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

და ინ ტე რე სე ბულ მკითხ ველს ვთა ვა ზობთ კონ სულ ტა ცი ის და ტრე ნინ გის ცენ ტ რის პროგ რა მუ ლი 
მი მარ თუ ლე ბე ბის სფე რო ში 2012 წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბე ბის ამ
სახ ველ მი მო ხილ ვით და ანა ლი ტი კურ სტა ტი ებს. შე სა ბა მი სად, გა მო ცე მის სტრუქ ტუ რა და ში ნა არ
სი სი ტი სის ძი რი თად სტრა ტე გი ებს და პროგ რა მულ მი მარ თუ ლე ბებს ეხ მი ა ნე ბა. 

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

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

ამ მი მარ თუ ლე ბით სი ტი სიმ გა აგ რ ძე ლა წი ნა წლებ ში სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან ვი თა
რე ბის შე სა ხებ დაწყე ბუ ლი სა ჯა რო დის კუ სი ე ბის სე რი ა. ამ ჯე რად დის კუ სი ე ბი  გა ი მარ თა USAID 
–  ის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი სა ჯა რო პო ლი ტი კის, ად ვო კა ტი რე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
გან ვი თა რე ბის პრო ექ ტის მხარ და ჭე რით. დის კუ სი ე ბის მი ზა ნია სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა
ნი ზა ცი ე ბის ძლი ე რი და სუს ტი მხა რე ე ბის შე სა ხებ სა ჯა რო დის კურ სის წარ მარ თ ვის ხელ შეწყო ბა, 
სექ ტორ ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის  გა და ლახ ვის გზე ბის ძი ე ბა. პუბ ლი კა ცი ა ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია 
ერ თ ერ თი დის კუ სი ის შე დე გე ბის ან გა რი ში. დო კუ მენ ტი მო ამ ზა და თა მარ პა ტა რა ი ამ. ან გა რი ში 
ეფუძ ნე ბა სა ჯა რო დის კუ სი ის მო ნა წი ლე თა და სა მუ შაო ჯგუ ფის წევ რ თა მო საზ რე ბებს. დო კუ მენ
ტის თე მაა სა ზო გა დო ე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი
მართ. წლის ბო ლომ დე მომ ზად დე ბა ყვე ლა დის კუ სი ის ერ თი ა ნი ან გა რი ში.  

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

აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით ყუ რადღე ბას ვა მა ხილ ვებთ ზრდას რულ თა გა ნათ ლე ბის თე მა ზე და მე
წარ მე ო ბის უნა რე ბის გან ვი თა რე ბის სა კითხ ზე. 

თეა გუ ლუ ას მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი სტა ტია პრო ფე სი უ ლი ქსე ლი პე და გოგ თა პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა
რე ბი სათ ვის აღ წერს სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის პე და გოგ თა ფო რუ მის მუ შა ო ბას. უკ ვე წელ ზე მე ტია 
სი ტი სი კო ორ დი ნა ცი ას უწევს ამ ფო რუმს. გან ვ ლი ლი პე რი ო დის მან ძილ ზე ფო რუმ მა გა ნა ხორ ცი ე
ლა არა ერ თი სა ინ ტე რე სო აქ ტი ვო ბა  და სე რი ო ზუ ლი გა ნაცხა დი გა ა კე თა პე და გოგ თა მო ბი ლი ზე ბის 
კუთხით.  

ბო ლო პე რი ოდ ში გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რი გახ და მო ხა ლი სე ო ბის თე მა. ეს სა კითხი თა ნაბ რად 
სა ინ ტერ სოა ახალ გაზ რ დუ ლი პო ლი ტი კის და ინ ტეგ რა ცი ის, სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და 
ზო გა დად ფი ლან ტ რო პი ის გან ვი თა რე ბი სათ ვის. მო ხა ლი სე ო ბა, შე საძ ლებ ლო ბა ორ გა ნი ზა ცი ი სა და 
პი როვ ნე ბი სათ ვის, ავ ტო რი პავ ლე თვა ლი აშ ვი ლი მი მო ი ხი ლავს მო ხა ლი სე ო ბის სა კითხ ზე სი ტი სის 
გა მოც დი ლე ბას და ცდი ლობს თე მის მნიშ ვ ნე ლო ბის აქ ცენ ტი რე ბას. 
  
მცი რე მე წარ მე ო ბის და თვით და საქ მე ბის ხელ შეწყო ბა სი ტი სის ერ თ ერ თი გა მორ ჩე უ ლი კომ პე ტენ
ცი ა ა. ეს თე მა სტა ბი ლუ რად შუქ დე ბა ჩვენს ყო ველ წ ლი ურ გა მო ცე მა ში. ამ ჯე რად ჩვენ წარ მო გიდ
გენთ კო ბა კი კა ბი ძის მი ერ მომ ზა დე ბულ სტა ტი ას თვით და საქ მე ბის მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ  სა ქარ
თ ვე ლო ში, აქ ვე გექ ნე ბათ სა შუ ა ლე ბა გა ეც ნოთ  სი ტი სის გა მოც დი ლე ბი დან კონ კ რე ტულ შემ თხ ვე
ვებს. შემ თხ ვე ვე ბის აღ წე რე ბი მო ამ ზა და სო ფიო კა ჭა ხი ძემ. 

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 ფა ში და სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის პრაქ ტი კის სა
კითხებ ში დახ მა რე ბას. კრე ბულ ში ავ სა ხეთ სა ჯა რო სამ სა ხურ ში ეთი კუ რი ქცე ვის შე სა ხებ სი ტი სის 
მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი პირ ვე ლი ტრე ნინ გის გა მოც დი ლე ბა.  სტა ტია “ლიდერობა  ამე რი კუ ლი ხედ ვა” 
მკითხ ველს  სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო კუთხით გა ი აზ როს ლი დე რო ბის თე მა. სწო
რედ ამ ნო ვა ტო რუ ლი გზავ ნი ლე ბის გა და ცე მას ვფიქ რობთ ლი დე რო ბის თე მა ზე გა მარ თულ ტრე
ნინგ კურ სებ ში.  
სი ტი სის ფარ თო გა მოც დი ლე ბა და უგ როვ და  სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მ ვის კონ სულ ტა ცი ის სა კითხ ზე.  
ნა თია ზედ გე ნი ძე სტა ტი ა ში “სტრატეგიული და გეგ მ ვა  გა მოწ ვე ვა ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სათ ვის” ცდი
ლობს თა ვი მო უ ყა როს სი ტი სის გა მოც დი ლე ბას ამ მი მარ თუ ლე ბით.  

იმე დი გვაქვს, რომ წარ მოდ გე ნი ლი სტა ტი ე ბი სა ინ ტე რე სო და სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა და ამავ დ რო უ
ლად, და გეხ მა რე ბათ, უკეთ გა იც ნოთ ჩვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ა.

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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 სამოქალაქო საზოგადოების
 შესაძლებლობების განვითარება
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სა ზო გა დო ე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
მი მართ – დის კუ სი ის პრო ცე სის ან გა რი ში

1. შე სა ვა ლი

მა ღა ლი სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბის და სა მო ქა ლა ქო უფ ლე ბე ბი სათ ვის მებ რ ძოლ სა მო ქა ლა ქო სა
ზო გა დო ე ბას დე მოკ რა ტი ზა ცი ის პრო ცეს ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გავ ლე ნის მოხ დე ნა შე უძ ლი ა. მას აქვს 
მექ ნიზ მე ბი მთავ რო ბის ძა ლა უფ ლე ბა შეზღუ დოს და ის მო ქა ლა ქე თა წი ნა შე უფ რო მე ტად ანაგ რიშ
ვალ დე ბუ ლი გა ხა დოს,  შე ამ ცი როს ძა ლა დო ბი სა და კონ ფ ლიქ ტე ბის პო ტენ ცი ა ლი, გა ა უმ ჯო ბე სოს 
სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი გა რე მო,  აამაღ ლოს სა ზო გა დო ე ბის გა ნათ ლე ბის დო ნე, ხე ლი შე უწყოს  
სა ინ ფორ მა ციო და სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბას და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე
ი ტა ნოს სი ღა რი ბის დაძ ლე ვა ში. 

