და მოვ თხო ვოთ, ან სად ვი შო ვოთ 
სპონ სო რე ბი? სკო ლე ბი აქ ტი ურ დე ბა, ტექ ნი კუ რი სა შუ ა ლე ბე ბი გა და მა ლუ ლია და ვინ იცის, რო დის 
გავ ბე დავთ გა მო ტა ნას?

ქალ ბა ტო ნი მაყ ვა ლა ელი სა ბე დაშ ვი ლი (III მაშ. სკო ლა). ვი სურ ვებ დი, არ იყოს სა ყო ველ თაო სა ვალ-
დე ბუ ლო სწავ ლე ბა. მხო ლოდ იმ ბავ შ ვებ მა იარონ სკო ლა ში, ვი საც ნამ დ ვი ლად უნ და სწავ ლა. მე-9 
კლა სამ დე სა ვალ დე ბუ ლო იქ ნე ბა ზო გა დი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა (თუმცა, იქ ნებ, აჯო ბებ და ეს მე-5 
კლა სამ დე იყოს), შემ დეგ იყოს დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი სწავ ლე ბა, ცალ კე სკო ლა, რო მელ საც რამ დე ნი-
მე პრო ფი ლი ექ ნე ბა და სა დაც ნი ჭი ე რი ბავ შ ვე ბი მი ი ღე ბენ გა ნათ ლე ბას.

სკო ლის სტრუქ ტუ რა სა ფუძ ვ ლი ა ნად უნ და შე იც ვა ლოს, მას წავ ლე ბელს კი ისე თი ეკო ნო მი უ რი 
მდგო მა რე ო ბა უნ და ჰქონ დეს, რო მე ლიც მას სა შუ ა ლე ბას მის ცემს იფიქ როს მხო ლოდ ბავ შ ვე ბის 
აღ ზ რ და ზე.

ახ ლა ძა ლი ან მწვა ვეა მა ტე რი ა ულ რი ბა ზის, ინ ვენ ტა რის, შე ნო ბის, წიგ ნე ბის პრობ ლე მე ბი. ყო ვე-
ლი ვეს მხო ლოდ მა შინ ეშ ვე ლე ბა, რო დე საც მშვი დო ბი ა ნი და ლა ღი ცხოვ რე ბა გვექ ნე ბა, რო დე საც 
მას წავ ლე ბე ლიც და მოს წავ ლეც სი ა მოვ ნე ბით ივ ლის სკო ლა ში.

მთა ვა რი ა, ჩვე ნი შვი ლიშ ვი ლე ბი არ იყ ვ ნენ გა ბო რო ტე ბუ ლე ბი, რო გორც ეს ახ ლა. ისი ნი უნ და იყ ვ-
ნენ კულ ტუ რუ ლე ბი, კე თილ გო ნი ერ ნი, კაც თ მოყ ვა რე ნი, აცხოვ რონ თა ვი სუ ფალ სა ქარ თ ვე ლო ში და 
მა ღა ლი დო ნის მას წავ ლებ ლე ბი ას წავ ლიდ ნენ. 

ქალ ბა ტო ნი ნა თე ლა გი გი აშ ვი ლი (V საშ. სკო ლა). სკო ლის დღე ვან დე ლი სის ტე მა უნ და შე იც ვა ლოს. 
ყვე ლა ფე რი მიზ ნად უნ და ისა ხავ დეს ბავ შ ვის მი ერ რაც შე იძ ლე ბა მე ტი ცოდ ნის მი ღე ბას. სკო ლას 
აუცი ლებ ლად უნ და ჰქონ დეს პრო ფი ლე ბი მოს წავ ლე თა მიდ რე კი ლე ბის მი ხედ ვით, ჩვე ნი სკო ლა ჰუ-
მა ნი ტა რუ ლი, მაგ რამ ერ თი პრო ფი ლი საკ მა რი სი არ არის. ჩე მის აზ რით, მე-9 კლა სამ დე ზო გა დი 
სწავ ლე ბა უნ და იყოს, ხო ლო მე-10 დან – დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი, თან ყვე ლა სკო ლა ში რამ დე ნი მე პრო-
ფი ლი.

სკო ლა ში უნ და იყოს დის ციპ ლი ნა, მომ თხოვ ნე ლო ბა. სა ჭი როა მა ღა ლი დო ნის მას წავ ლებ ლე ბი და 
კარ გად აღ ზ რ დი ლი მოს წავ ლე ე ბი. და სკო ლას აუცი ლებ ლად სჭირ დე ბა და მო უ კი დებ ლო ბა, თვით-
მ მარ თე ვე ლო ბა.

ბა ტო ნი ტრის ტან გო ბე ჯიშ ვი ლი (VIII საშ. სკო ლა). სკო ლა უნ და იყოს სა ხელ მ წი ფო და წე სე ბუ ლე ბა, 
და კომ პ ლექ ტე ბუ ლი მა ღალ კ ვა ლი ფი ცი რე ბუ ლი პე და გო გე ბით. სწავ ლა აუცი ლებ ლად უფა სო უნ და 
იყოს. კარ გი იქ ნე ბო და კლას გა რე შე მუ შა ო ბის დახ ვე წა, რაც ხელს შე უწყობს რო გორც ბავ შ ვე ბის 
სუ ლი ერ გან ვი თა რე ბას (მაგ; დრმწრე), აგ რეთ ვე მა თი ცოდ ნის გაღ რ მა ვე ბას საგ ნობ რივ წრე ებ ში, 
იქ ნე ბა ეს წრე ჰუ მა ნი ტა რუ ლი, ქი მი ა- ბი ო ლო გი უ რი თუ ტექ ნი კუ რი. კლას გა რე შე მუ შა ო ბას უნ და 
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გა ნა გებ დ ნენ კლა სის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი და სკო ლის ორ გა ნი ზა ტო რი მას წავ ლებ ლებ თან მჭიდ რო კავ-
შირ ში. ასე თი მუ შა ო ბა ძა ლი ან კარგ კავ ლე ნას მო ახ დენს აღ მ ზ რ დე ლო ბით მხა რე ზეც.

სკო ლა ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო უნ და იყოს, მაგ რამ თუ ბავშვს რა ღაც მო წო დე ბა აქვს, მას სა შუ ა-
ლე ბა უნ და ჰქონ დეს მიჰ ყ ვეს ამ მო წო დე ბას. ამი ტომ რა ი ონ ში აუცი ლე ბე ლია ერ თი სპე ცი ა ლი ზი რე-
ბუ ლი სკო ლა მა ინც, რო მელ შიც, ალ ბათ, სა უ კე თე სო კად რე ბიც მო იყ რის თავს.

არა ვის აწყენს, რე ლი გი ას მე ტი ყუ რადღე ბა რომ და ეთ მოს.

კლას ში 25 მოს წავ ლე ზე მე ტი არ შე იძ ლე ბა იყოს, ნორ მა ლუ რია 15-25 ბავ შ ვი.

სკო ლის იერიც უნ და იზი დავ დეს ბავ შ ვებს, ის ლა მა ზი და ეს თე ტი კუ რი უნ და იყოს, აღ ჭურ ვი ლი თა-
ნა მედ რო ვე ინ ვენ ტა რით, კომ პი უ ტე რუ ლი ტექ ნი კით.

თუ ეს ყვე ლა ფე რი იქ ნე ბა, ბავ შ ვიც სი ა მოვ ნე ბით ივ ლის სკო ლა ში და მას წავ ლე ბე ლიც.
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სა ქარ თ ვე ლოს რვა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი 
გამ ჭ ვირ ვა ლო ბი სა და მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის 
მე ქა ნიზ მე ბი სა და პრაქ ტი კის შე ფა სე ბის პრო ცე სი

შე სა ვა ლი

თა ნა მედ რო ვე სამ ყა რო ში მმარ თ ვე ლო ბის დე მოკ რა ტი უ ლო ბის ერ თ -ერ თი მთა ვა რი ინ დი კა ტო რი 
პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ში მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის დო ნეა სა ხელ მ წი ფო ში. მო ქა ლა ქე თა ჩარ-
თუ ლო ბა დე მოკ რა ტი უ ლი მმარ თ ვე ლო ბის ერ თ -ერთ ფუნ და მენ ტურ ელე მენ ტად გა ნი ხი ლე ბა. მო-
ქა ლა ქე ებს სა შუ ა ლე ბა უნ და ჰქონ დეთ, სა ხელ მ წი ფოს მარ თ ვა ში ეფექ ტი ა ნად ჩა ერ თონ და ხე ლი-
სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე ბის წი ნა შე მათ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხე ბი და ა ყე ნონ, სა კუ თა რი პო ზი ცია 
გა მო ხა ტონ ამა თუ იმ სა კითხ ზე და სრუ ლი ინ ფორ მა ცია მი ი ღონ. მათ უნ და ჰქონ დეთ გავ ლე ნა 
ხე ლი სუფ ლე ბა ზე და არა მხო ლოდ არ ჩევ ნე ბის გზით, რად გან არ ჩევ ნე ბის თუნ დაც ყვე ლა ფა ზა ში 
მო სახ ლე ო ბის აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბა და ხმის მი ცე მა სა ხელ მ წი ფო მარ თ ვა ში მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ-
ლო ბის ერ თა დერ თი სა შუ ა ლე ბა არ არის – რო გორც ამას სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბის უმე ტე სო ბა 
აღიქ ვამს. 

სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის შე სა ბა მი სად, ხე ლი სუფ ლე ბი სა და მო ქა ლა ქე ე ბის თა ნამ შ რომ ლო ბას 
სხვა დას ხ ვა ფორ მა გა აჩ ნია და შე იძ ლე ბა, ამათ თა გან ერთ ან რამ დე ნი მე ელე მენტს მო ი ცავ დეს:

 ინ ფორ მი რე ბა – ხე ლი სუფ ლე ბა შე ი მუ შა ვებს და სა ზო გა დო ე ბას აწ ვ დის მნიშ ვ ნე ლო ვან ინ ფორ მა-
ცი ას. ეს შე იძ ლე ბა მოხ დეს პა სი უ რი გზით – რო დე საც მო ქა ლა ქეს ინ ფორ მა ცია სა ხელ მ წი ფო და წე-
სე ბუ ლე ბე ბი დან მხო ლოდ მის მი ერ მოთხოვ ნის სა ფუძ ველ ზე მი ე წო დე ბა და აქ ტი უ რი გზით – რო-
დე საც სა ხე ლი სუფ ლე ბო ორ გა ნო თა ვად შე ი მუ შა ვებს და ავ რ ცე ლებს ინ ფორ მა ცი ას (მაგალითად, 
ინ ფორ მა ცი ის პრო აქ ტი უ ლი გა მოქ ვეყ ნე ბა); 

და ვით ყი ფი ა ნი
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 აქ ტი უ რი თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა – მო ქა ლა ქე ებ სა და ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის პარ ტ ნი ო რო ბა ზე და ფუძ-
ნე ბუ ლი თა ნამ შ რომ ლო ბა, რო დე საც მო ქა ლა ქე ე ბი აქ ტი ურ როლს თა მა შო ბენ და უშუ ა ლოდ მო ნა-
წი ლე ო ბენ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში. ამ სი ტუ ა ცი ა ში, მარ თა ლი ა, სა ბო ლოო გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბას ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე ბი იღე ბენ, მაგ რამ მო ქა ლა ქე ე ბი დი ა ლო გი სა და უშუ ა ლო 
კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბით სა ხელ მ წი ფო ან ად გი ლობ რივ სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ცი ებს სა კუ თარ 
მო საზ რე ბებს, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის ალ ტერ ნა ტი ვებს და მი მარ თუ ლე ბებს აწ ვ დი ან.

გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის მრა ვა ლი ფორ მა არ სე ბობს: სა ჯა-
რო დე ბა ტე ბი, სა ჯა რო შეხ ვედ რე ბი, სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ე ბი, გა მო კითხ ვე ბი, მრჩე ველ თა საბ ჭო ე ბი, 
პე ტი ცი ე ბი, სა ი ნი ცი ა ტი ვო წე რი ლე ბი და სხვა. შე საძ ლე ბე ლია აგ რეთ ვე თა ნა მედ რო ვე სა ინ ფორ მა ცი ო- 
სა კო მუ ნი კა ციო სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბაც: ვებ - გ ვერ დე ბი, მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბი სა და პლან შე ტე-
ბის აპ ლი კა ცი ე ბი, სა ტე ლე ფო ნო ცხე ლი ხა ზე ბი და სხვა. ეს არის იმ მე ქა ნიზ მე ბი სა და ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის 
მცი რე ჩა მო ნათ ვა ლი, რო მელ საც მო ქა ლა ქე ებ მა ან ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებ მა ურ თი ერ თ კო მუ ნი კა-
ცი ის თ ვის შე უძ ლი ათ მი მარ თონ. ყო ვე ლი ვე ეს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს სა ზო გა დო ე ბა საც და ხე ლი სუფ ლე-
ბა საც, ერ თობ ლი ვად გან საზღ ვ რონ პრი ო რი ტე ტე ბი, მიზ ნე ბი და იმუ შა ონ პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტა-
ზე. მო ქა ლა ქე ე ბის ინ ფორ მი რე ბის გაზ რ და არ ჩე უ ლი ან და ნიშ ნუ ლი პი რე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ სა და 
ქმე დე ბე ბის უკეთ შე ფა სე ბას უწყობს ხელს და ხე ლი სუფ ლე ბის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბას ზრდის. 

2011 წლი დან სა ქარ თ ვე ლო შე უ ერ თ და გლო ბა ლურ სა ერ თა შო რი სო ინი ცი ა ტი ვას „ღია მმარ თ ვე-
ლო ბის პარ ტ ნი ო რო ბა” (OGP), რომ ლის მთა ვა რი ამო ცა ნაც თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის დახ-
მა რე ბით მთავ რო ბე ბის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის გაზ რ და, სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბის ამაღ ლე ბა, კო რუფ-
ცი ას თან ბრძო ლა და მე ტი ღი ა ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ა. ღია მმარ თ ვე ლო ბის 2015 წლის ინ დექ სის 
მი ხედ ვით სა ქარ თ ვე ლომ 0.61-იანი შე ფა სე ბა მი ი ღო და ამ შე დე გით აღ მო სავ ლეთ ევ რო პი სა და ცენ-
ტ რა ლუ რი აზი ის 13 ქვე ყა ნას შო რის პირ ვე ლი პო ზი ცია და ი კა ვა, ხო ლო მსოფ ლიო მას შ ტა ბით 102 
ქვე ყა ნას შო რის 29-ეა ღია მმარ თ ვე ლო ბის თვალ საზ რი სით.

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბა ში მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბა დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში 
ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე აქ ტუ ა ლუ რი სა კითხი ა. ამ კუთხით ქვე ყა ნა ში სე რი ო ზუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი არ სე-
ბობს. მმარ თ ვე ლო ბი თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში და ბა ლია მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი-
რე ბი სა და ჩარ თუ ლო ბის ხა რის ხი. უკე თეს შემ თხ ვე ვა ში მო სახ ლე ო ბა პარ ლა მენ ტის, ცენ ტ რა ლუ-
რი და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ დამ ტ კი ცე ბუ ლი კა ნონ პ რო ექ ტე ბის, სტრა ტე გი ე ბის და 
პრო ექ ტე ბის მომ ხ მა რე ბე ლია მხო ლოდ და არა – მათ შე მუ შა ვე ბა ში თა ნა მო ნა წი ლე თუ არ სე ბუ ლი 
პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბის იდე ე ბის მთა ვა რი გე ნე რა ტო რი. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბი სა და მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის მე ქა ნიზ მე ბი სა და არ სე ბუ ლი 
პრაქ ტი კის შე ფა სე ბის მიზ ნით 2015 წლის მა ის ში კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რ მა CTC გერ-
მა ნუ ლი ფონ დის BftW-ის (Bread for the World) ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბით პრო ექ ტის „ადგილობრივი დე-
მოკ რა ტი ის გან ვი თა რე ბის” ფარ გ ლებ ში რვა სა მიზ ნე თვით მ მარ თ ვე ლო ბის შე ფა სე ბა გა ნა ხორ ცი ე ლა.

შე ფა სე ბა კა ხე თის, ში და ქარ თ ლის, ქვე მო ქარ თ ლი სა და მცხე თა- მ თი ა ნე თის მხა რე ებ ში შემ დეგ 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მოხ და: ქა ლა ქი გო რი, გარ და ბა ნი, მარ ნე უ ლი, ქა ლა ქი რუს თა ვი, ლა გო დე ხი, 
სიღ ნა ღი, ქა ლა ქი თე ლა ვი, ყაზ ბე გი. მათ შო რის სა მი თვით მ მარ თ ვე ლი ქა ლა ქის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ა. 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბი სა და მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის მე ქა ნიზ მე ბი სა და პრაქ ტი კის 
შე ფა სე ბის პრო ცე სის მი ზა ნი ა, გა ა ნა ლი ზოს: 

 სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ა ზე პრო აქ ტი უ ლი ხელ მი საწ ვ დო მო ბა;

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბის პრო ცეს ში მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის არ სე ბუ ლი ფორ-
მე ბი და პრაქ ტი კა;

 მო ქა ლა ქე ებ თან ეფექ ტუ რი კო მუ ნი კა ცი ი სა და სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის მიზ ნით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ვებ - გ ვერ დი სა და სხვა ხელ მი საწ ვ დო მი სა კო მუ ნი კა ციო სა შუ ა ლე ბე ბის ხა რის ხი და გა მო ყე ნე ბა 
(სოციალური ქსე ლე ბი, ელექ ტ რო ნუ ლი ფორ მე ბი, ელექ ტ რო ნუ ლი პე ტი ცი ე ბი და სხვა).

კარგი მმართველობის პრაქტიკის ხელშეწყობა
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შე ფა სე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტი

შე ფა სე ბის მიზ ნით სა მუ შაო ჯგუფ მა მო ამ ზა და სპე ცი ა ლუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტი (კითხვარი), რო მე ლიც 
ეფუძ ნე ბა და აერ თი ა ნებს სა ქარ თ ვე ლოს მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბით, სა ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ-
რი ვი სა უ კე თე სო პრაქ ტი კით, „პარტნიორობა ღია მმარ თ ვე ლო ბის თ ვის” ინი ცი ა ტი ვით (OGP) დად-
გე ნილ სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა თა გამ ჭ ვირ ვა ლო ბი სა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის სტან დარ ტებს.

მუ ნი ცი პა ლუ რი შე ფა სე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტი შედ გე ბა შე მუ შა ვე ბუ ლი სტან დარ ტე ბის გან, რომ ლე ბიც, 
თა ვის მხრივ, 3 ბლოკ შია გა ნა წი ლე ბუ ლი: 

1. სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის პრო აქ ტი უ ლი გა მოქ ვეყ ნე ბა

ამ ბლოკ ში შე მა ვა ლი კრი ტე რი უ მე ბით ფას დე ბო და, თუ რა ო დენ სრუ ლი და მრა ვალ ფე რო ვა ნი ინ-
ფორ მა ცი ის გა მოქ ვეყ ნე ბა ხდე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ - გ ვერ დ ზე. მო ცე მუ ლი თი თო ე უ ლი ინ დი-
კა ტო რი პრო აქ ტი უ ლად გა მო საქ ვეყ ნე ბე ლი ინ ფორ მა ცი ის ში ნა არსს და ამ ინ ფორ მა ცი ის გა ნახ ლე-
ბის თ ვის ან გა მოქ ვეყ ნე ბის თ ვის რე კო მენ დე ბულ ვა დას მო ი ცავს. ინ დი კა ტო რე ბის ეს ბლო კი ხუ თი 
ქვებ ლო კი სა გან შედ გე ბა:

 ზო გა დი ინ ფორ მა ცია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შე სა ხებ (გამგეობის სტრუქ ტუ რა, დე ბუ ლე ბა, ხელ მ ძღ-
ვა ნე ლე ბი, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ და არ სე ბუ ლი სსიპ და აიპ -ე ბი, სა კონ ტაქ ტო მი სა მარ თი და ტე-
ლე ფო ნე ბი და ა.შ.) – 7 ინ დი კა ტო რი;
 ინ ფორ მა ცია მუ ნი ცი პა ლუ რი შეს ყიდ ვე ბის და მუ ნი ცი პა ლუ რი ქო ნე ბის შე სა ხებ – 6 ინ დი კა ტო რი;
 სა ფი ნან სო- სა ბი უ ჯე ტო ინ ფორ მა ცია – 9 ინ დი კა ტო რი;
 ინ ფორ მა ცია მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ – 6 ინ დი კა ტო რი;
 პრო აქ ტი უ ლად გა მო საქ ვეყ ნე ბე ლი სხვა სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია – 9 ინ დი კა ტო რი.

2. მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბა

ამ ბლოკ ში შე მა ვა ლი კრი ტე რი უ მე ბით ფას დე ბო და მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის ან გა რიშ ვალ დე ბუ-
ლე ბის დო ნე და შე ი ცავ და 12 ინ დი კა ტორს;

3. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი OnLine სივ რ ცე ში

ამ ბლოკ ში შე მა ვა ლი კრი ტე რი უ მე ბით ფას დე ბო და ვებ - გ ვერ დის სტრუქ ტუ რა, კო მუ ნი კა ცი ის ხელ-
მი საწ ვ დო მი სის ტე მე ბი და ადაპ ტი რე ბის დო ნე მო ბი ლურ ტე ლე ფონ ზე და პლან შეტ ზე გა მო ყე ნე ბის-
თ ვის და შე ი ცავ და 13 ინ დი კა ტორს.

კონ კ რე ტუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბი სა და მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის მე ქა ნიზ მე ბი სა 
და პრაქ ტი კის შე ფა სე ბა თი თო ე უ ლი კრი ტე რი უ მის თ ვის დად გე ნი ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბის /ინ დი კა ტო რე-
ბის შე სა ბა მი სად, ქუ ლის მი ნი ჭე ბით ხდე ბა (ქულები 0-დან 3-მდე, 3 სა უ კე თე სო შე დე გი ა). კრი ტე რი-
უ მე ბის მი ხედ ვით ქუ ლა თა სა შუ ა ლო სი დი დე მო ცე მუ ლი მო მენ ტის თ ვის შე სა ფა სე ბე ლი მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბი სა და მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის ციფ რებ ში გა მო ხა ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. 
ქუ ლა თა სა შუ ა ლოს დათ ვა ლა ბლო კე ბი სა და ქვებ ლო კე ბის მი ხედ ვით ცალ კე მოხ და.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის შე ფა სე ბის პრო ცეს ში გან ხორ ცი ელ და შე ფა სე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტის პი ლო ტი რე-
ბაც, რომ ლის მი ზა ნი თა ვად ინ ს ტ რუ მენ ტის შე ფა სე ბა იყო: თუ რა ო დენ ადექ ვა ტუ რად ასა ხავ და იგი 
სი ტუ ა ცი ას, ხომ არ იყო გა მორ ჩე ნი ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხე ბი და ა. შ.
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შე ფა სე ბის პრო ცე სი/ შე დე გე ბი

შე ფა სე ბის პრო ცეს ში შედ გა შეხ ვედ რე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ად მი ნის ტ რა ცი ის უფ რო სებ თან, სა ზო-
გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბელ პი რებ თან და ვებ - გ ვერ დის ად მი ნის ტ რა ტო რებ თან. 

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი შე ფა სე ბის პრო ცეს ში და ფიქ სირ და შემ დე გი შე დე გე ბი:

 

ყვე ლა ზე მე ტად თვალ ში სა ცე მია ის გა რე მო ე ბა, რომ თვით მ მარ თ ველ ქა ლა ქებს გამ ჭ ვირ ვა ლო ბი სა 
და მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის შე და რე ბით მა ღა ლი შე დე გე ბი აქვთ და რე გი ო ნის სპე ცი ფი კა მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტე ბის შე დე გებ ზე გავ ლე ნას არ ახ დენს. მნიშ ვ ნე ლო ბა არა აქვს, რო მელ მხა რეს მი ე კუთ-
ვ ნე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი – კა ხეთს, ში და ქართლს, ქვე მო ქარ თ ლ სა თუ მცხე თა- მ თი ა ნეთს. იმ მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტებ ში, სა დაც აქ ტი უ რად მუ შა ო ბენ ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი (და 
ასე თე ბი, რო გორც წე სი, თვით მ მარ თ ვე ლი ქა ლა ქე ბი ა), მო ქა ლა ქე თა მხრი დან აქ ტი უ რი და ეფექ ტუ-
რი კონ ტ რო ლი ხორ ცი ელ დე ბა და თვით მ მარ თ ვე ლო ბის თა ნამ შ რომ ლე ბი სად მი ინ ფორ მა ცი ის მი წო-
დე ბის სა კითხ ში უფ რო მა ღა ლი მოთხოვ ნე ბი აქვთ. 

სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის პრო აქ ტი უ ლი გა მოქ ვეყ ნე ბის ბლოკ ში გა მოვ ლინ და, რომ: პრაქ ტი კუ ლად 
ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შემ თხ ვე ვა ში შე ფა სე ბის კრი ტე რი უ მე ბი დან ყვე ლა ზე და ბა ლი შე დე გე ბი 
სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის პრო აქ ტი უ ლი გა მოქ ვეყ ნე ბის ბლოკ შია ნაჩ ვე ნე ბი. ეს, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, 
გა ნა პი რო ბა იმან, რომ ამ ჟა მად მოქ მე დი სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს ინ-
ფორ მა ცი ის პრო აქ ტი უ ლად გა მოქ ვეყ ნე ბა არ მო ეთხო ვე ბათ. თუმ ცა ლა გო დე ხის, ქა ლაქ თე ლა ვი სა 
და რუს თა ვის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში აღ ნიშ ნუ ლი ბლო კის შე დე გე ბი სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის შე დე-
გებს თით ქ მის ორ ჯერ აღე მა ტე ბა.

ინ ფორ მა ცი ის პრო აქ ტი უ ლი გა მოქ ვეყ ნე ბის ქვებ ლო კე ბი დან ყვე ლა ზე მა ღა ლი შე დე გი და ფიქ სირ და 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ზო გა დი ინ ფორ მა ცი ის ამ სახ ვე ლი კრი ტე რი უ მე ბის შემ თხ ვე ვა ში (ვიდრე სხვა 
ქვებ ლო კებ ში), რად გან ამ ქვებ ლოკ ში შე მა ვა ლი კრი ტე რი უ მე ბი ისეთ ძი რი თად ინ ფორ მა ცი ას მო ი-
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ცავს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შე სა ხებ, რო გო რი ცა ა: გამ გე ო ბის სტრუქ ტუ რა, ხელ მ ძღ ვა ნე ლე ბი, სა კონ-
ტაქ ტო ტე ლე ფო ნე ბი, მი სა მარ თი და ა.შ. რაც პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ - გ ვერ დ-
ზეა გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი.

ყვე ლა ზე და ბა ლი შე დე გე ბი კი მუ ნი ცი პა ლუ რი შეს ყიდ ვე ბი სა და მუ ნი ცი პა ლუ რი ქო ნე ბის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ის ამ სახ ველ კრი ტე რი უ მებ თან მი მარ თე ბა ში და ფიქ სირ და, მათ შო რის ნულ ზე მე ტი შე-
ფა სე ბა – მხო ლოდ ორ შემ თხ ვე ვა ში. ანა ლო გი უ რი სი ტუ ა ციაა ქვებ ლო კებ ში – „ინფორმაცია მუ-
ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ” და „პროაქტიულად გა მო საქ ვეყ ნე ბე ლი სხვა სა ჯა რო ინ ფორ მა-
ცი ა”, სა დაც შე დე გი, უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში, მხო ლოდ ერ თი -ო რი კრი ტე რი უ მის და დე ბი თი შე ფა სე-
ბით არის მიღ წე უ ლი.

იშ ვი ა თი გა მო ნაკ ლი სის გარ და, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში გა მო ყო ფი ლი არ არის სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი-
ის გა ცე მა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რი და ამ ფუნ ქ ცი ას ხან ად მი ნის ტ რა ცი ის უფ რო სე ბი ითავ სე ბენ, 
ხან სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის და /ან იური დი უ ლი სამ სა ხუ რის თა ნამ შ რომ ლე ბი. რო გორც 
რეს პონ დენ ტებ მა გა ნაცხა დეს, შე მო სუ ლი წე რი ლე ბი, რიგ შემ თხ ვე ვებ ში, პირ და პირ სტრუქ ტუ რუ-
ლი ერ თე უ ლე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლებ თან ხვდე ბა, რომ ლე ბიც ამ წე რი ლებ ზე პა სუხს და მო უ კი დებ ლად 
ამ ზა დე ბენ.

რო გორც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა სა უ ბარ ში გან მარ ტეს, სა ქარ თ ვე ლოს მოქ მე-
დი კა ნონ მ დებ ლო ბი თა და ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს ისე დაც მო ეთხო ვე ბათ, შე ი-
მუ შა ონ შე ფა სე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტის შე სა ბა მი სი ინ დი კა ტო რე ბით მოთხოვ ნი ლი, გა მო საქ ვეყ ნე ბე ლი 
პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა დო კუ მენ ტი, რო მელ თა გან თავ სე ბა მარ ტი ვად და სწრა ფად მოხ დე ბა ვებ - გ-
ვერ დ ზე და გაზ რ დის მო სახ ლე ო ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბას ინ ფორ მა ცი ა ზე. 

მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის ბლოკ ში გა მოვ ლინ და, რომ სხვა ორ ბლოკ თან შე და რე ბით, მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტე ბის შე ფა სე ბის შე დე გე ბი შე და რე ბით მა ღა ლი ა. ეს იმა ზე მი ა ნიშ ნებს, რომ ამ ჟა მად უფ რო 
მე ტი ყუ რადღე ბა მო სახ ლე ო ბას თან პირ და პირ, უშუ ა ლო მუ შა ო ბას ექ ცე ვა, ვიდ რე სა ჯა რო ინ ფორ-
მა ცი ის პრო აქ ტი ულ გა მოქ ვეყ ნე ბას და ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბის თ ვის თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო-
გი ე ბის გა მო ყე ნე ბას. ყვე ლა ზე მა ღა ლი შე დე გი ამ შემ თხ ვე ვა შიც თვით მ მარ თ ველ მა ქა ლა ქებ მა და 
აგ რეთ ვე მარ ნე უ ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა აჩ ვე ნა.

დად გე ნი ლი პრაქ ტი კით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ად მი ნის ტ რა ცი ე ბი საკ რე ბუ ლოს სხდო მე ბის ჩა ტა რე-
ბის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბას დრო უ ლად ახ დე ნენ, რის თ ვი საც ვებ - გ ვერდს და სო ცი-
ა ლურ ქსე ლებს იყე ნე ბენ. მაგ რამ ამა ვე დროს საკ რე ბუ ლოს კო მი სი ის სხდო მე ბის შე სა ხებ რა ი მე 
სა ხით ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბა პრაქ ტი კუ ლად არ ხდე ბა. ისი ნი ტარ დე ბა სპონ ტა ნუ რად, გან სა-
ხილ ვე ლი სა კითხის წარ მო შო ბის კვალ დაკ ვალ.

რეს პონ დენ ტე ბის გან ცხა დე ბით, მო სახ ლე ო ბა, რო გორც წე სი, არ ეს წ რე ბა სხდო მებს. მათ ეს წ რე ბი-
ან მხო ლოდ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და ად გი ლობ რი ვი მე დი ის (თუ ასე თე ბი ოპე რი რე ბენ 
მათ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში) წარ მო მად გენ ლე ბი. მო სახ ლე ო ბა კი მხო ლოდ იმ იშ ვი ათ შემ თხ ვე ვა ში ეს წ-
რე ბა, რო დე საც სხდო მის შე დე გე ბით პი რა დად არის და ინ ტე რე სე ბუ ლი.

რამ დე ნი მე გა მო ნაკ ლი სის გარ და, პრაქ ტი კუ ლად არ და ფიქ სირ და საკ რე ბუ ლოს თავ მ ჯ დო მა რის, 
მე რის / გამ გებ ლის, დე პუ ტა ტე ბის, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე-
ლე ბის ან გა რი შის სა ჯა როდ წარ დ გე ნის ფაქ ტიც.

შე ფა სე ბამ აჩ ვე ნა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მო სახ ლე ო ბის 
ჩარ თუ ლო ბის წა ხა ლი სე ბა არ ხდე ბა. შე მუ შა ვე ბუ ლი არ არის რა ი მე სა ხის სტრა ტე გი უ ლი დო კუ მენ-
ტი ან დამ ტ კი ცე ბუ ლი სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტე ბი, რო მე ლიც და ა რე გუ ლი რებ და და ხელს შე უწყობ და 
მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბის გაზ რ დას. თუ სოფ ლის პროგ რა მას არ ჩავ თ ვ ლით, მო სახ ლე ო ბის ჩარ-
თუ ლო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯე ტის ფორ მი რე ბის და სხვა სა ჭირ ბო რო ტო სა კითხე ბის გა მოვ-
ლე ნი სა და გა დაჭ რის პრო ცეს ში, უმე ტეს წი ლად, არ ფიქ სირ დე ბა.
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რო გორც რეს პონ დენ ტებ მა გა ნაცხა დეს, ყვე ლა შე ფა სე ბულ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ინ ტე რე სე ბულ 
მხა რე თა მოთხოვ ნის სა ფუძ ველ ზე შე უ ფერ ხებ ლად გას ცე მენ სა ფი ნან სო- სა ბი უ ჯე ტო და სხვა სა ხის 
ინ ფორ მა ცი ას (მაგალითად, ინ ფორ მა ცი ას პრე მი ე ბის შე სა ხებ), თუმ ცა ამ ინ ფორ მა ცი ის ვებ - გ ვერ-
დ ზე გა მოქ ვეყ ნე ბა არ ხდე ბა.

ჩა ტა რე ბულ მა შე ფა სე ბამ აჩ ვე ნა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ვებ - გ ვერ დე ბის სტრუქ ტუ რა და სტი ლი 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან შე და რე ბით ცალ მ ხ რივ კო მუ ნი კა ცი ა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი და წარ მო-
ად გენს უფ რო მე ტად პი ა რის და არა მო სახ ლე ო ბი სათ ვის სერ ვი სე ბის მიმ წო დე ბელ პლატ ფორ მას. 

და დე ბი თია ის, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სო ცი ა ლურ ქსე ლებს (Facebook, რიგ შემ თხ ვე ვებ ში, 
Youtube-ს არ ხებს) აქ ტი უ რად იყე ნე ბენ რო გორც ინ ფორ მა ცი ის გა სავ რ ცე ლებ ლად, ისე მო სახ ლე-
ო ბას თან კო მუ ნი კა ცი ის თ ვის. თუმ ცა არ ცერ თი ვებ - გ ვერ დი ოპ ტი მი ზი რე ბუ ლი არ არის მო ბი ლურ 
ტე ლე ფონ ზე და პლან შეტ ზე გა მო ყე ნე ბის თ ვის. 

აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ რი გი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ვებ - გ ვერ დის მუ შა ო ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი-
რე ბი მო სახ ლე ო ბი სათ ვის სა ინ ტე რე სო და მა ტე ბით ინ ფორ მა ცი ას სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი ვით ავ რ ცე-
ლე ბენ, მა გა ლი თად: რუს თავ ში გა მოცხა დე ბუ ლი ვა კან სი ე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბა და 
გა მოქ ვეყ ნე ბა ქა ლაქ რუს თავ ში ხდე ბა, ხო ლო მლე თა- ს ტე ფან წ მინ დის სა ავ ტო მო ბი ლო გზა ზე სატ-
რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბე ბის მოძ რა ო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას Facebook-ზე ყაზ ბე გის მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტი ავ რ ცე ლებს.

მი უ ხე დავ და იმი სა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გარ კ ვე უ ლი ნა წი ლი მულ ტი ეთ ნი კუ რი ა, ყვე ლა ვებ - გ-
ვერ დი მხო ლოდ ქარ თუ ლე ნო ვა ნი გახ ლავთ. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ხელ მ ძღ ვა ნელ თა დეკ ლა რი რე ბუ ლი 
სურ ვი ლის მი უ ხე და ვად – რომ აუცი ლე ბე ლია ტუ რიზ მი სა და ინ ვეს ტო რე ბის მო ზიდ ვის პრო ცე სის-
თ ვის ხელ შეწყო ბა – არ ცერთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს ინ გ ლი სუ რე ნო ვა ნი ვებ - გ ვერ დი არ აქვს. რეს პონ-
დენ ტ თა გან ცხა დე ბით, ეს გა მოწ ვე უ ლია ფი ნან სუ რი და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის ნაკ ლე ბო ბით.