ამავ დ რო უ ლად, ჩნდე ბა კითხ ვე ბიც: რე ა ლუ რად რამ დე ნად ეფექ ტუ რია დღეს სა მო ქა ლა ქო სექ ტო
რი და რა გავ ლე ნას ახ დენს ის სა ზო გა დო ებ რივ პრო ცე სებ ზე; რამ დე ნად იც ნო ბენ და იზი ა რე ბენ 
სხვა დას ხ ვა ინ ტე რე სი სა და იდენ ტო ბის მქო ნე  ჯგუ ფე ბი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ 
და სა ხულ მიზ ნებ სა და ღი რე ბუ ლე ბებს;  რამ დე ნად ფარ თოა სა ზო გა დო ე ბა ში მა თი გავ ლე ნა, მათ 
შე სა ხებ ცოდ ნი სა და ზო გა დად, ნდო ბის დო ნე; რა არის სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის  
ძლი ე რი და სუს ტი მხა რე ე ბი; რო გო რი გა მოწ ვე ვე ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის წი ნა შე დგას დღეს სექ
ტო რი. 

ამ კითხ ვებ ზე სა პა სუ ხოდ  აუცი ლე ბე ლია სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლებ მა აქ ტი უ რი 
მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღონ  პრო ცეს ში, რომ ლის მი ზა ნია  სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მდგო მა რე ო ბის 
შე ფა სე ბა;  გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი იდენ ტო ბე ბის და ინ ტე რე სე ბის მქო ნე ჯგუ ფე ბის ეფექ ტი ა ნი დაც ვის 

თამარ პატარაია
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მე ქა ნიზ მე ბის შექ მ ნა და  სო ცი ა ლურ  პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ში მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ
ველ ყო ფა.

ტრე ნინ გი სა და კონ სულ ტა ცი ის  ცენ ტ რი ხელს უწყობს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად
გენ ლე ბის აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბით ამ პრო ცე სის წარ მარ თ ვას. ამი სათ ვის ცენ ტ რი მო ბი ლი ზე ბას 
უწევს  რე სურ სებს, სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლებს სთა ვა ზობს ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რას  და 
პრო ცე სის ფა სი ლი ტა ცი ას. კერ ძოდ, 2012 წ მარ ტი დან კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გე ბის ცენ ტ რ მა 
და იწყო დის კუ სი ა თა ციკ ლი, რომ ლის მი ზა ნია სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბის არა სამ თავ რო ბო ორ
გა ნი ზა ცი ებ ში ჩარ თუ ლო ბის და  ზო გა დად, სა მო ქა ლა ქო აქ ტი უ რო ბის დო ნის ზრდა. სწო რედ ამ 
პრო ცე სის ფარ გ ლებ ში 2012 წლის მან ძილ ზე და გეგ მი ლია ოთხი თე მა ტუ რი დი კუ სი ის ორ გა ნი ზე ბა:

1. „საზოგადოების და მო კი დე ბუ ლე ბა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი მართ” G
PAC – ის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი სო ცი ოლ გი უ რი კვლე ვის მთა ვა რი სა კითხე ბი და პრობ ლე მე ბი;

2. სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და სა ხელ მ წი ფოს ურ თი ერ თო ბე ბი;

3. სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და დო ნო რე ბის/ სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბის 
ურ თი ერ თო ბე ბი;

4. სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სტან დარ ტე ბი და თვით რე გუ ლა ცი ე ბი.

პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რი აპი რებს პრო ცე სის მო ნა
წი ლე სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბით შე ი მუ შა ოს 
ერ თი ა ნი ანა ლი ტი კუ რი და სა რე კო მენ და ციო ხა სი ა თის დო კუ მენ ტი, რო მე ლიც პრო ცე სის ბო ლოს 
და ინ ტე რე სე ბულ სა ზო გა დო ე ბას გან სა ხილ ვე ლად წა რედ გი ნე ბა. 

პრო ექ ტი ხორ ცი ელ დე ბა პრო ექ ტის – „დიალოგი სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის გან ვი თა რე ბი სათ ვის” ფარ
გ ლებ ში, აღ მო სავ ლეთ  და სავ ლე თის მარ თ ვის ინ ს ტი ტუ ტის (EWMI) პროგ რა მის – „საქართველოში 
სა ჯა რო პო ლი ტი კის, ად ვო კა ტი რე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის” (GPAC) 
მხარ და ჭე რით და აშშ სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს და ფი ნან სე ბით.

წარ მოდ გე ნილ ან გა რიშ ში მი მო ვი ხი ლავთ პირ ველ დის კუ სი ა ზე „საზოგადოების და მო კი დე ბუ ლე ბა 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი მართ”, და შემ დ გომ შექ მ ნი ლი სა მუ შაო ჯგუ ფის 
შეხ ვედ რებ ზე სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მი ერ გა მოთ ქ მულ 
შე ფა სე ბებს.  დო კუ მენ ტი  სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბით შე იქ მ ნა. პრო ექ
ტის შე მა ჯა მე ბელ ანა ლი ტი კურ ნაშ რომ ში ამ დო კუ მენ ტი დან ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინი ცი ა ტი ვე
ბი და ინო ვა ცი უ რი მო საზ რე ბე ბი შე ვა.

2. რო გორ უნ და გა უმ ჯო ბეს დეს სა ზო გა დო ე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი მართ

2.1 პრობ ლე მის იდენ ტი ფი ცი რე ბა

20052011 წლებ ში სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა ტა რე ბუ ლი არა ერ თი კვლე ვა მი უ თი თებს, რომ სა ქარ თ ვე ლოს 
მო ქა ლა ქე ე ბის სა მო ქა ლა ქო აქ ტი უ რო ბის დო ნე ძა ლი ან და ბა ლი ა. 2011 წლის  სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ
რის კვლე ვის შე დე გე ბი, რო მე ლიც G-PAC მხარ და ჭე რით ჩა ტარ და, აჩ ვე ნებს,  რომ  არა სამ თავ რო
ბო ორ გა ნი ზა ცი ის ან პრო ფე სი უ ლი კავ ში რის წევ რო ბას მო სახ ლე ო ბის ძა ლი ან მცი რე რა ო დე ნო ბა, 
მხო ლოდ – 1% ადას ტუ რებს, 0.8 პრო ცენ ტამ დე  ოფი ცი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი თუ სხვა რა ი მე სპორ
ტუ ლი კავ ში რის წევ რი ა, ხო ლო მო სახ ლე ო ბის მხო ლოდ არას რუ ლი 5% აცხა დებს, რომ არა სამ თავ
რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან რა ი მე სა ხის კავ ში რი ჰქო ნი ა.

საზოგადოების დამოკიდებულება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიმართ
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ამას თან, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში პო ლი ტი კუ რი აქ ტი უ რო ბის დო ნეც საკ მა ოდ და
ბა ლი ა.  პო ლი ტი კურ პარ ტი ა ში მო სახ ლე ო ბის 1.7%ია გა ერ თი ა ნე ბუ ლი. ამი ტომ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 
რომ  სექ ტორ მა ყუ რადღე ბა გა ა მახ ვი ლოს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა ში მო ქა ლა ქე ე ბის ჩარ თუ ლო
ბის გაზ რ და ზე. 

კვლე ვის შე დე გად გა მო იკ ვე თა ის პრობ ლე მე ბი, რო მე ლიც ხელს უშ ლის სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე
ო ბის სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვო ბის ზრდას  და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გაძ ლი ე რე ბას. გან სა კუთ
რე ბით თვალ ში სა ცე მია ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შე სა ხებ და 
არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის ცნო ბა დო ბა სა და სან დო ო ბის და ბა ლი დო ნე.  კვლე ვის შე დე გე ბის თა
ნახ მად, გა მო კითხულ თა მხო ლოდ 10%მდე იც ნობს სექ ტო რის მუ შა ო ბას. არა სამ თავ რო ბო ორ გა
ნი ზა ცი ებს არ ენ დო ბა მო სახ ლე ო ბის 23%, ხო ლო ენ დო ბა – 18%. ამ მხრივ ბო ლო წლე ბის მან ძილ ზე 
სუ რა თი ოდ ნავ შეც ვ ლი ლი ა, რად გა ნაც 20082010 წწ. არა სამ თავ რო ბო ე ბის მი მართ ნდო ბა 8%ის 
ფარ გ ლებ ში ა, ხო ლო მა თი რიცხ ვი, ვინც არ ენ დო ბა 5%ია (კავკასიის კვლე ვის რე სურს ცენ ტ რის 
კვლე ვა). და ახ ლო ე ბით ასე თი ვე ნდო ბის დო ნე იყოს 2003 და 2005 წლებ ში (8,7% და 6% შე სა ბა მი
სად, „საქართველოს სტრა ტე გი უ ლი კვლე ვე ბი სა და გან ვი თა რე ბის ცენ ტ რი”)

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა იზ რუ ნონ სექ ტო რის წი
ნა შე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მის (სექტორის ცნო ბა დო ბი სა და ნდო ბის და ბა ლი დო ნე) მოგ ვა რე ბა ზე და 
შე ი მუ შა ონ რე კო მენ და ცი ე ბი სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის მი მართ ნდო ბი სა და ცნო ბა დო ბის ამაღ ლე ბის 
მიზ ნით. პრობ ლე მის მო საგ ვა რებ ლად, სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლე ბი უნ და დარ წ მუნ
დ ნენ, რომ მათ ინ ტე რეს ში შე დის  სექ ტო რის წი ნა შე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მის გა დაჭ რა.  ეს პრობ ლე მა 
თით ქ მის ყვე ლა ორ გა ნი ზა ცი ის თ ვის ნაც ნო ბია და მი სი მოგ ვა რე ბა ყო ვე ლი მათ გა ნი სათ ვის მნიშ ვ
ნე ლო ვა ნი უნ და გახ დეს.  

სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ის აქ ტი ვო ბა ეფექ ტი ა ნი და შე დე გი ა ნი ვერ იქ ნე  ბა, თუ სა ზო გა დო ე ბა არ 
იც ნობს და მხარს არ უჭერს მას. ცნო ბა დო ბა ორ გა ნი ზა ცი ას  იმი სათ ვის სჭირ დე ბა, რომ უფ რო 
ეფექ ტუ რად იმუ შა ოს, დაძ ლი ოს გა უცხო ე ბა სა ზო გა დო ე ბას თან,  და უ ახ ლოვ დეს და უკე თე სად უპა
სუ ხოს სა ზო გა დო ე ბის ინ ტე რე სებს. ასე ვე, ცალ კე ულ მა მო ქა ლა ქემ უნ და შეძ ლოს, რო ცა შე სა ბა მი
სი ორ გა ნი ზა ცი ის მომ სა ხუ რე ბა დას ჭირ დე ბა, ად ვი ლად მი აგ ნოს და მი მარ თოს მას. 

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია თა ვი სი საქ მი ა ნო ბით იმ ნი შას ავ სებს, სა დაც სა ხელ მ წი ფო თა ვის 
ფუნ ქ ცი ას ვერ  ას რუ ლებს ან ცალ კე უ ლი ადა მი ა ნე ბი სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი ვით შე დე გებს ვერ აღ წე
ვენ. სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შემ თხ ვე ვა შიც,  ერ თი ორ გა ნი ზა ცი ა, თუ მო კავ ში რე ებს და 
თა ნა მო აზ რე ებს  არ მო ძებ ნის, და სა ხულ მიზ ნებს ძნე ლად თუ მი აღ წევს.  ნდო ბის და ცნო ბა დო ბის 
ამაღ ლე ბა და ეხ მა რე ბა სექ ტორ ში მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ებს, მო ძებ ნონ ასე თი მო კავ ში რე ე ბი,  გა
იძ ლი ე რონ და მო ი ძი ონ ახა ლი კვა ლი ფი ცი უ რი ადა მი ა ნუ რი  რე სურ სი, წა ა ხა ლი სონ მო ხა ლი სე ო ბის 
ინ ს ტი ტუ ტი. თუმ ცა,  სა ზო გა დო ე ბის ფარ თო ფე ნე ბის ჩარ თ ვა ნდო ბის გაზ რ დის გა რე შე  ძნე ლი 
წარ მო სად გე ნი ა.

ხე ლი სუფ ლე ბა იყე ნებს სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის და ბალ ცნო ბა დო ბას  და ხში რად უარს ამ ბობს მას
თან თა ნამ შ რომ ლო ბა ზე. პო ლი ტი კურ სივ რ ცე ში არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის ხილ ვა დო ბის და ბა ლი 

განსაკუთ რებით თვალშისაცემია  ინფორმაციის  
ნაკლებობა  არასამთავრობო  ორგანიზაციების  შესახებ  და 
არასამთავრობო  სექტორის ცნობადობასა  და სანდოობის 
დაბალი დონე. 

საზოგადოების დამოკიდებულება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიმართ
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დო ნის გა მო, ის არ მო ი აზ რე ბა რო გორც სა ზო გა დო ებ რი ვი დღის წეს რი გის შე მოქ მე დი და ხე ლი
სუფ ლე ბა მას გა ნი ხი ლავს, რო გორც უუნა როს, მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს პო ლი ტი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა 
და შეს რუ ლე ბის პრო ცეს ში. სექ ტორ თან კო მუ ნი კა ცი ა ში ხე ლი სუფ ლე ბა ხში რად ხაზს უს ვამს, რომ  
დო ნო რის მი ერ გა ცე მუ ლი თან ხის გარ და მათ უკან არა ვინ დგას, ეჭ ვ ქ ვეშ აყე ნებს სექ ტო რის საქ მი
ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბას, და შე სა ბა მი სად უყუ რადღე ბოდ ტო ვებს სექ ტო რი დან წა მო სულ ინი ცი ა ტი
ვებ სა და რე კო მენ და ცი ებს.

ამ გან წყო ბის სა პირ წო ნედ და და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის შე საც ვ ლე ლად სა ჭი როა  იმ გ ვა რი საქ მი ა ნო ბე
ბის წარ მარ თ ვა, რაც ერ თი მხრივ, სექ ტო რის ცნო ბა დო ბი სა და ნდო ბის გაზ რ დას  გა ნა პი რო ბებს, 
მე ო რე მხრივ კი – სა ზო გა დო ე ბის მხარ და ჭე რას არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ გა ტა რე ბუ
ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის მი მართ. ამ მიზ ნის მი საღ წე ვად სა სურ ვე ლი ა, რომ სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა
ცი ებს ჰქონ დეთ მკა ფიო წარ მოდ გე ნა იმის შე სა ხებ, თუ რა მი ზე ზე ბი გა ნა პი რო ბებს მა თი ცნო ბა დო
ბი სა და ნდო ბის და ბალ დო ნეს. მხო ლოდ ამის შემ დეგ იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი კონ კ რე ტუ ლი რე კო მენ
და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა, რო მე ლიც ხელს შე უწყობს  არ სე ბუ ლი პრობ ლე მის დაძ ლე ვას.

წი ნამ დე ბა რე  ან გა რიშ ში წარ მოდ გე ნი ლია სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მცდე ლო ბა,  იზ რუ ნოს სა
ზო გა დო ე ბის ცნო ბა დო ბი სა და ნდო ბის და ბა ლი დო ნის გაზ რ და ზე. ამი სათ ვის, კონ სულ ტა ცი ის და 
ტრე ნინ გის ცენ ტ რის ხელ შეწყო ბით სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით დაწყე ბუ ლი 
პრო ცე სის ფარ გ ლებ ში სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლებ მა შე ის წავ ლეს პრობ ლე მის გა მომ წ ვე ვი მი ზე
ზე ბი და მათ სა ფუძ ველ ზე კონ კ რე ტუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი შე ი მუ შა ვეს.  ან გა რი ში სა ზო გა დო ებ რივ 
დის კუ სი ა ზე და სა მუ შაო ჯგუ ფის შეხ ვედ რებ ზე სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლე ბის მი ერ გა მოთ ქ მუ ლი 
შე ფა სე ბე ბი სა და და სა ბუ თე ბუ ლი მო საზ რე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით მომ ზად და. 