გა მოვ ლინ და, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ თა უმე ტე სო ბას სა კუ თა რი ვებ - გ ვერ დის მარ თ ვის სა კითხ ში ტექ-
ნი კუ რი პრობ ლე მე ბი აქვს, რა საც ხში რად გვერ დის ად მი ნის ტ რი რე ბის თ ვის სა ჭი რო კვა ლი ფი ცი უ რი 
სპე ცი ა ლის ტის ად გილ ზე მო ძი ე ბის სირ თუ ლე გა ნა პი რო ბებს. ამას თა ნა ვე, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ - 
გ ვერ დი უმე ტე სად შექ მ ნი ლია სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხრი დან დახ მა რე ბის ფარ გ ლებ ში, 
პრო ექ ტის დას რუ ლე ბის შემ დეგ კი ვებ - გ ვერ დის შემ დ გო მი გან ვი თა რე ბა აღარ ხდე ბა. გა მოვ ლინ და 
ისიც, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ინ ტერ ნეტ მი სა მარ თე ბი, უმ რავ ლეს შემ თხ ვე ვა ში, და მი სა მარ თე ბის 
სა ქარ თ ვე ლო ში მი ღე ბულ სტან დარტს არ შე ე სა ბა მე ბა და არ გა მო ი ყე ნე ბა და ბო ლო ე ბა „gov.ge”.
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რო გორც გრა ფი კი დან ჩანს, შე ფა სე ბის შე დე გე ბის მი ხედ ვით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი ქვე და მარ ცხე-
ნა კუთხე ში გან თავ ს დ ნენ, სა უ კე თე სო შე დე გი კი იმ შემ თხ ვე ვა ში ექ ნე ბო დათ, თუ ზე და მარ ჯ ვე ნა, 
მწვა ნით შე ფე რილ ნა წილ ში მოხ ვ დე ბოდ ნენ. სა უ კე თე სო შე დე გის მი საღ წე ვად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა 
ორი სტრა ტე გია უნ და გა მო ი ყე ნონ:

1. თუ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ად მი ნის ტ რა ცია სწრა ფად და სრუ ლად მო ახ დენს პრო აქ ტი უ ლი ინ ფორ-
მა ცი ის გა მოქ ვეყ ნე ბას, მი სი შე დე გე ბი მარ ჯ ვე ნა, ქვე და ზო ნა ში გა და ი ნაც ვ ლებს. ამი სათ ვის მათ 
დი დი ძა ლის ხ მე ვა არ დას ჭირ დე ბათ, რად გან ჩვე ნი სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად, მოთხოვ ნი ლი დო კუ-
მენ ტა ცი ის უმე ტე სი ნა წი ლის შე მუ შა ვე ბას მუ ნი ცი პა ლი ტეტს სა ქარ თ ვე ლოს მოქ მე დი კა ნონ მ დებ-
ლო ბა, მი ნის ტ რ თა კა ბი ნე ტის და სხვა სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტე ბი ავალ დე ბუ ლებს. სა ჭი როა მხო ლოდ 
მა თი გა მოქ ვეყ ნე ბა, რის თ ვი საც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა სა კუ თა რი ვებ - გ ვერ დი ტექ ნი კუ რად უნ და 
მო ა წეს რი გონ და მო ქა ლა ქე ზე და სერ ვი სე ბის მი წო დე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი გა ხა დონ იგი;

2. გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის დო ნის გა საზ რ დე ლად მე ტი აქ ტი ვო ბაა 
სა ჭი რო მო სახ ლე ო ბას თან უშუ ა ლო კო მუ ნი კა ცი ის თვალ საზ რი სით, რაც, რიგ შემ თხ ვე ვებ ში, და მა-
ტე ბით ფი ნან სურ, მა ტე რი ა ლურ და ადა მი ა ნურ რე სურ სებს მო ითხოვს.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბამ უნ და გა დაწყ ვი ტოს, რო მე ლი გზა აირ ჩი ოს სა უ კე თე სო შე-
დე გის მი საღ წე ვად. ყვე ლა ფე რი მათ სტრა ტე გი ულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი, თუ რო მე-
ლი შე დე გის მიღ წე ვაა მათ თ ვის უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და ად ვი ლი; ამავ დ რო უ ლად, აუცი ლე ბე ლიც 
– ფი ნან სუ რი, მა ტე რი ა ლუ რი და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის მხრივ.

სა მო მავ ლო საკ ვან ძო რე კო მენ და ცი ე ბი

მი უ ხე და ვად იმი სა, თუ რო მელ გზას აირ ჩევს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა სა უ კე თე სო შე-
დე გე ბის მი საღ წე ვად, შე ფა სე ბამ აჩ ვე ნა, რომ სა ჭი რო ა: 

1. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ად მი ნის ტ რა ცი ამ და საკ რე ბუ ლომ აუცი ლებ ლად შე ი მუ შა ოს გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბის ხელ შეწყო ბის სტრა ტე გია და სა მოქ მე დო გეგ-
მა. აღ ნიშ ნუ ლი სტრა ტე გი ის ნა წი ლი უნ და იყოს ვებ - გ ვერ დის გან ვი თა რე ბის ხედ ვაც – რო გორც 
მო სახ ლე ო ბას თან კო მუ ნი კა ცი ი სა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტი სა;

2. სა სურ ვე ლი ა, შე მუ შავ დეს ნორ მა ტი უ ლი დო კუ მენ ტე ბი და /ან წე სე ბი, სა დაც მო სახ ლე ო ბის ჩარ-
თუ ლო ბის წა მა ხა ლი სე ბე ლი საქ მი ა ნო ბის ფორ მე ბი და შე სა ბა მი სი პრო ცე დუ რე ბი დად გინ დე ბა; 
დად გინ დე ბა აგ რეთ ვე პე ტი ცი ებ ზე, წე რი ლო ბით წი ნა და დე ბებ ზე და სხვა სა ხის აქ ტი ვო ბებ ზე რე-
ა გი რე ბის ვა დე ბიც. გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბის გაზ რ დის 
ხელ შეწყო ბის თ ვის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ ში თან ხე ბი მიზ ნობ რი ვად უნ და გა მო ი ყოს;

3. მო სახ ლე ო ბას თან მუ შა ო ბი სა და ინ ფორ მი რე ბის გაზ რ დის მიზ ნით სა ჭი რო ა, ჩა მო ყა ლიბ დეს 
ფორ მა ლი ზე ბუ ლი წე სე ბი, თუ რა სა კო მუ ნი კა ციო არ ხე ბით, რა ში ნა არ სის ინ ფორ მა ცი ა, რა სა ხი თა 
და მო ცუ ლო ბით უნ და ვრცელ დე ბო დეს მო სახ ლე ო ბა ში;

4. უნ და და ი ნერ გოს გამ გე ბე ლის და საკ რე ბუ ლოს თავ მ ჯ დო მა რის, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სტრუქ ტუ-
რუ ლი ერ თე უ ლე ბის და გამ გებ ლის წარ მო მად გენ ლე ბის მი ერ ან გა რი შე ბის სა ჯა როდ წარ დ გე ნის 
პრაქ ტი კა. სა სურ ვე ლი ა, გა წე უ ლი სა მუ შა ოს შე სა ხებ ან გა რი შის მომ ზა დე ბა და მო სახ ლე ო ბის თ ვის 
წარ დ გე ნა წე ლი წად ში ერ თხელ მა ინც მოხ დეს. აღ ნი შუ ლი პრე ზენ ტა ცი ის შე სა ბა მი სი დო კუ მენ ტე ბი 
უნ და გან თავ ს დეს ვებ - გ ვერ დ ზეც;

5. წა ხა ლი სე ბუ ლი უნ და იქ ნეს მო სახ ლე ო ბას თან რო გორც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სამ სა ხუ რე ბის თა ნამ-
შ რომ ლე ბის, ისე საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბის მუ შა ო ბა ად გი ლებ ზე, პერ მა ნენ ტუ ლად. სა სურ ვე ლი ა, რომ 
სოფ ლის პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას მი ღე ბუ ლი და დე ბი თი გა მოც დი ლე ბა სხვა სა ჭირ ბო რო ტო 
სა კითხე ბის გა დაჭ რი სას გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნეს მო სახ ლე ო ბას თან პირ და პი რი დი ა ლო გის გზით. აგ-
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რეთ ვე უნ და მოხ დეს და გეგ მი ლი სა მუ შა ო ე ბი სა და, შემ დ გომ, გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბის 
შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა უშუ ა ლოდ ად გი ლებ ზე, საკ რე ბუ ლოს გას ვ ლი თი სხდო მე ბის, 
სა ჯა რო შეხ ვედ რე ბის, ტე ლე ვი ზი ის, რა დი ოს და ბუკ ლე ტე ბის გა მო ყე ნე ბით;

6. სა სურ ვე ლი ა, გან ხორ ცი ელ დეს არ სე ბუ ლი ვებ - გ ვერ დის ძი რე უ ლი ცვლი ლე ბე ბი; სა ჭი რო ა, მოხ-
დეს თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბი სა და მომ ხ მა რე ბელ თან კო მუ ნი კა ცი ის სხვა დას ხ ვა ინ ს ტ რუ მენ-
ტე ბის (Facebook, Youtoob, ელექ ტ რო ნუ ლი ფორ მე ბი, უკუ კავ ში რის და ხმის მი ცე მის სის ტე მე ბი და 
სხვ.) გა მო ყე ნე ბა, რა თა მარ ტი ვი და გა სა გე ბი იყოს მი სი სტრუქ ტუ რა; ამ გ ვა რად, მი სი გა მო ყე ნე ბა 
ტე ლე ფო ნი სა და პლან შე ტის მფლო ბე ლე ბის თ ვი საც იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი;

7. სა ჭი როა არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის გა და მუ შა ვე ბა, რიგ შემ თხ ვე ვებ ში, მი სი შე მოკ ლე ბა, და მა ტე-
ბა, რამ დე ნი მე გვერ დ ში გა და ნა წი ლე ბა და მე ნი უ ე ბის უკეთ ორ გა ნი ზე ბა; 

8. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში უნ და და ი ნიშ ნოს სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რი და 
შე მუ შავ დეს სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის მოთხოვ ნი სა და გა ცე მის მა რე გუ ლი რე ბე ლი სა მარ თ ლებ რი ვი 
აქ ტე ბი და თა ნამ დე ვი დო კუ მენ ტე ბი;

9. შე მუ შავ დეს ვებ - გ ვერ დ ზე დო კუ მენ ტე ბის პრო აქ ტი უ ლი გა მოქ ვეყ ნე ბის წლი უ რი გეგ მა, სა დაც ჩა მო-
ყა ლიბ დე ბა გა მო საქ ვეყ ნე ბე ლი დო კუ მენ ტე ბის ნუს ხა, გა მოქ ვეყ ნე ბის სიხ ში რე, მის მო წო დე ბა ზე პა სუ-
ხის მ გე ბე ლი სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლე ბი და გა მოქ ვეყ ნე ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რი/ პი რე ბი;

10. სა სურ ვე ლი ა, რომ ტუ რის ტე ბი სა და ინ ვეს ტო რე ბის ინ ფორ მი რე ბის მიზ ნით, ვებ - გ ვერ დის სა-
შუ ა ლე ბით ინ გ ლი სუ რე ნო ვა ნი კონ ტენ ტი გან თავ ს დეს, რის თ ვი საც შე სა ბა მი სი მა ტე რი ა ლუ რი და 
ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბი უნ და გა მო ი ყოს.

შე ჯა მე ბა

გამ ჭ ვირ ვა ლო ბი სა და მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის მე ქა ნიზ მე ბი სა და პრაქ ტი კის შე ფა სე ბის პრო ცეს-
მა სა ქარ თ ვე ლო ში ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი და სი სუს ტე ე ბი წარ-
მო ა ჩი ნა. აშ კა რა ა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ად მი ნის ტ რა ცი ის ძა ლის ხ მე ვა უფ რო მე ტად მი მარ თუ ლია 
მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, ვიდ რე მა თი ინ ფორ მი რე ბი სა კენ და ეს კო მუ ნი კა ცია 
ცალ მ ხ რი ვი ა: მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან – მო სახ ლე ო ბი სა კენ. გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მო-
ქა ლა ქე თა საკ მა რი სი ჩარ თუ ლო ბა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი არ არის, რაც, გარ კ ვე ულ წი ლად, არ სე ბუ ლი 
მმარ თ ვე ლო ბი თი კულ ტუ რი თა და მოქ მე დი კა ნო ნე ბით არის გან პი რო ბე ბუ ლი. ამ ჟა მად სა ქარ თ ვე ლოს 
პარ ლა მენ ტ ში მიმ დი ნა რე ობს მუ შა ო ბა კა ნონ პ რო ექ ტ ზე, რომ ლი თაც მუ ნი ცი პა ლი ტეტს ინ ფორ მა ცი ის 
პრო აქ ტი უ ლი გა მოქ ვეყ ნე ბა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მო ქა ლა ქე თა მე ტი ჩარ თუ ლო ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფა და ე ვა ლე ბა. ამი ტო მაც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა ამ კა ნო ნე ბის იმ პ ლე მენ ტა ცი ის უზ რუნ-
ველ სა ყო ფად აუცი ლე ბე ლი სა მუ შა ო ე ბი უკ ვე უნ და და იწყონ. მაგ რამ თუ შე ფა სე ბუ ლი არ არის ძლი ე-
რი/ სუს ტი მხა რე ე ბი და აღ წე რი ლი პრობ ლე მე ბი, მათ ზე ეფექ ტუ რად რე ა გი რე ბა ძნე ლი ა. ამ პრო ცეს ში 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს ჩვენს მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი შე ფა სე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტის გა მო ყე ნე ბა შე უძ ლი ათ.