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ პრობ ლე მის გა მომ წ ვე ვი მი ზე ზე ბი შე იძ ლე ბა სექ ტო რის შიგ ნით არ სე ბულ და 
მას ზე გა რე დან ზე მოქ მე დე ბის მქო ნე ფაქ ტო რე ბად და ი ყოს. ან გა რი შის მომ ზა დე ბი სას გა ვით ვა ლის
წი ნეთ, რომ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, სექ ტორ მა დაძ ლი ოს გან ვი თა რე ბის და გაძ ლი ე რე ბის ხე ლის შემ შ ლე
ლი ში და ფაქ ტო რე ბით გა მოწ ვე უ ლი მი ზე ზე ბი, თუმ ცა, არ სე ბუ ლი გა რე ფაქ ტო რე ბიც უნ და გა ით ვა
ლის წი ნოს. ამი ტომ, წარ მოდ გე ნი ლი რე კო მენ და ცი ე ბი ძი რი თა დად ში და ფაქ ტო რე ბით გა მოწ ვე უ ლი 
რე ა ლო ბის გა სა უმ ჯო ბე სე ბე ლი კონ კ რე ტუ ლი გზე ბის ძი ე ბას შე ე ხე ბა. რე კო მენ და ცი ებ ში არ მახ
ვილ დე ბა ყუ რადღე ბა იმ ფაქ ტო რებ ზე, რო მელ თა შეც ვ ლა არა სამ თავ რო ბო სექ ტორს არ შე უძ ლი ა, 
მა გა ლი თად, –  მძი მე ეკო ნო მი კუ რი ფო ნი, ხე ლი სუფ ლე ბის  ან დო ნო რე ბის სხვა ისე თი ქმე დე ბე ბი, 
რო მე ლიც სექ ტო რის ზე გავ ლე ნას ნაკ ლე ბად ექ ვემ დე ბა რე ბა.

2.2 ცნო ბა დო ბი სა და სან დო ო ბის და ბა ლი დო ნის, რო გორც პრობ ლე მის, 
გა მომ წ ვე ვი მი ზე ზე ბი

2.2.1 ში და ფაქ ტო რე ბი

2.2.1.1 პრობ ლე მის გაც ნო ბი ე რე ბის დო ნე და სტრა ტე გი უ ლი ხედ ვის მნიშ ვ ნე ლო ბა. სა ქარ თ ვე ლო
ში მოქ მედ მა  ბევ რ მა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ რივ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ არ იცის, ან თუ იცის, ბო
ლომ დე არ აც ნო ბი ე რებს, ნდო ბი სა და ცნო ბა დო ბის ნაკ ლე ბო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მის 
მნიშ ვ ნე ლო ბას და მი სი გა დაწყ ვე ტის პრი ო რი ტე ტუ ლო ბას. ამი ტომ, აუცი ლე ბე ლი ა, სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებ მა იზ რუ ნონ იმა ზე, რომ შე ი მუ შა ონ სტრა ტე გი უ ლი ხედ ვა აღ ნიშ ნუ
ლი პრობ ლე მის და საძ ლე ვად, რის სა ფუძ ველ ზეც  ორ გა ნი ზა ცია ახ ლე ბუ რად იმოქ მე დებ და ინ ს ტი
ტუ ცი ო ნა ლუ რი მე ნეჯ მენ ტის, სა ზო გა დო ე ბას თან კო მუ ნი კა ცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბის, კო ა ლი ცი უ რი 
თა ნამ შ რომ ლო ბის გა ფარ თო ე ბის და მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის ახა ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე თა ვა ზე ბის 
მი მარ თუ ლე ბით, რაც პერ ს პექ ტი ვა ში მის და მი ნდო ბი სა და ცნო ბა დო ბის ხა რისხს გაზ რ დი და. 

2.2.1.2 დე მოკ რა ტი უ ლი მე ნეჯ მენ ტი  და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა. სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ
მო მად გენ ლე ბი თან ხ მ დე ბი ან იმა ზე, რომ ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სათ ვის დღის წეს რიგ ში დად გა  ში და დე
მოკ რა ტი ის ხა რის ხის გაზ რ და. სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის ნდო ბას სა ზო გა დო ბის თვალ ში აქ და საქ მე

საზოგადოების დამოკიდებულება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიმართ
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ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი გან საზღ ვ რა ვენ. ზო გა დად სექ ტორ ში სი ტუ ა ცია ისე თი ა, რომ ხში რად ადა მი ა ნი 
სა კუ თარ ორ გა ნი ზა ცი ა ში  გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში არ არის ჩარ თუ ლი. მე ნეჯ მენ ტი 
უმე ტე სად ელი ტა რუ ლი და ვერ ტი კა ლუ რი ა. თუ სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ ში დამ კ ვიდ რ დე ბა ჰო რი ზონ
ტა ლუ რი მე ნეჯ მენ ტი, ეს აისა ხე ბა ბე ნე ფი ცი ა რებ თან ურ თი ერ თო ბა ზეც და ნდო ბაც მო ი მა ტებს. 
ამი ტომ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ სექ ტორ ში მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ებ ში გა აც ნო ბი ე რონ არ სე ბუ ლი 
მდგო მა რე ო ბა, იზ რუ ნონ სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის ორ გა ნი ზა ცი ებ ში  დე მოკ რა ტი უ ლი მარ თ ვის პრინ
ცი პე ბის და სა ნერ გად  და თა ნამ შ რომ ლე ბის მხრი დან ჩარ თუ ლო ბის მა ღა ლი დო ნის უზ რუნ ველ სა
ყო ფად.

გარ და ამი სა, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი თა ვად წარ მო ად გე ნენ სა ზო გა დო ე ბას, და ყვე ლა ზე 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და ფი ნან სე ბა სა ზო გა დო ე ბის გან  უნ და მო დი ო დეს.  ეს მა შინ შე იძ ლე ბა მოხ დეს,  
რო დე საც ხალხს გა უჩ ნ დე ბა  ნდო ბა სექ ტო რის და სექ ტორ ში მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი მართ. 
ამი სათ ვის, არა სამ თავ რო ბო ებ მა ყვე ლა ფე რი უნ და გა ა კე თონ, რომ ხალ ხის მი მართ ან გა რიშ ვალ
დე ბუ ლე ბა დამ კ ვიდ რ დეს. ასე ვე, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებ მა გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა ზე 
უნ და იზ რუ ნონ. სა ზო გა დო ე ბას თან ნაკ ლე ბი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა, ფი ნან სუ რი გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის  
უზ რუნ ველ ყო ფის ვალ დე ბუ ლე ბის არარ სე ბო ბა, სა ზო გა დო ე ბის თვალ ში სექ ტო რის ნდო ბის ამაღ
ლე ბას ვერ შე უწყობს ხელს.

ამა ვე დროს, სექ ტორ ში მოქ მედ ყვე ლა ორ გა ნი ზა ცი ას აკ ლია მო ხა ლი სე ე ბი. სექ ტო რის წარ მა ტე ბი
სათ ვის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მო ხა ლი სე ო ბა ზო გა დად და  მო ხა ლი სე ო ბის მა ღა ლი კულ ტუ რის 
დო ნე სა ზო გა დო ე ბა ში, ამი ტო მა ცაა ღი რე ბუ ლი ნდო ბის გაზ რ და. მო ხა ლი სე ო ბის ინ ს ტი ტუ ტის წა
ხა ლი სე ბა და სა ზო გა დო ე ბის ფარ თო ფე ნე ბის ჩარ თ ვა გა ნა ახ ლებს სექ ტო რის შე საძ ლებ ლო ბებს, 
გახ დის მას ინო ვა ცი უ რი მიდ გო მე ბის მი მართ უფ რო გახ ს ნილს და მდგრადს. 

ასე ვე, ცნო ბი ლი ა, რომ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი დღეს ბო ლომ დე ვერ იყე ნე ბენ იმ რე სურსს, 
რაც და კავ ში რე ბუ ლია  ახალ გაზ რ დე ბის და საქ მე ბას თან. ამ რე სურ სის გა მო ყე ნე ბა და ეხ მა რე ბო და 
სექ ტორს მო ე ზი და ახალ გაზ რ და კვა ლი ფი ცი უ რი კად რი. ეს გზა ეფექ ტუ რი იქ ნე ბო და, ერ თი მხრივ,  
არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის საქ მი ა ნო ბა ში ახალ გაზ რ დე ბის  და საქ მე ბის ხელ შე საწყო ბად (რადგანაც 
კვლე ვის მო ნა ცე მე ბით, ახალ გაზ რ დებ ში უმუ შევ რო ბა 37%ია).  მე ო რე მხრივ,  ახალ გაზ რ და თა ო ბა 
უფ რო გახ ს ნი ლია ინო ვა ცი უ რი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბის მი მართ და მეტ ენ თუ ზი აზმს და სი ახ ლეს 
შე ი ტან და სექ ტო რის საქ მი ა ნო ბა ში (მაშინ, რო დე საც მი ღე ბუ ლია თვალ საზ რი სი, რომ ძვე ლი თა ო
ბის ლი დე რე ბი უფ რო პე სი მის ტუ რად არი ან გან წყო ბილ ნი და ნაკ ლებ და ინ ტე რე სე ბას ამ ჟ ღავ ნე ბენ 
ინო ვა ცი ე ბის მი მართ).  