შე ფა სე ბი სას რეს პონ დენ ტებ მა დი დი ინ ტე რე სი გა მო ავ ლი ნეს რო გორც პრო ცე სი სად მი, ისე თა ვად 
ინ ს ტ რუ მენ ტის გა მო ყე ნე ბი სად მი, რად გან ამ შე ფა სე ბის სა ფუძ ველ ზე სა შუ ა ლე ბა აქვთ, მკა ფიო გა-
უმ ჯო ბე სე ბის გეგ მე ბი და სა ხონ და მიღ წე უ ლი პროგ რე სი მო მა ვალ ში შე ფას დეს. გან სა კუთ რე ბით 
აღ სა ნიშ ნა ვია ის გა რე მო ე ბა, რომ სა ნამ შე ფა სე ბის პრო ცე სი მიმ დი ნა რე ობ და, ზო გი ერ თი მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტის თა ნამ შ რომ ლებ მა რე ა გი რე ბა მო ახ დი ნეს და გა მოვ ლე ნი ლი სი სუს ტე ე ბი აღ მოფხ ვ რეს. 

შე ფა სე ბის პრო ცეს ში გა მოვ ლინ და ისიც, რომ შე ფა სე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტი ადეკ ვა ტუ რად ასა ხავს მო ქა ლა-
ქე ე ბის ინ ფორ მი რე ბი სა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის თა ნა მო ნა წი ლე ო ბას თან და კავ ში რე ბულ სი ტუ ა ცი ას. თუმ ცა 
შე ფა სე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტი რამ დე ნი მე სა კითხის და ზუს ტე ბა/ და მა ტე ბას მო ითხოვს, რა თა სხვა სა ხელ მ წი ფო 
და წე სე ბუ ლე ბე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის არ სე ბუ ლი სპე ცი ფი კა, სტრუქ ტუ რა და მუ შა ო-
ბის კულ ტუ რა უკეთ იყოს ასა ხუ ლი და გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი – მათ შო რის თვით მ მარ თ ვე ლი ქა ლა ქე ბი საც.
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ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თ ვა 
ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბებ ში 

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის მიმ დი ნა რე რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან პი რო-
ბას ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ში და საქ მე ბუ ლი სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე ე ბის კვა ლი ფი კა ცია 
და და კის რე ბუ ლი მო ვა ლე ო ბე ბის და მო უ კი დებ ლად და ეფექ ტი ა ნად შეს რუ ლე ბის უნა რი წარ მო ად-
გენს. 

ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბის თა ნახ მად, 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის თა ნამ შ რო მელ თა კვა ლი ფი კა ცი ის აუცი ლე ბელ და არ სე ბულ დო ნეს შო რის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სხვა ო ბა ა, თვით მ მარ თ ვე ლო ბებ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თ ვის (არმ) სფე რო-
ში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა თვალ ში სა ცე მი ა.

ბო ლო დრომ დე არ არ სე ბობ და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თ ვის სის ტე მა, შე სა ბა მი სად, არ სე ბობს 
პრობ ლე მე ბი სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბით, დაწყე ბუ ლი -თვითმმართველობის სტრუქ ტუ რა ში არმ 
გან ყო ფი ლე ბის კუთ ვ ნი ლი ად გი ლის გან საზღ ვ რით, დამ თავ რე ბუ ლი – მე ნეჯ მენ ტის ნე ბის არარ სე-
ბო ბით – შე სა ბა მი სი უფ ლე ბე ბის დე ლე გი რე ბა მო ახ დი ნონ არმ გან ყო ფი ლე ბის თა ნამ შ რომ ლებ ზე.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თ ვის სის ტე მის გან ვი თა რე ბის ძი რი თა დი სირ-
თუ ლე ე ბი შემ დეგ ში მდგო მა რე ობს: 1) თვით მ მარ თ ვე ლო ბებ ში მე ნეჯ მენ ტის მი ერ არმ სამ სა ხუ რის 
რო ლი სა და მნიშ ვ ნე ლო ბის არა სა თა ნა დო აღ ქ მა; 2) არმ კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბის არარ სე ბო ბა ად-
გი ლებ ზე; 3) არ სე ბუ ლი სა კად რო რე სურ სის სწავ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის არა საკ მა რი სი ეფექ ტი-
ა ნო ბით გა მო ყე ნე ბა.

მარინა იმერლიშვილი
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მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მმარ თ ვე ლი რგო ლის თ ვის სი ახ ლეს წარ მო ად გენს ის, რომ ადა მი ა ნუ რი რე-
სურ სე ბის მარ თ ვა გამ გებ ლის ან ად მი ნის ტ რა ცი ის უფ რო სის ექ ს კ ლუ ზი უ რი უფ ლე ბა/ მო ვა ლე ო ბა არ 
არის და იგი არმ სამ სა ხუ რებ თან უნ და იყოს გა ზი ა რე ბუ ლი. არ სე ბუ ლი მარ თ ვის სტი ლი არმ თა ნამ-
შ რომ ლებს მოქ მე დე ბის თა ვი სუფ ლე ბას მხო ლოდ პი რო ბი თად ანი ჭებს. მო ვა ლე ო ბე ბის ფარ გ ლებ ში 
და მო უ კი დე ბე ლი საქ მი ა ნო ბა, ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თ ვის ღო ნის ძი ე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში ჩარ თუ ლო ბა, არმ სპე ცი ა ლის ტე ბის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი 
რე კო მენ და ცი ე ბის გა ზი ა რე ბა, უკე თეს შემ თხ ვე ვა ში, მხო ლოდ ახ ლო მო მავ ლის პერ ს პექ ტი ვა ა. 

არმ სპე ცი ა ლის ტე ბი რე გი ო ნებ ში ჯერ - ჯე რო ბით ეგ ზო ტი კუ რი პრო ფე სი ის ადა მი ა ნე ბად აღიქ მე ბი-
ან, რო მელ თა მო ვა ლე ო ბე ბი სად მი სკეპ ტი კუ რი გან წყო ბა მა თი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი და თა ნამ შ რო მელ-
თა გან ვი თა რე ბი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან რე სურ სად ჩა მო ყა ლი ბე ბას უშ ლის ხელს.

ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თ ვის რო ლის აღ ქ მის პრობ ლე მა ზე მი უ თი თებს თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
ორ გა ნო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ულ სტრუქ ტუ რა ში არმ სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლის ად გი ლი და და კის რე-
ბუ ლი მო ვა ლე ო ბე ბი.

თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ებ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თ ვის გან ყო ფი ლე ბა, რო გორც 
წე სი, ად მი ნის ტ რა ცი ის სამ სა ხუ რის შე მად გენ ლო ბა ში შე დის – ზოგ ჯერ და მო უ კი დე ბე ლი გან ყო-
ფი ლე ბის სა ხით, ზოგ ჯერ კი – ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თ ვის ფუნ ქ ცი ის სხვა ფუნ ქ ცი ას თან 
შერ წყ მით. ბო ლო დრომ დე არმ გან ყო ფი ლე ბე ბი და კის რე ბუ ლი მო ვა ლე ო ბე ბის შე სა ბა მი სად კად რე-
ბის ან საქ მის წარ მო ე ბის გან ყო ფი ლე ბის სა ხელს ატა რებ დ ნენ და არმ გან ყო ფი ლე ბას, ჩვე უ ლებ რივ, 
„კადრებს" უწო დე ბენ. მხო ლოდ ახ ლო წარ სულ ში გაჩ ნ და „ზემოდან" წა მო სუ ლი არმ სამ სა ხუ რე ბის 
შექ მ ნის მოთხოვ ნა, რომ ლის შე სა ბა მი სად, არ სე ბუ ლი კად რე ბის გან ყო ფი ლე ბე ბის სა ხე ლის გა დარ-
ქ მე ვა რე ა ლუ რი ში ნა არ სის გა უ თა ვი სებ ლად მოხ და. 

აღ ნიშ ნუ ლი გან ყო ფი ლე ბე ბი ფორ მა ლუ რად „ადამიანური რე სურ სე ბის მარ თ ვის" სა ხელს ატა რებს. 
მა თი ფუნ ქ ცია თა ნამ შ რო მელ თა მი ღე ბა- გა თა ვი სუფ ლე ბი სათ ვის სა ჭი რო დო კუ მენ ტა ცი ის მოთხოვ-
ნით, მი ღე ბა- გა თა ვი სუფ ლე ბის ბრძა ნე ბე ბის მომ ზა დე ბი თა და პი რა დი საქ მე ე ბის წარ მო ე ბით შე-
მო ი ფარ გ ლე ბა. ხშირ შემ თხ ვე ვა ში დო კუ მენ ტე ბის მომ ზა დე ბას იური დი უ ლი სამ სა ხუ რი ახორ ცი ე-
ლებს, შემ დეგ კი მზა ბრძა ნე ბე ბი პი რად საქ მე ში ჩა სა დე ბად არმ გან ყო ფი ლე ბას გა და ე ცე მა.

არმ გან ყო ფი ლე ბის თა ნამ შ რომ ლებ მა, უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში, არ იცი ან, ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი საქ მი ა-
ნო ბის გარ და, გან ყო ფი ლე ბას კი დევ რა ფუნ ქ ცია შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს. დამ კ ვიდ რე ბუ ლი ტრა დი ცი ის 
მი ხედ ვით, გან ყო ფი ლე ბა თა ნამ შ რო მელ თა მი ღე ბის, სა მუ შაო აღ წე რი ლო ბე ბი სა და საკ ვა ლი ფი კა-
ციო მოთხოვ ნე ბის შე მუ შა ვე ბის, ვა კან ტურ პო ზი ცი ებ ზე კონ კურ სის გა მოცხა დე ბის პრო ცე სებ ში 
არ მო ნა წი ლე ობს. 

აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სხვა დას ხ ვა სა ხის პრო ცე დუ რე ბი, დო კუ მენ ტე ბი, სა დაც გა წე რი ლი იქ ნე-
ბო და არმ ღო ნის ძი ე ბე ბი (როგორიცაა: ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლის გარ და, თა ნამ შ რო მელ თა საქ მი ა ნო ბის 
შე ფა სე ბა, სწავ ლე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის გა მოვ ლე ნა, მო ტი ვი რე ბა/ წა ხა ლი სე ბის სის ტე მა და ა.შ.) მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტის გამ გე ო ბებ ში არ არ სე ბობს ისე ვე, რო გორც არ არ სე ბობს მოთხოვ ნა ამ პრო ცე დუ-
რებ ზე. შე სა ბა მი სად, არც ამ პრო ცე დუ რე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი ხორ ცი ელ დე ბა.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გამ გე ო ბე ბის უმე ტე სო ბა ში სა მუ შაო აღ წე რი ლო ბე ბი ბო ლო დრომ დე არ არ-
სე ბობ და. პერ სო ნა ლის პი რად საქ მე ში ერ თა დერ თი დო კუ მენ ტი, რო მელ შიც ზო გა და დაა აღ წე რი ლი 
თა ნამ შ რომ ლის ფუნ ქ ცი ე ბი, იყო თა ნამ დე ბო ბა ზე და ნიშ ვ ნის ბრძა ნე ბა – შე სა ბა მი სი სამ სა ხუ რის 
დე ბუ ლე ბი დან ამო ნა რი დით. სამ სა ხუ რის / გან ყო ფი ლე ბის თა ნამ შ რომ ლებს შო რის ფუნ ქ ცი ე ბი ნათ-
ლად არ არის გა მიჯ ნუ ლი. 

საკ ვა ლი ფი კა ციო მოთხოვ ნე ბი სა და სა მუ შაო აღ წე რი ლო ბე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მმარ თ ველ რგოლ ში ნაკ ლე ბად აც ნო ბი ე რე ბენ და მა თი შექ მ ნის მოთხოვ ნა თავ ს მოხ ვე ულ ფორ-
მა ლო ბად გა ნი ხი ლე ბა. გა აზ რე ბუ ლი არ არის ის, რომ მკა ფიო და ადეკ ვა ტუ რი საკ ვა ლი ფი კა ციო 
მოთხოვ ნე ბის გა რე შე, ღი რე ბუ ლი კად რის მო ძი ე ბა ნაკ ლე ბად სა ვა რა უ დო ა. არმ გან ყო ფი ლე ბის 
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თა ნამ შ რომ ლებ მა, გა მოც დი ლე ბი სა და მოთხოვ ნის არარ სე ბო ბის პი რო ბებ ში, არც იცი ან, რომ თა-
ნამ შ რო მელ თა სა მუ შაო აღ წე რი ლო ბე ბის შექ მ ნა მა თი უშუ ა ლო საქ მე ა. გამ გებ ლე ბი და ად მი ნის-
ტ რა ცი ის სამ სა ხუ რის ხელ მ ძღ ვა ნე ლე ბი კი სა მუ შაო აღ წე რი ლო ბის შექ მ ნას სუ ლაც იურის ტე ბის 
პრე რო გა ტი ვად მი იჩ ნე ვენ. 