და ბო ლოს, ახალ გაზ რ დე ბის მო ზიდ ვას უფ რო შორს მი მა ვა ლი პო ზი ტი უ რი შე დე გიც შე იძ ლე ბა 
ჰქონ დეს. დღეს, ახალ გაზ რ დე ბი არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის ბე ნე ფი ცი ა რე ბად რჩე ბი ან, ისი ნი არ 
წარ მო ად გე ნენ სა ზო გა დო ე ბის აქ ტი ურ ინ ტე რეს თა ჯგუ ფებს, ხო ლო მა თი მო ნა წი ლე ო ბის დო ნე 
სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში მი ნი მა ლუ რი ა. ახალ გაზ რ დე ბის გა აქ ტი უ რე ბა სექ ტორს სთა ვა ზობს 
იაფი რე სურ სე ბის, მე ტი ინო ვა ცი ე ბის და სა ზო გა დო ე ბას თან უფ რო მრა ვალ მ ხ რი ვი უკუ კავ ში რის 
დამ ყა რე ბის სა შუ ა ლე ბას, რაც ზო გა დად, სხვა სი კე თეს თან ერ თად, ხელს შე უწყობს სექ ტო რის ცნო
ბა დო ბი სა და ნდო ბის დო ნის გაზ რ და საც. 

2.2.1.3 სა ზო გა დო ე ბას თან კო მუ ნი კა ცი ა.  ორ გა ნი ზა ცი ე ბის საქ მი ა ნო ბის და მიზ ნე ბის შე სა ხებ სა
ზო გა დო ე ბა ში საკ მა ოდ შეზღუ დუ ლი ინ ფორ მა ცია არ სე ბობს, რის გა მოც  მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის 

არასამთავრობოებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ,  რომ 
ხალხის მიმართ ანგარიშვალ დებულება დამკვიდრდეს. 
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გარ თუ ლე ბუ ლია მათ თ ვის სა სარ გებ ლო ორ გა ნი ზა ცი ის მო ძი ე ბა. ამი ტომ, არა სამ თავ რო ბო ორ გა
ნი ზა ცი ებ მა სა ზო გა დო ე ბას თან კო მუ ნი კა ცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე უნ და იზ რუ ნონ. დღეს უცხო უ რი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ქარ თულ ორ გა ნი ზა ცი ებს არ ჰყავთ აღ რიცხუ ლი ბე ნე ფი ცი ა
რე ბი, არ არი ან მათ თან გრძელ ვა დი ა ნი თა ნამ შ რომ ლო ბის რე ჟიმ ში. პრაქ ტი კა ისე თი ა, რომ ორ გა
ნი ზა ცია ბე ნე ფი ცი არ თან პრო ექ ტის დას რუ ლე ბის თა ნა ვე წყვეტს ურ თი ერ თო ბას. არა და,  აუცი ლე
ბე ლია ყვე ლა ორ გა ნი ზა ცი ამ იზ რუ ნოს ბე ნე ფი ცი არ თან უკუ კავ ში რის მე ქა ნიზ მე ბის გა მო ყე ნე ბა სა 
და გრძელ ვა დი ა ნი თა ნამ შ რომ ლო ბის დამ ყა რე ბა ზე. სექ ტორ ში მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ 
სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის, ბე ნე ფი ცი ა რე ბის აღ რიცხ ვა და მათ თან გრძელ ვა დი ა ნი თა ნამ შ რომ ლო ბის პერ
ს პექ ტი ვის გა მო ყე ნე ბა და ეხ მა რე ბო და სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლებს სა ზო გა დო ე ბას თან კო მუ ნი კა
ცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბა ში.

ამას გარ და, სა ქარ თ ვე ლოს რე ა ლო ბის (მაგ. მენ ტა ლუ რი და კულ ტუ რუ ლი სპე ცი ფი კის) გათ ვა
ლის წი ნე ბით, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე (განსაკუთრებით რე გი ო ნებ ში) ნდო ბა მეტ წი ლად თე მი სა  
და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის  პერ სო ნა ლი ზი რე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბე
ბის სა ფუძ ველ ზე ფორ მირ დე ბა, შე სა ბა მი სად, დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს იმას, რომ სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებ ში იყ ვ ნენ უმ წიკ ვ ლო რე პუ ტა ცი ი სა და მა ღა ლი კომ პე ტენ ცი ის 
ადა მი ა ნე ბი. 

2.2.1.4 სექ ტო რის შიგ ნით თა ნამ შ რომ ლო ბის ხა რის ხი. სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი მართ 
ცნო ბა დო ბის გაზ რ და ში ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის კო ა ლი ცი ურ  მუ შა ო ბას და დე ბი თი ცვლი ლე ბე ბის 
მო ტა ნა შე უძ ლი ა. თუმ ცა, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ თა ვად სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი მრა ვალ მ ხ რი ვი და 
ჭრე ლი ა, მი სი წევ რე ბი კი, ხში რად, თა მა შის წე სებ ზე ვერ თან ხ მ დე ბი ან; ასე ვე რიგ შემ თხ ვე ვებ ში არ 
არი ან სა ერ თო ღი რე ბუ ლე ბე ბის ირ გ ვ ლივ  გა ერ თი ა ნე ბულ ნი. შე სა ბა მი სად, ძა ლი ან ცო ტა ორ გა ნი
ზა ცი ას შო რის არ სე ბობს ურ თი ერ თ ნ დო ბა. 

სა ქარ თ ვე ლო ში, რო გორც წე სი, ეფექ ტუ რად თა ნამ შ რომ ლო ბენ ისე თი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც  
ურ თი ერ თ ნ დო ბით სარ გებ ლო ბენ და  ერ თი რო მე ლი მე პრობ ლე მის სწრა ფად გა დაჭ რის სურ ვი ლით 
ქმნი ან კო ა ლი ცი ას. კო ა ლი ცი უ რი საქ მი ა ნო ბა ში ნდო ბის გა რე შე წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა წარ მო უდ
გე ნე ლი ა. სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის ნდო ბის გაზ რ დის მი მარ თუ ლე ბით 
მუ შა ო ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა ზო გა დად, სექ ტო რის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბის უკე თე სო ბის კენ 
შე საც ვ ლე ლად.

2.2.1.5 მიზ ნე ბის და საქ მი ა ნო ბის ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის ცნო ბა დო ბი სა 
და ნდო ბის დო ნე ხში რად არ არის ერ თ ნა ი რი. ზოგ ჯერ, სუსტ ორ გა ნი ზა ცი ას, რო მელ საც თა ვის 
ვიწყო სო ცი უმ ში მუ შა ობს, მე ტი ნდო ბა აქვს, ვიდ რე იმა ვე რე გი ონ ში ცნო ბილ დიდ ორ გა ნი ზა ცი ას, 
რო მელ საც ცნო ბა დო ბა აქვს, მაგ რამ მო ქა ლა ქე ე ბი ნაკ ლე ბად ენ დო ბი ან, რად გან მწვა ვე თე მებ ზე 
მუ შა ო ბა და სხვა დას ხ ვა სტრუქ ტუ რებ თან და პი რის პი რე ბა არ სურს. ამი ტომ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 
რომ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია მუ შა ობ დეს სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის მტკივ ნე ულ პრობ ლე მებ ზე 
და იცავ დეს მის ინ ტე რე სებს. ასე ვე, ნდო ბის ამაღ ლე ბის ერ თ ერ თი სა შუ ა ლე ბაა თე მის, ან ადა მი
ა ნე ბის ჯგუ ფის თვი თორ გა ნი ზე ბა ზე მუ შა ო ბა, ად გი ლობ რი ვი აქ ტი ვის ტე ბის მხარ და ჭე რა, რა თა 
მათ სა კუ თა რი პრობ ლე მის გარ შე მო გა ერ თი ა ნე ბა და მათ ერ თობ ლი ვი ძა ლე ბით მა თი გა დაჭ რა 
მო ა ხერ ხონ. 