არმ სამ სა ხუ რე ბის თა ნამ შ რო მელ თა მსგავ სად, ის სამ სა ხუ რე ბი, რო მელ თა თა ნამ შ რომ ლე ბის მი-
ღე ბაც ხდე ბა, შერ ჩე ვის / საკ ვა ლი ფი კა ციო მოთხოვ ნე ბის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში იშ ვი ა თად არი ან 
ჩარ თუ ლი. შე დე გად, აღ ნიშ ნუ ლი მდგო მა რე ო ბა ვა კან ტურ თა ნამ დე ბო ბა ზე კონ კურ სის გა მოცხა-
დე ბი სას კან დი და ტი სად მი მოთხოვ ნებ ზე აისა ხე ბა: ძი რი თად მოთხოვ ნებ ში, უკე თეს შემ თხ ვე ვა ში, 
ყვე ლას თ ვის სა ვალ დე ბუ ლო კონ ს ტი ტუ ცი ის, სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის, 
ზო გა დი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კო დექ სის და თვით მ მარ თ ვე ლო ბის კო დექ სის გარ და, გა წე რი ლია სამ-
სა ხუ რის სპე ცი ფი კის შე სა ბა მი სი კა ნონ მ დებ ლო ბის ცოდ ნაც. სხვა შემ თხ ვე ვებ ში ყვე ლა თა ნამ შ-
რო მე ლი, სამ სა ხუ რის, პო ზი ცი ი სა და რან გის მი უ ხე და ვად, ტეს ტი რე ბი სას აბა რებს კა ნონ თა ნაკ-
რებს (10-მდე კა ნო ნი სხვა დას ხ ვა ვა რი ა ცი ე ბით). თა ნამ დე ბო ბის თ ვის აუცი ლე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცი ის 
მოთხოვ ნე ბი კი იშ ვი ა თად არის აღ წე რი ლი და მა ტე ბით მოთხოვ ნებ ში.

არმ სამ სა ხუ რე ბის გან ვი თა რე ბა სა და ეფექ ტი ან საქ მი ა ნო ბას არმ სპე ცი ა ლის ტ თა და ბა ლი კვა ლი-
ფი კა ცია აფერ ხებს, რა საც ობი ექ ტუ რი მი ზე ზე ბი აქვს: ზო გა დად, კვა ლი ფი ცი უ რი კად რის მო ძი ე ბა 
ად გი ლებ ზე სე რი ო ზულ სირ თუ ლეს წარ მო ად გენს, რაც გან სა კუთ რე ბულ სიმ წ ვა ვეს არმ სპე ცი ა-
ლის ტე ბის შემ თხ ვე ვა ში იძენს. ბო ლო დრომ დე თვით მ მარ თ ვე ლო ბებ ში არმ სპე ცი ა ლის ტე ბის შტა-
ტი არ არ სე ბობ და, საქ მის წარ მო ე ბი სა და კად რე ბის თა ნამ შ რომ ლე ბის მო ვა ლე ო ბებ ში კი მხო ლოდ 
დო კუ მენ ტე ბის წარ მო ე ბა შე დი ო და. დღეს, რო ცა საშ ტა ტო ერ თე უ ლე ბი გაჩ ნ და, სპე ცი ა ლის ტე ბის 
დე ფი ცი ტიც გა მო იკ ვე თა. კვა ლი ფი ცი ურ სპე ცი ა ლის ტებს, და ბა ლი ანაზღა უ რე ბის გა მო, თვით მ-
მარ თ ვე ლო ბა ში მუ შა ო ბის სურ ვი ლი არა აქვთ. შე სა ბა მი სად, დღის წეს რიგ ში დგე ბა არ სე ბუ ლი სა-
კად რო რე სურ სის – ყო ფი ლი საქ მის წარ მო ე ბი სა და კად რე ბის სპე ცი ა ლის ტე ბის – გა დამ ზა დე ბა და 
კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა.

თვით მ მარ თ ვე ლო ბის მო სამ სა ხუ რე თა სწავ ლე ბა ზე საკ მაო ძა ლის ხ მე ვა და ფი ნან სუ რი სახ ს რე ბი 
იხარ ჯე ბა, თუმ ცა ვა ნო ხუ ხუ ნა იშ ვი ლის სა ხე ლო ბის ეფექ ტი ა ნი მმარ თ ვე ლო ბის სის ტე მის და ტე-
რი ტო რი უ ლი მოწყო ბის რე ფორ მის ცენ ტ რის საქ მი ა ნო ბის 2014 წლის 6 თვის ან გა რი შის1 თა ნახ მად, 
„საერთაშორისო დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის2 მი ერ გა ღე ბუ ლი სახ ს რე ბი არ იხარ ჯე ბა კო ორ დი ნი რე-
ბუ ლი და სის ტე მუ რი ფორ მით, რაც უარ ყო ფი თად აისა ხე ბა რო გორც სწავ ლე ბის შე დე გებ ზე, ისე 
დო ნორ თა ძა ლის ხ მე ვის ეფექ ტი ა ნო ბა ზე".

ეფექ ტი ა ნი ტრე ნინ გის წი ნა პი რო ბა მო სამ სა ხუ რე თა ტრე ნინ გ - სა ჭი რო ე ბა თა გა მოვ ლე ნა ა, რა თა 
კონ კ რე ტულ მა სპე ცი ა ლის ტებ მა რე ა ლუ რად სა ჭი რო უნარ - ჩ ვე ვე ბი შე ი ძი ნონ. რამ დე ნა დაც თვით-
მ მარ თ ვე ლო ბე ბის მი ერ ორ გა ნი ზე ბუ ლი ტრე ნინ გ - სა ჭი რო ე ბა თა გა მოვ ლე ნის პრაქ ტი კა, იშ ვი ა თი 
გა მო ნაკ ლი სის გარ და, არ არ სე ბობს, ხში რად ტრე ნინ გებ ზე თა ნამ შ რომ ლე ბის გაგ ზავ ნა ტრე ნინ-
გე ბის ორ გა ნი ზა ტორ თა მოთხოვ ნის, და გეგ მი ლი ტრე ნინ გის თე მის და არა რე ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბის 
შე სა ბა მი სად ხდე ბა. ამას თან, რო გორც წე სი, თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი წყვეტს, რო მე ლი 
თა ნამ შ რო მე ლი უნ და წა ვი დეს ამა თუ იმ ტრე ნინ გ ზე. ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბით კი ადეკ ვა ტუ რი თა ნამ-
შ რომ ლის გაგ ზავ ნა ყო ველ თ ვის არ ხდე ბა. ხში რია შემ თხ ვე ვა, რო დე საც არმ ტრე ნინ გ ზე იური დი უ-
ლი, სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის ან სხვა სამ სა ხუ რის წარ მო მად გე ნე ლი ხვდე ბა და ამ გ ვა რად, 
არა ე ფექ ტუ რად გა მო ი ყე ნე ბა სწავ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბაც. ტრე ნინ გის მო ნა წი ლე მის თ ვის უსარ-
გებ ლო ინ ფორ მა ცი ას იღებს, ხო ლო ის სპე ცი ა ლის ტე ბი, რო მელ თაც რე ა ლუ რად სჭირ დე ბათ ტრე-
ნინ გი, ამ შე საძ ლებ ლო ბის გა რე შე რჩე ბი ან. 

1 http://www.lsg.gov.ge/contentimage/proat_2_/6_tvis_angariSi.pdf

2 სასწავლო პროგრამების დაფინანსებას მეტწილად სწორედ საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები ახდენენ.
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კარგი მმართველობის პრაქტიკის ხელშეწყობა

თა ვად ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბი პა სი ურ ნი არი ან არა მარ ტო სა კუ თა რი თა-
ნამ შ რომ ლე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის თ ვის სწავ ლე ბის სწო რი კურ სი სა და მას ზე ადეკ ვა ტუ რი 
კად რის გაგ ზავ ნის პრო ცეს ში3, არა მედ მო სამ სა ხუ რე თა გა დამ ზა დე ბის მიზ ნით სახ ს რე ბის გა ღე-
ბის თვალ საზ რი სი თაც და ეს პრო ცე სი არა სამ თავ რო ბო და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის 
აქვთ მინ დო ბი ლი. აღ ნიშ ნუ ლი მდგო მა რე ო ბა შე საძ ლო ა, უკე თე სო ბის კენ შე იც ვა ლოს. 2014 წელს 
მი ღე ბუ ლი სა ქარ თ ვე ლოს ახა ლი ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით – „ადგილობრივი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის კო-
დექ სი” – და წეს და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვალ დე ბუ ლე ბა, ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის სა ჯა რო 
მო სამ სა ხუ რე თა სწავ ლე ბა- გა დამ ზა დე ბის თ ვის მი მარ თოს შრო მის ანაზღა უ რე ბის თ ვის გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი სა ბი უ ჯე ტო ასიგ ნე ბე ბის სა ერ თო მო ცუ ლო ბის არა ნაკ ლებ 1%. აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მა 2015 
წლი დან ამოქ მედ და. სა კუ თა რი და დო ნო რე ბის სახ ს რე ბის გო ნივ რუ ლად გა მო ყე ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში 
ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბებს შე საძ ლებ ლო ბა ეძ ლე ვათ, პრი ო რი ტე ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით 
თან მიმ დევ რუ ლად გა ნა ხორ ცი ე ლონ ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის გან ვი თა რე ბა.

სწავ ლე ბა გავ ლილ არმ სპე ცი ა ლის ტებს სურ ვი ლი უჩ ნ დე ბათ, მე ტად იყ ვ ნენ ჩარ თუ ლი ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სე ბის მარ თ ვა ში, მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია და სა კუ თა რი უნა რე ბი შეს თა ვა ზონ მენ ჯ მენტს 
და სა მუ შაო ად გი ლებ ზე არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა შეც ვა ლონ. ასეთ დროს გან სა კუთ რე ბით მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი მმარ თ ვე ლი რგო ლის მი ერ მო ვა ლე ო ბე ბის არმ სპე ცი ა ლის ტებ ზე დე ლე გი რე ბა ა. წი ნა-
აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში, საქ მე ფრუს ტ რი რე ბულ და დე მო ტი ვი რე ბულ მო სამ სა ხუ რე ებ თან გვექ ნე ბა, 
რო მელ თაც სა კუ თა რი მო ვა ლე ო ბე ბის შეს რუ ლე ბის სა შუ ა ლე ბა არ ეძ ლე ვათ.

3  ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი (GEGSTAR) 
ცდილობს ამ ხარვეზის აღმოფხვრას: მის მიერ ხდება გამოკითხვების ორგანიზება, რომლის დროსაც თვითმმართველობებს შესავსებად 
ეგზავნებათ კითხვარები თანამშრომელთა სწავლების საჭიროების გამოვლენისა და ტრენინგების სამომავლო დაგეგმვისათვის. 
საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 ივნისის #1182 განკარგულებით („საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, სახელმწიფო რწმუნებულების – გუბერნატორების ადმინისტრაციებისა და ადგილობრივი 
თვითმმართველობების მოხელეთა ტრენინგის მექანიზმის დამტკიცების თაობაზე”) დადგენილი ფუნქციების გათვალისწინებით, 
2014 წლის სამოქმედო გეგმით ცენტრის საქმიანობის ერთ-ერთ პრიორიტეტად ადგილობრივი თვითმმართველობების ადამიანური 
რესურსების განვითარება განისაზღვრა.
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საჯარო სექტორში შიდა აუდიტის 
სისტემის განვითარება და გამოწვევები

ახა ლი, თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სი სა ხელ მ წი ფოს აღ მ შე ნებ ლო ბის უმ თავ რე სი გა-
მოწ ვე ვა სა ჯა რო მმარ თ ვე ლო ბის სის ტე მის რე ფორ მა ა. გან ვი თა რე ბუ ლი დე მოკ რა ტი ის ქვეყ ნებ ში 
სა ჯა რო მმარ თ ვე ლო ბის სის ტე მის გა მარ თულ ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თ ვის სის-
ტე მა უზ რუნ ველ ყოფს. ყვე ლა ზე უკე თე სად სწო რედ სა ბი უ ჯე ტო სფე რო სა და პრო ცეს ში წარ მო-
ჩინ დე ბა სა ხელ მ წი ფო მმარ თ ვე ლო ბის, და სა ხუ ლი მიზ ნე ბი სა და მა თი შეს რუ ლე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა. 

სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბის მარ თ ვა, თვით შე ფა სე ბა და გა რე აუდი ტი გა მარ თუ ლად და ეფექ ტი ა ნად 
მოქ მე დი სა ჯა რო მმარ თ ვე ლო ბის სა ძირ კ ვე ლი ა. ამას თან, ამ სა მი კომ პო ნენ ტი დან მხო ლოდ სა მი ვეს 
ჰარ მო ნი უ ლი, თა ნა ბა რი და თან მიმ დევ რუ ლი გან ვი თა რე ბა იძ ლე ვა სა სურ ველ შე დეგს. 

2006 წლის შემ დ გომ სა ქარ თ ვე ლო -ევ რო კავ ში რის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის ფარ გ ლებ ში სა ჯა რო ფი-
ნან სე ბის მარ თ ვას, ში და და გა რე აუდი ტის გან ვი თა რე ბას ყო ველ თ ვის გა მორ ჩე უ ლი ად გი ლი ეკა ვა. 
თუ კი გა რე აუდი ტის (იმჟამად კონ ტ რო ლის პა ლა ტა, დღეს – სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხუ რი) 
გან ვი თა რე ბა უფ რო ინ ტენ სი უ რი იყო, სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თ ვი სა და ში და აუდი ტის გან ვი თა რე-
ბის კუთხით კითხ ვე ბი არ სე ბობ და. ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის სა მოქ მე დო გეგ მის (ENP AP) 
2010 წლის საქ მი ა ნო ბის ან გა რიშ ში ევ რო პე ლი შემ ფა სებ ლე ბი კრი ტი კუ ლად აღ ნიშ ნავ დ ნენ: სა ქარ-
თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა 2010 წლის მარ ტის თვე ში მი ი ღო კა ნო ნი „სახელმწიფო ში და აუდი ტი სა და 
ინ ს პექ ტი რე ბის შე სა ხებ", რო მე ლიც არ შე ე სა ბა მე ბა მმარ თ ვე ლო ბი თი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის, აგ რეთ-
ვე აუდი ტი სა და ინ ს პექ ტი რე ბის გა მიჯ ვ ნის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს. ამას თან, 2010 წლის 
სექ ტემ ბერ ში სსიპ „სახელმწიფო ში და კონ ტ რო ლის ეროვ ნუ ლი ცენ ტ რი”-ს გა უქ მე ბა წარ მო შობს 

ლევან ალაფიშვილი
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კითხ ვებს ხე ლი სუფ ლე ბის მხრივ რე ფორ მის ერ თ გუ ლე ბი სა და თან მიმ დევ რუ ლო ბის თა ო ბა ზე. მომ-
დევ ნო ან გა რიშ ში შემ ფა სებ ლე ბი კვლა ვაც სკეპ ტი კუ რად იყ ვ ნენ გან წყო ბილ ნი და მი უ თი თებ დ ნენ, 
რომ, მარ თა ლი ა, ახა ლი კა ნო ნი „სახელმწიფო ში და ფი ნან სუ რი კონ ტ რო ლის შე სა ხებ მი ღე ბუ ლი ა, 
მაგ რამ ში და აუდი ტის საბ ჭოს, ში და აუდი ტის რე ფორ მის კო ორ დი ნა ცი ის ცენ ტ რა ლუ რი ორ გა ნოს 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი შეზღუ დუ ლი ა.” 

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თ ვის სის ტე მის რე ფორ მა ში ში და აუდი ტი გა მო ნაკ-
ლისს არ წარ მო ად გენს. სა ბი უ ჯე ტო სის ტე მის რე ფორ მა და პროგ რა მულ ბი უ ჯე ტი რე ბა ზე გა დას-
ვ ლა იყო და რჩე ბა უმ თავ რეს სი სუს ტედ და გა მოწ ვე ვად. სა ქარ თ ვე ლოს სა ბი უ ჯე ტო კო დექ სით, 
რო მე ლიც 2010 წლის 1 იან ვ რი დან ამოქ მედ და, დად გინ და, რომ ფი ნან ს თა მი ნისტრს პროგ რა მუ-
ლი ბი უ ჯე ტის შედ გე ნის მე თო დო ლო გია უნ და და ემ ტ კი ცე ბი ნა. ამას თან, სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი 
პროგ რა მუ ლად 2011 წლის 1 იან ვ რი დან უნ და შედ გე ნი ლი ყო, ხო ლო ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კე-
ბი სა და ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბი სა – 2012 წლის 1 იან ვ რი დან. მარ თა ლი ა, ფი ნან ს თა 
მი ნის ტ რ მა 2011 წლის 8 ივ ლი სის #385 ბრძა ნე ბით და ამ ტ კი ცა პროგ რა მუ ლი ბი უ ჯე ტის შედ გე ნის 
მე თო დო ლო გი ა, მაგ რამ ცოდ ნის, გა მოც დი ლე ბის და პო ლი ტი კუ რი მზა ო ბის, აგ რეთ ვე კო დექ სით 
გან საზღ ვ რუ ლი უმ ცი რე სი ვა დე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, თა ვი დან ვე ცხა დი იყო, რომ პროგ რა მულ 
ბი უ ჯე ტი რე ბა ზე გა დას ვ ლა ასე მყი სი ე რად, კარ გად გა აზ რე ბუ ლი, დრო ში გა წე რი ლი სტრა ტე გი ი სა 
და მიზ ნე ბის გა რე შე ვერ მოხ დე ბო და. სამ წუ ხა როდ, მო ცე მულ მო მენ ტამ დე ეს სა კითხი სა ქარ თ ვე-
ლოს უმ თავ რეს გა მოწ ვე ვად რჩე ბა. 

პროგ რა მუ ლი ბი უ ჯე ტი არის სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბის მი ერ და სა ხუ ლი პრი ო რი ტე ტე ბი სა თუ მიზ-
ნე ბის მი საღ წე ვად შე სა ბა მი სი პროგ რა მე ბი სა თუ პრო ექ ტე ბის, აგ რეთ ვე მა თი მიმ დი ნა რე ო ბის მო-
ნი ტო რინ გის, შე დე გე ბის შე ფა სე ბის ინ დი კა ტორ თა და ან გა რიშ გე ბის ღო ნის ძი ე ბა თა ერ თობ ლი ო ბა. 
სწო რედ ამ პრო ცეს ში ფას დე ბა არა მხო ლოდ პროგ რა მის მიმ დი ნა რე ო ბა, არა მედ სა ჭი რო ე ბე ბი სა 
და მიზ ნე ბის სის წო რე, რე ა ლუ რო ბა და პრი ო რი ტე ტუ ლო ბა, ასე ვე – ამ მიზ ნე ბის მიღ წე ვი სათ ვის 
სა ჭი რო რე სურ სე ბი. მხო ლოდ სწო რედ და სა ხუ ლი მიზ ნის მიღ წე ვა გა ნა პი რო ბებს მთავ რო ბი სა და 
მთლი ა ნად სა ჯა რო მმარ თ ვე ლო ბის ეფექ ტუ რო ბას და ეფექ ტი ა ნო ბას და არა მხო ლოდ სა ბი უ ჯე ტო 
თან ხე ბის ხარ ჯ ვა (მხოლოდ სა ბი უ ჯე ტო ასიგ ნე ბე ბის გეგ მი უ რად გა ხარ ჯ ვის ფაქ ტი), რა საც ძვე ლი 
„ტრადიციული სა ბი უ ჯე ტო მარ თ ვის” სის ტე მა ეფუძ ნე ბო და.

თუ კი ქვე ყა ნა ში არ არის სის ტე მუ რად რე ფორ მი რე ბუ ლი სა ბი უ ჯე ტო სის ტე მა და პრო ცე სი, თუ კი 
პროგ რა მუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბა მხო ლოდ ფიქ ცი ა ა, ბუ ნებ რი ვი ა, ში და აუდი ტის სის ტე მა გან ვი თა რე ბუ-
ლი ვერ იქ ნე ბა, ჩა ტა რე ბუ ლი აუდი ტი კი, უმ რავ ლეს შემ თხ ვე ვა ში, – არა სა თა ნა დო ან ფორ მა ლუ რი.

ფი ნან სუ რი მარ თ ვა და კონ ტ რო ლი და წე სე ბუ ლე ბის მარ თ ვი სა და კონ ტ რო ლის სის ტე მას წარ მო-
ად გენს და ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია და წე სე ბუ ლე ბის მა ღა ლი და სა შუ ა ლო რგო ლის ხელ მ ძღ ვა ნე ლე ბის 
მი ერ. ეს არის რე გუ ლა ცი ე ბი და პრო ცე დუ რე ბი, რომ ლე ბიც და წე სე ბუ ლე ბის შიგ ნით გან საზღ ვ რა-
ვენ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცესს, სხვა დას ხ ვა თა ნამ დე ბო ბის პირ თა კომ პე ტენ ცი ებს (ე.წ. 
კომ პე ტენ ცი ე ბის იერარ ქი ა) და პა სუ ხის მ გებ ლო ბებს. ში და აუდი ტი კი და წე სე ბუ ლე ბის ხელ მ ძღ-
ვა ნე ლის დამ ხ მა რე სა შუ ა ლე ბაა იმის შე სა ფა სებ ლად, თუ რამ დე ნად ეფექ ტუ რად და ეფექ ტი ა ნად 
ფუნ ქ ცი ო ნი რებს მარ თ ვი სა და კონ ტ რო ლის ეს სის ტე მა. რო გორც ვხე დავთ, ში და აუდი ტი არის ე.წ. 
დი აგ ნოს ტი კის, ობი ექ ტუ რი თვით შე ფა სე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტი, რო მე ლიც მარ თ ვის მდგრა დო ბა სა და 
სის ტე მურ გა მარ თუ ლო ბას გა ნა პი რო ბებს. 

თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად გან ვი თა რე ბუ ლი სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თ ვის სის ტე-
მა – პროგ რა მუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბა, ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზე ბუ ლი მარ თ ვა და კონ ტ რო ლი, ში და აუდი ტი 
– მაქ სი მა ლუ რად გა მო რიცხავს სუ ბი ექ ტურ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს და შეც დო მებს, ამ ცი რებს არა კე-
თილ სინ დი სი ე რი ქმე დე ბე ბი სა და კო რუფ ცი ის რის კებს და მთავ რო ბის საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტუ რო ბას, 
გამ ჭ ვირ ვა ლო ბას და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბას ზრდის. 

სა ჯა რო სექ ტო რის ფი ნან სუ რი მარ თ ვის სის ტე მის გან ვი თა რე ბა და სრულ ყო ფა მუდ მი ვი პრო ცე სი ა. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ჯა რო სექ ტო რის ფი ნან სუ რი მარ თ ვის რე ფორ მის გან ვი თა რე ბა პო ლი ტი კურ 
მზა ო ბა ზე და ხელ შეწყო ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი. პო ლი ტი კოს თა და მა ღა ლი რგო ლის მე ნე ჯე რე ბის 
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მხარ და ჭე რის მო პო ვე ბის თ ვის აუცი ლე ბე ლია რე ფორ მის სარ გებ ლის გა აზ რე ბა. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, 
რომ ახა ლი სა ჯა რო მე ნეჯ მენ ტის პი რო ბებ ში ეფექ ტუ რი ხარ ჯ ვა, რის კე ბით მარ თ ვა, სტრა ტე გი უ-
ლი და გეგ მ ვა ის ტერ მი ნე ბი ა, რომ ლე ბიც და ინ ტე რე სე ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბის მი ერ ჯე რო ვან გა აზ რე-
ბას სა ჭი რო ებს. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ბო ლო პე რი ო დის სამ თავ რო ბო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რო მე ლიც 2020 
წლამ დე სა ჯა რო მმარ თ ვე ლო ბის რე ფორ მას გუ ლის ხ მობს და შემ დეგ სფე რო ებს შე ე ხე ბა: პო ლი ტი-
კის შე მუ შა ვე ბა და კო ორ დი ნა ცი ა; ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თ ვა; ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა; სა-
ხელ მ წი ფო სერ ვი სე ბის მი წო დე ბა; სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თ ვა; ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა. 