დღეს ძლი ე რი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ძი რი თა დად მუ შა ო ბენ შემ დეგ თე მებ ზე: დე მოკ რა
ტი ა, კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბა, მე დი ა, სა მარ თ ლი ა ნი არ ჩევ ნე ბი, თუმ ცა, რო გორც კვლე ვე ბის შე დე გე ბი 
აჩ ვე ნებს. სა ზო გა დო ე ბის თ ვის უფ რო მტკივ ნე უ ლი სა კითხია და საქ მე ბა, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა, ჯან
დაც ვა, სო ცი ა ლუ რი თე მე ბი. ეს მო ნა ცე მე ბი მი უ თი თებს, რომ დღეს არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა
ცი ე ბის საქ მი ა ნო ბა ნაკ ლე ბად აქ ტუ ა ლუ რია სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის და შე უ სა ბა მოა მო ქა ლა ქე ე ბის 
მო ლო დი ნებ სა და ინ ტე რეს თან (დაკვეთასთან). 

ასე ვე, სა ზო გა დო ე ბას სურს პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა მოხ დეს მათ თან კონ სულ ტა ცი ე ბით და ფარ თო 
დის კუ სი ის შე დე გად, თუნ დაც, მათ გა დაჭ რა ზე მე ტი დრო და ი ხარ ჯოს. იმის გა მო, რომ სექ ტო რის 
წარ მო მად გენ ლე ბი დღეს მეტ წი ლად ისევ დე მოკ რა ტი ის შე სა ხებ მსჯე ლო ბენ და ვერ ახ დე ნენ სა თა
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ნა დო გავ ლე ნას ხე ლი სუფ ლე ბა ზე,  ვერ უზ რუნ ველ ყო ფენ პო ლი ტი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბის  პრო ცეს ში 
სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბას, რის გა მოც სექ ტო რის ცნო ბა დო ბა და მათ მი მართ ნდო ბა არ იზ რ
დე ბა. ნდო ბის და ცნო ბა დო ბის გაზ რ დას ხელს შე უწყობ და მო სახ ლე ო ბის ინ ტე რე სე ბი სა და მო ლო
დი ნე ბის ადეკ ვა ტუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა.

2.2.2 გა რე ფაქ ტო რე ბი

2.2.2.1 დო ნო რე ბის  პო ლი ტი კის გავ ლე ნა. იმ გა რე მოს რე ა ლის ტურ შე ფა სე ბას, სა დაც სექ ტორს 
უხ დე ბა გან ვი თა რე ბა, დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს. დო ნო რე ბი გარ კ ვე ულ წი ლად გან საზღ ვ რა ვენ სექ
ტო რის საქ მი ა ნო ბას. აქე დან გა მომ დი ნა რე,  სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ორი ენ ტი რე
ბულ ნი არი ან  დო ნო რე ბის ინ ტე რე სებ სა და მოთხოვ ნებ ზე, რაც ხში რად არ მო დის თან ხ მო ბა ში სა
ზო გა დო ე ბის ინ ტე რეს სა და დაკ ვე თას თან. სექ ტო რი ვერ ახერ ხებს და ა სა ბუ თოს  სა ზო გა დო ებ რი
ვი მოთხოვ ნე ბი დო ნო რე ბის წი ნა შე, რაც ხელს შე უწყობ და  გა უცხო ე ბის დაძ ლე ვას სექ ტორ სა და 
სა ზო გა დო ე ბას შო რის. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ დო ნო რე ბის მიდ გო მე ბი დღეს არ სე ბულ ამო ცა ნებს 
და უ კავ შირ დეს და ორ გა ნი ზა ცი ებ მა უფ რო თა მა მად მი მარ თონ ინო ვა ცი ას. 

2.2.2.2 ხე ლი სუფ ლე ბას თან ურ თი ერ თო ბა და მი სი პო ლი ტი კა. დღეს ხე ლი სუფ ლე ბა სა და არა სამ
თავ რო ბო სექ ტორს შო რის თა ნამ შ რომ ლო ბა საკ მა ოდ სუს ტი ა, ხე ლი სუფ ლე ბა ეფექ ტი ა ნად მუ შა
ობს და მის ფონ ზე სექ ტო რის საქ მი ა ნო ბა აღარ ჩანს. ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ აქ ტი უ რად გან ხორ ცი
ე ლე ბუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბი სა და პრო ექ ტე ბის ფონ ზე სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, 
მცი რე გა მო ნაკ ლი სის გარ და, სწრა ფად გან ვი თა რე ბა დი მოვ ლე ნე ბის მდე ვა რის როლ ში გა მო დი ან, 
რაც მათ მი მართ ნდო ბის ამაღ ლე ბას ხელს ვერ უწყობს.

ცნო ბა დო ბი სა და ნდო ბის დო ნის გა საზ რ დე ლად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ მა 
შე ი ნარ ჩუ ნოს მუდ მი ვი დი ა ლო გი ხე ლი სუფ ლე ბას თან, მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს ხე ლი სუფ ლე ბის მი
ერ ინი ცი რე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის გან ხილ ვა ში, და სა ზო გა დო ე ბის ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით ამ 
პრო ექ ტე ბის შემ დ გომ დახ ვე წა ში (სატყეო რე ფორ მა, ჰე სე ბის მშე ნებ ლო ბა თუ სხვ). ფარ თო სა ზო
გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის ჩარ თ ვით ამ პრო ცეს ში გა ცი ლე ბით მე ტი შე დე გის მიღ წე ვა შე იძ
ლე ბა. ხე ლი სუფ ლე ბა ცდი ლობს შეზღუ დოს იმ პი რე ბის რიცხ ვი, რო მე ლიც მო ნა წი ლე ო ბას იღე ბენ 
გან ხილ ვებ ში, თუმ ცა მო ნა წი ლე ო ბი თო ბის შეზღუდ ვა ხში რად  სრულ დე ბა იმით, რომ არა სამ თავ
რო ბო ე ბის აზრს არ ით ვა ლის წი ნე ბენ. ამი ტომ ამ მხრივ სა ზო გა დო ე ბის თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის პრინ
ცი პის მოთხოვ ნა/ დაც ვა უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ა.

საზოგადოებას სურს პრობლემების გადაჭრა მოხდეს მათთან 
კონსულტაციებით და ფართო დისკუსიის შედეგად, თუნდაც, 
მათ გადაჭრაზე მეტი დრო დაიხარჯოს. 
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3. რე კო მენ და ცი ე ბი 

3.1 ში და დე მოკ რა ტი უ ლი მარ თ ვი სა და გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის  პრინ ცი პე ბის დამ კ ვიდ რე ბა

}    სა ზო გა დო ე ბას თან ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის უფ რო მა ღა ლი სტან დარ ტის დამ კ ვიდ რე ბა, რაც გუ
ლის ხ მობს  საქ მი ა ნო ბი სა და და ფი ნან სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის რე გუ ლა რულ გა მოქ ვეყ ნე ბას 
და გავ რ ცე ლე ბას; 

}    დე მოკ რა ტი ულ პრინ ცი პებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი დე ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი მე
ნეჯ მენ ტის სის ტე მის დამ კ ვიდ რე ბა;

}    სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ ში სტუ დენ ტე ბის და ზო გა დად ახალ გაზ რ დო ბის მო ზიდ ვა სტა ჟი ო რის და 
მო ხა ლი სე ო ბის ინ ს ტი ტუ ტის უფ რო აქ ტი უ რი გან ვი თა რე ბი თა და წა ხა ლი სე ბით. შე საძ ლე ბე ლი ა, 
მო ხა ლი სე თა აქ ტი უ რი ჩარ თ ვა სა ზო გა დო ე ბას თან კო მუ ნი კა ცი ის კამ პა ნი ის პრო ცე სებ ში. ასე ვე 
ამ მი მარ თუ ლე ბით შე საძ ლე ბე ლია სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ერ თობ ლი ვი ინი ცი ა ტი ვე
ბიც. მა გა ლი თად, რო გო რი ცაა ახალ გაზ რ და კად რე ბის რეკ რუ ტი რე ბის სა ზო გა დო ებ რი ვი ბაზ რო
ბის ორ გა ნი ზე ბა.   

}    სა კითხე ბი და რე გუ ლირ დე ბა ეთი კის კო დექ სის შემ დ გო მი სრულ ყო ფის პრო ცეს ში. ამ სის ტე მის 
გა ცოცხ ლე ბა და ამოქ მე დე ბა შე იძ ლე ბა გახ დეს ის ინ ს ტ რუ მენ ტი, რო მე ლიც ორ გა ნი ზა ცი ას ნდო
ბის მო პო ვე ბა ში და ეხ მა რე ბა.  

}    წევ რო ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი მო დე ლის გა მო ყე ნე ბა,  რის სა ფუძ ველ ზეც კი დევ 
უფ რო გაღ რ მავ დე ბა სა ზო აგ დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბი სა და მო ნა წი ლე ო ბის დო ნე. 

}    გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბის გა მახ ვი ლე ბა ახალ გაზ რ დებ სა და სა პენ სიო ასაკს მიღ წე ულ ადა
მი ა ნებ ზე, რო გორც სო ცი ა ლურ ჯგუ ფებ ზე, რო მელ თაც მარ გი ნა ლი ზა ცი ის გაც და აქვს. სა პენ სიო 
ჯგუფს  შე იძ ლე ბა ყვე ლა ზე მე ტი უნ დობ ლო ბა აქვს სექ ტო რის მი მართ.  ასეთ თა ნამ შ რომ ლო ბით 
შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა ახალ გაზ რ დებ სა და სა პენ სიო ასაკნს მიღ წე ულ სა ზო გა დო ებ რივ ჯგუ ფებს 
შო რის ურ თი ერ თ სა სარ გებ ლო კო მუ ნი კა ცი ის რე ჟი მის დამ ყა რე ბა. (მოწყვლად/მარგინალურ 
ჯგუ ფებ თა ნაც შე საძ ლე ბე ლია ).

}    უკ ვე შე მუ შა ვე ბუ ლი „ეთიკის კო დექ სის” შემ დ გო მი დახ ვე წა, პრო ფე სი ულ სტან დარ ტებ ზე შე თან
ხ მე ბა და  მას თან ორ გა ნი ზა ცი ა თა დი დი ნა წი ლის მი ერ თე ბის ხელ შეწყო ბა. აღ ნიშ ნულ თა მა შის 
წე სებ ში (სამოქალაქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ა თა ეთი კის თუ ურ თი ერ თო ბა თა კო დექ ს ში) 
უნ და აისა ხოს რო გორც ერ თ მა ნეთ თან, ისე სა ზო გა დო ე ბას თან და დო ნო რებ თან ურ თი ერ თო ბის 
სა კითხე ბი. სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის ე.წ. „ეთიკის კო დექ ს ზე” შე თან
ხ მე ბა, პრო ფე სი უ ლი თვით ცენ ზუ რის და თვით რე გუ ლა ცი ის პრო ცე დუ რა თა და წე სე ბა, რო გორც 
დე მოკ რა ტი უ ლი მარ თ ვის დამ კ ვიდ რე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტი.

3.2 სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლებს შო რის თა ნამ შ რომ ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა 

}    კო ა ლი ცი უ რი მუ შა ო ბის გა ფარ თო ე ბა ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის, რომ ლის დრო საც ნდო ბა მნიშ ნე
ლო ვან როლს თა მა შობს. 

3.3 აქ ტუ ა ლო ბა და ცვლი ლე ბებ ზე ორი ენ ტა ცია

}    მო ქა ლა ქე ე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ხედ ვე ბი სა და შე საძ ლებ
ლო ბე ბის და ახ ლო ე ბა. სა ზო გა დო ე ბის ინ ტე რე სე ბის დაც ვა, საქ მი ა ნო ბის გა აქ ტი უ რე ბა იმ 
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სფე რო ებ ში, რო მე ლიც მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბებს, მოთხოვ ნებს და ინ ტე რე სებს სრუ ლად 
პა სუ ხობს.

}    სა ზო გა დო ე ბის თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის პრინ ცი პის მხარ და ჭე რა და ფარ თო მო ნა წი ლე ო ბი თო ბის უზ
რუნ ველ ყო ფა ზე ზრუნ ვა. მუდ მი ვი დი ა ლო გის შე ნარ ჩუ ნე ბა ხე ლი სუფ ლე ბას თან, ხე ლი სუფ ლე ბის 
მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის გან ხილ ვა ში და მათ დახ ვე წა ში მო ნა წი ლე ო ბა, და იმის მცდე ლო
ბა, რომ მსგავს გან ხილ ვებ ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე მო ნა
წი ლე ობ დეს და არა მხო ლოდ ე.წ. ელი ტა რუ ლი ნა წი ლი.

3.4  გა რე კო მუ ნი კა ცი ის ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის დაძ ლე ვა

}    პი ა რის ნაც ვ ლად  სა ზო გა დო ე ბას თან  კო მუ ნი კა ცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე ზრუნ ვა;

}    სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებ ში უმ წიკ ვ ლო რე პუ ტა ცი ი სა და მა ღა ლი კომ პე ტენ ცი
ის ადა მი ა ნე ბის მო ზიდ ვა, რად გა ნაც ისი ნი პი როვ ნუ ლად სარ გებ ლო ბენ სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბით;

}    ახა ლი ინო ვა ცი უ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის, მე თო დე ბის და საქ მი ა ნო ბის  დამ კ ვიდ რე ბა სა ზო გა დო ე ბის 
ფარ თო ფე ნებ ზე გას ვ ლის მიზ ნით, მა გა ლი თად:

}    სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის გა მო ყე ნე ბა, ფე ის ბუქ ზე და რე გის ტ რი რე ბუ ლი 600 000ზე მე ტი სრულ წ
ლო ვან სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქეს თან მუდ მი ვი კავ ში რის უზ რუნ ველ ყო ფა; 

}    ბე ნე ფი ცი არ თან გრძელ ვა დი ა ნი,  მჭიდ რო თა ნამ შ რომ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, უკუ კავ ში რის არ
ხე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა;

}    ახა ლი, კრე ა ტი უ ლი და სა ქარ თ ვე ლოს რე ა ლო ბა ში შეს რუ ლე ბა დი პრო ექ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა. ამ 
მხრივ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა „წერტილოვანი” და „სწორი მი სა მარ თით” გა კე თე ბუ ლი უშუ ა ლო 
კო მუ ნი კა ცი ე ბი („a good tongue is a good weapon” პრინ ცი პით). მა გა ლი თად, ტრა დი ცი ულ მე დი ა
ში სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის „პრომოუშენი” ნდო ბის ამაღ ლე ბის მიზ ნით შემ დე გი 
მე თო დე ბით: 

  „კარგი მა გა ლი თი” თუ ის თემ ში ავ ტო რი ტე ტის მქო ნე პი როვ ნე ბე ბის მი ერ ვრცელ დე ბა;

  მო ხა ლი სე ე ბის წარ მა ტე ბუ ლი ის ტო რი ე ბი, რომ ლე ბიც თა ვის გა მოც დი ლე ბა ზე ჰყვე ბი ან; 

   სო ცი ა ლუ რი რეკ ლა მა, რო მე ლიც სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი გა მო კითხ ვე ბის შე
დე გად სა ზო გა დო ე ბა ში საკ მა ოდ პო ზი ტი უ რად აღიქ მე ბა;

   სა ტე ლე ვი ზიო გა და ცე მებ ში მო ნა წი ლე ო ბა (მათ შო რის პო პუ ლა რულ ქარ თუ ლი სე რი ალ ში 
მო ნა წი ლე ო ბა) სა ზო გა დო ბი სათ ვის აქ ტუ ა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა. 