ფი ნან სუ რი მარ თ ვი სა და კონ ტ რო ლის სის ტე მა და ში და აუდი ტი

სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა თა კა ნო ნით და კის რე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა და კომ პე ტენ ცი ა ა, რომ სა ჯა რო 
ფი ნან სე ბი გამ ჭ ვირ ვა ლედ, ეკო ნო მი უ რად, ეფექ ტუ რად და პრო დუქ ტი უ ლად მარ თოს. ვი ნა ი დან სა-
ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა კერ ძო ბიზ ნე სის გან გან ს ხ ვავ დე ბა, თი თო ე უ ლი მი სი ღო ნის ძი ე ბა ჯე როვ ნად 
უნ და იყოს გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი და ალ ტერ ნა ტი ვე ბი დან ის სა უ კე თე სო გა დაწყ ვე ტა შე ირ ჩეს, რო მე-
ლიც ხა რისხს, დრო უ ლო ბას, თა ნას წო რო ბას და მო სახ ლე ო ბის მოთხოვ ნებ თან შე სა ბა მი სო ბას უზ-
რუნ ველ ყოფს. ამი სათ ვის სა ჭი რო ა, თი თო ე ულ სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა ში არ სე ბობ დეს ჩა მო ყა ლი-
ბე ბუ ლი რის კე ბის მარ თ ვის, სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მ ვის, კო მუ ნი კა ცი ის, ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის 
და სხვა მე ქა ნიზ მე ბი, რაც მთლი ა ნო ბა ში ეფექ ტურ სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბას ქმნის. ეს არის ში და 
კონ ტ რო ლის სის ტე მა, რო მე ლიც მხო ლოდ ფი ნან სე ბის მარ თ ვას ან კონ ტ როლს არ გუ ლის ხ მობს. 
იგი არის რე გუ ლა ცი ე ბის ერ თობ ლი ო ბა, კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მე ბი, ინ ფორ მა ცი ის გაც ვ ლა, რის კე-
ბის მარ თ ვა და ან გა რიშ გე ბა. 

ში და კონ ტ რო ლის სის ტე მის და ნერ გ ვა გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცე სის გა უმ ჯო ბე სე ბას 
ემ სა ხუ რე ბა. სწო რედ ში და კონ ტ რო ლის სის ტე მა წარ მო ად გენს ში და აუდი ტის დაკ ვირ ვე ბი სა და 
ან გა რიშ გე ბის სა განს, ანუ ში და აუდი ტი თვალ ყურს ადევ ნებს სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბის, რო გორც 
სის ტე მის სწორ და ეფექ ტურ ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას, გა მო ავ ლენს მარ თ ვი სა და კონ ტ რო ლის ხარ ვე ზებს 
და სის ტე მუ რი ხა სი ა თის რე კო მენ და ცი ებს წა რად გენს. 

ში და აუდი ტის სის ტე მის მდგო მა რე ო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში

და წე სე ბუ ლე ბის საქ მი ა ნო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და მი სი მიზ ნე ბის მიღ წე ვის უზ რუნ ველ ყო ფის კენ 
მი მარ თუ ლი და მო უ კი დე ბე ლი, ობი ექ ტუ რი და სა კონ სულ ტა ციო საქ მი ა ნო ბა, რო მე ლიც სის ტე მა-
ტი ზე ბუ ლი, დის ციპ ლი ნე ბუ ლი მიდ გო მით აფა სებს და აუმ ჯო ბე სებს რის კის მარ თ ვის, კონ ტ რო ლი-
სა და მმარ თ ვე ლო ბი თი პრო ცე სის ეფექ ტი ა ნო ბას და მი მარ თუ ლია და წე სე ბუ ლე ბის ამო ცა ნე ბის 
სრულ ყო ფი ლად შეს რუ ლე ბის კენ – ასე გან მარ ტავს ში და აუდიტს კა ნო ნი „სახელმწიფო ში და ფი-
ნან სუ რი კონ ტ რო ლის შე სა ხებ”.

დღე ი სათ ვის ში და აუდი ტი ერ თე უ ლი ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია სა მი ნის ტ რო ებ ში, აჭა რის და აფხა ზე თის 
ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის მთავ რო ბა სა და სა მი ნის ტ რო ებ ში და ქ. თბი ლი სის მე რი ა ში, ხო ლო 
2016 წლამ დე ში და აუდი ტის ერ თე უ ლის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ შია გათ ვა ლის წი-
ნე ბუ ლი. შე სა ბა მი სად, ში და აუდი ტო რე ბის რა ო დე ნო ბა კი დევ მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა იზ რ დე ბა, რაც 
პრო ფე სი ის გან ვი თა რე ბის მხარ და ჭე რა სა და საკ ვა ლი ფი კა ციო მოთხოვ ნე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას სა-
ჭი რო ებს.

ში და აუდი ტის სის ტე მის ფორ მი რე ბის კვა ლო ბა ზე მოთხოვ ნა იზ რ დე ბა კვა ლი ფი ცი ურ კად რებ ზე, 
გა ნათ ლე ბა სა და გა დამ ზა დე ბა ზე, მე თო დო ლო გი ურ უზ რუნ ველ ყო ფა ზე. ძა ლის ხ მე ვის მი უ ხე და ვად, 
სა ჯა რო სექ ტორ ში ში და აუდი ტის ერ თე უ ლებ ში და საქ მე ბუ ლი და ახ ლო ე ბით 140 აუდი ტო რი დან 
და ახ ლო ე ბით 60% ყო ფი ლი გე ნე რა ლუ რი ინ ს პექ ცი ის ან სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნოს თა ნამ შ რო-
მე ლი ა. ეს გა რე მო ე ბა ნათ ლად მი უ თი თებს და გავ ლე ნას ახ დენს ში და აუდი ტის მდგო მა რე ო ბა ზე 
ჩვენ ში.
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იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ში და აუდი ტის ერ თე უ ლე ბის ფორ მი რე ბა სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებ ში 
ახა ლი დაწყე ბუ ლი ა, კვა ლი ფი ცი უ რი და შე სა ბა მი სი ცოდ ნის მქო ნე კად რე ბის ნაკ ლე ბო ბის გარ და, 
გა მოც დი ლე ბის ნაკ ლე ბო ბაც თვალ ნა თე ლი ა. თა ნამ შ რო მელ თა მხო ლოდ 20%-ს ჰქონ და 2 ან მე ტი 
წლის გა მოც დი ლე ბა, 1 წლამ დე გა მოც დი ლე ბა ჰქონ და 17%-ს, ხო ლო დარ ჩე ნი ლი უმ რავ ლე სო ბის, 
და ახ ლო ე ბით 63%-ის გა მოც დი ლე ბა მხო ლოდ 1-დან 2 წლამ დე ა.

მარ თა ლი ა, ში და აუდი ტის სა მარ თ ლებ რი ვი და მე თო დო ლო გი უ რი ბა ზა შე და რე ბით უფ რო გან ვი-
თა რე ბუ ლი ა, მაგ რამ და წე სე ბუ ლე ბის ხელ მ ძღ ვა ნელ თა ცოდ ნი სა თუ ნე ბის არარ სე ბო ბის, პრო ფე-
სი უ ლი კად რე ბის ნაკ ლე ბო ბი სა და პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბა- გა დამ ზა დე ბის რე სურ სე ბის სიმ წი რის 
გა მო, სის ტე მუ რად ში და აუდი ტი გან ვი თა რე ბის საწყის, ჩა ნა სა ხო ვან ეტაპ ზეა დიდ წი ლად და სა-
კუ თა რი მი სი ის შეს რუ ლე ბას ვერ უზ რუნ ველ ყოფს. ხში რია შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც ში და აუდი ტის 
ერ თე უ ლე ბი ცალ კე ფორ მი რე ბუ ლი არ არის, ან ფორ მი რე ბუ ლი ა, მაგ რამ რე ა ლუ რად ახორ ცი ე ლებს 
არა აუდიტს, არა მედ იმ რეპ რე სი ულ ფუნ ქ ცი ას, რო მელ საც მა ნამ დე გე ნე რა ლუ რი ინ ს პექ ცია ას რუ-
ლებ და.

სა ჯა რო სექ ტორ ში ში და აუდი ტის სის ტე მის მთა ვა რი გა მოწ ვე ვე ბი

1. არა საკ მა რი სად უზ რუნ ველ ყო ფი ლია ში და აუდი ტორ თა და მო უ კი დებ ლო ბა და არ არ სე ბობს და
უ სა ბუ თე ბე ლი გა თა ვი სუფ ლე ბი სა გან დაც ვის მე ქა ნიზ მე ბი

მარ თა ლი ა, „სახელმწიფო ში და ფი ნან სუ რი კონ ტ რო ლის შე სა ხებ" კა ნო ნის თა ნახ მად, ში და აუდი ტის 
ერ თე უ ლე ბი და მო უ კი დე ბე ლია და ეს ერ თე უ ლე ბი მხო ლოდ და უშუ ა ლოდ და წე სე ბუ ლე ბის ხელ მ ძღ-
ვა ნელს ექ ვემ დე ბა რე ბა, მაგ რამ და წე სე ბუ ლე ბის ხელ მ ძღ ვა ნელს რჩე ბა კომ პე ტენ ცია – ობი ექ ტუ რი 
კრი ტე რი უ მე ბი სა და პი რო ბე ბის გა რე შე, სუ ბი ექ ტუ რი შე ხე დუ ლე ბი სა მებრ გა ა თა ვი სუფ ლოს ან და-
ნიშ ნოს ში და აუდი ტო რე ბი; 

2. ში და აუდი ტის ან გა რი შე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან შე უ სა ბა მო ბა

რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ ნეთ, ში და აუდი ტის ან გა რი შე ბის დიდ ნა წილ ში კვლავ ჭარ ბობს ინ ს პექ ტი რე-
ბის ე.წ. რეპ რე სი უ ლი მიდ გო მა, რომ ლის მი ზა ნი კა ნონ დარ ღ ვე ვე ბის გა მოვ ლე ნა ა, აუდი ტი კი სა დამ-
ს ჯე ლო ხა სი ათს ატა რებს; 

3. აუდი ტორ თა გა ნათ ლე ბი სა და პრო ფე სი უ ლი ზრდის რე სურ სე ბის ნაკ ლე ბო ბა

სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად აუდი ტის წარ მო ე ბი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ცოდ ნი სა 
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სქე მა 1 შიდა აუდიტორთა გამოცდილება

გენერალური ინსპექცია

ბიზნეს სექტორი. აუდიტი

სამართალდამცავი ორგანოები

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური / კონტროლის პალატა

10% 28%

31%8%

33%



98    konsultaciis da treningis centri 2015

და გა მოც დი ლე ბის დაგ რო ვე ბის და გა და ცე მის სის ტე მის და რე სურ სე ბის შექ მ ნა, ასე ვე – აუდი-
ტორ თათ ვის მა თი ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. მარ თა ლი ა, ში და კონ ტ როლ თან და კავ-
ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის გან მ ხილ ვე ლი საბ ჭოს ჰარ მო ნი ზა ცი ის ცენ ტ რი და სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის 
ინ ს ტი ტუ ტი სწავ ლე ბი სა და ტრე ნინ გე ბის მო დუ ლებს წარ მარ თა ვენ, მაგ რამ ეს საკ მა რი სი არ არის. 
ეს პრობ ლე მა კი დევ უფ რო მე ტი სიმ წ ვა ვით იჩენს თავს, რო დე საც დარ ჩე ნილ სა ჯა რო და წე სე ბუ-
ლე ბებ ში (სამინისტროები, სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რე ბი) და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ში და 
აუდი ტის სტრუქ ტუ რე ბის ფორ მი რე ბა- კომ პ ლექ ტა ცია ინ ტენ სი უ რი გახ დე ბა.

4. ში და აუდი ტის მნიშ ვ ნე ლო ბა სა და სა ჭი რო ე ბა ზე სა ზო გა დო ე ბას თან და სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე
ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლებ თან კო მუ ნი კა ცი ის ნაკ ლე ბო ბა

და წე სე ბუ ლე ბე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლე ბი და სა ზო გა დო ე ბის დი დი ნა წი ლი ში და აუდიტს კვლა ვაც ძვე-
ლი რეპ რე სი უ ლი ფუნ ქ ცი ით გა ნი ხი ლა ვენ, რო მე ლიც არის კვა ზი სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო და კა-
ნონ დარ ღ ვე ვე ბის პრე ვენ ცი ი სა და გა მოვ ლე ნის ფუნ ქ ცია აკის რი ა. და ინ ტე რე სე ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბა 
ში და აუდიტს ეფექ ტუ რი მარ თ ვის, არა კე თილ სინ დი სი ე რი და კო რუფ ცი უ ლი რის კე ბის შემ ცი რე ბის 
სის ტე მად არ მო ი აზ რებს, რო მე ლიც ორი ენ ტი რე ბუ ლია სის ტე მის მო მა ვალ სა და გან ვი თა რე ბა ზე და 
არა კონ კ რე ტულ პირ თა მი ერ წარ სულ ში ჩა დე ნი ლი ქმე დე ბე ბის კა ნონ შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბა ზე.
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