}    დის კუ სი ე ბის, მი ნი გა მო კითხ ვე ბი სა და /ან ფო კუს ჯგუ ფე ბის ჩა ტა რე ბა იმის შე სას წავ ლად, თუ 
რო გო რი იქ ნე ბა სა ზო გა დო ე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და სახ მა რებ ლად ე.წ. Percentage Laws კა ნო ნის მი სა ღე ბად, რაც გუ ლის ხ მობს, 
რომ გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლი თა ნახ მა ა, მის მი ერ გა დახ დი ლი თან ხის გარ კ ვე უ ლი პრო ცენ ტი 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბას მოხ მარ დეს. 
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3.5  სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის ხელ შეწყო ბა 

}  სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი გაძ ლი ე რე ბა,  სა ზო გა დო ე ბა ში სა
მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის ინ ტენ სი ფი კა ცია და თვი სობ რი ვად ახალ ეტაპ ზე გა დაყ ვა ნა, იმი სათ ვის, 
რომ მო სახ ლე ო ბამ თან და თან გა ი თა ვი სოს და მი ი ღოს ახა ლი წე სე ბი და ფა სე უ ლო ბე ბი რაც გუ
ლის ხ მობს: 

}  მეტ სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვო ბას; 

}  სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებ თან უფ რო მჭიდ რო კონ ტაქტს (მაგ.   მო ხა ლი სე ო ბის 
გზით); 

}   თა ვის მხრივ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხრი დან მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის ახა ლი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე თა ვა ზე ბას; 

}  თე მის, ან ადა მი ა ნე ბის ჯგუ ფის თვი თორ გა ნი ზე ბის, ცალ კე უ ლი ად გი ლობ რი ვი აქ ტი ვის ტე ბის 
იდე ე ბის მხარ და ჭე რა, რა თა მათ მო ა ხერ ხონ სა კუ თა რი პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის მიზ ნით კონ სო
ლი და ცია და აქ ტი უ რი ად ვო კა ტი რე ბის პროგ რა მის და გეგ მ ვა/ გან ხორ ცი ე ლე ბა;

}  სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გა ნათ ლე ბა და ახ ს ნა გან მარ ტე ბის მი წო დე ბა (წიგნებით, ტრე
ნინ გით, სე მი ნა რით, ვორ ქ შო პით და ა.შ) რომ ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი ნდო ბა უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სია და 
იგი გუ ლის ხ მობს რი გი თი მო ქა ლა ქე ე ბის მო ლო დი ნე ბის თან ხ ვედ რას და ჰარ მო ნი ზა ცი ას სხვა დას
ხ ვა სა მო ქა ლა ქო ინ ს ტი ტუ ტე ბის საქ მი ა ნო ბას თან და იმ სერ ვი სებ თან, რა საც ისი ნი სთა ვა ზო ბენ 
(ან ვერ სთა ვა ზო ბენ) ამ მო ქა ლა ქე ებს.
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პრო ფე სი უ ლი ქსე ლი პე და გოგ თა
პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბი სათ ვის  

1. მი თი დან რე ა ლო ბამ დე

წარ მო იდ გი ნეთ გა მოქ ვა ბულ ში მცხოვ რე ბი ადა მი ა ნე ბი. ხელ  ფეხ შეკ რუ ლი სხე დან და გა მოქ ვა ბუ
ლის შე სას ვ ლელს ვერ ხე და ვენ. მათ უკან მა ღა ლი კე დე ლი ა, კედ ლის მიღ მა კი ადა მი ა ნის მსგავ სი 
არ სე ბე ბი სხვა დას ხ ვა ფი გუ რე ბით და სე ირ ნო ბენ. ხან ერთ ფი გუ რას სწე ვენ კედ ლის თავ ზე, ხან 
– მე ო რეს და რად გან გა მოქ ვა ბულ ში ცეცხ ლი ან თი ა, ფი გუ რე ბის ჩრდი ლი მის კედ ლებს ეცე მა. 
ერ თა დერ თი, რა საც გა მოქ ვა ბუ ლის მკვიდ რ ნი ხე და ვენ, ჩრდი ლე ბის თა მა ში ა. ეს ადა მი ა ნე ბი და ბა
დე ბი დან ასე სხე დან და ამი ტო მაც ფიქ რო ბენ, რომ სამ ყა რო ში არა ფე რი არ სე ბობს ამ ჩრდი ლე ბის 
გარ და.

ახ ლა წარ მო ვიდ გი ნოთ, რომ გა მოქ ვა ბუ ლის ერ თ ერ თი მკვიდ რი ხელ  ფე ხის გა თა ვი სუფ ლე ბას ახერ
ხებს. ჯერ თა ვის თავს ჰკითხავს, ნე ტავ სა ი დან ეცე მა იმ კე დელს ჩრდი ლე ბი ო. მე რე მზის მკვეთ რი 
სი ნათ ლე და აბ რ მა ვებს და ფი გუ რე ბი თაც და ინ ტე რეს დე ბა, – აქამ დე ხომ მხო ლოდ მათ ჩრდი ლებს 
ხე დავ და. თუ მო ა ხერ ხებს, კე დელ ზე აჩოჩ დე ბა, ცეცხლს გას ც დე ბა, გა რე სამ ყა რო ში მოხ ვ დე ბა და 
მის წინ გა დაშ ლი ლი სა ნა ხა ო ბის სი ლა მა ზე გა ა ოგ ნებს. ნა თელ ფე რებს, მკვეთრ ფორ მებს, ნამ დ ვილ 
ცხო ვე ლებ სა და ყვა ვი ლებს, საბ რა ლო ჩრდი ლე ბად რომ ირეკ ლე ბოდ ნენ გამ ქ ვა ბუ ლის კე დელ ზე; 
პირ ვე ლად და ი ნა ხავს. და ინ ტე რეს დე ბა, თუ სა ი დან გაჩ ნ დ ნენ ცხო ვე ლე ბი და ყვა ვი ლე ბი. ბო ლოს 
მზეს და ი ნა ხავს და მიხ ვ დე ბა, რა ასულ დ გ მუ ლებს ამ ყვე ლა ფერს. 

ახ ლად ნა პოვ ნი თა ვი სუფ ლე ბით აღ ტა ცე ბულ გა მოქ ვა ბუ ლის მკვიდრს შე ეძ ლო სირ ბი ლით მო ევ ლო 
მთე ლი სა ნა ხე ბი. მაგ რამ, ამის ნაც ვ ლად, ის გა მოქ ვა ბულ ში დარ ჩე ნილ ხალ ხ ზე ფიქ რობს, ბრუნ დე

თეა გუ ლუა
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ბა მათ თან და ცდი ლობს და არ წ მუ ნოს ისი ნი, რომ გა მოქ ვა ბულ ში მო თა მა შე ჩრდი ლე ბი მხო ლოდ და 
მხო ლოდ “რეალური” საგ ნე ბის მო ციმ ცი მე აჩ რ დი ლე ბი ა.

პლა ტო ნის გა მოქ ვა ბუ ლის ამ მი თით და იწყეს თა ვი სი მას ტერ კლა სი ქარ თ ვე ლი კო ლე გე ბი სათ ვის 
სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის ამე რი კელ მა პე და გო გებ მა ჯინ ბერ ტი ომ მა და ქეთ რინ ქედ ველ მა. გა მოქ
ვა ბუ ლის მი თის ალე გო რია ერ თ გ ვა რი გა სა ღე ბია იმ იდე ის, რო მელ საც კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე
ნინ გის ცენ ტ რი ემ სა ხუ რე ბა სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბი სა და პე და გოგ თა გა დამ ზა დე ბის პროგ რა მის 
(ACETT) ფარ გ ლებ ში. პროგ რა მას ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის 
სა ა გენ ტოს (USAID) ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით ორ გა ნი ზა ცია PH  International ახორ ცი ე ლებს. 

2. რო გორ ვპა სუ ხობთ გა მოწ ვე ვას?

სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბას ქარ თულ ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო სწავ ლე ბის სის ტე მა ში მხო ლოდ ექ ვ
სი წლის ის ტო რია აქვს. რო გორც დის ციპ ლი ნა, ის ჯერ კი დევ ფორ მი რე ბის სტა დი ა ში ა. დღე ი სათ
ვის მას სკო ლებ ში ძი რი თა დად ის ტო რი ის მას წავ ლებ ლე ბი ას წავ ლი ან. ცხა დი ა, თა ვი ან თი პრო ფი
ლით ისი ნი საკ მა ოდ ახ ლოს არი ან სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის და სა მო ქა ლა ქო ცნო ბი ე რე ბის 
სა კითხებ თან, მაგ რამ არ არი ან სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტე ბი. ასე თი კლა სი ფი კა ცია 
ჩვენს პე და გო გი კა ში ჯერ არ არ სე ბობს. სწო რედ ამ ფონ ზე კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ
რის ხელ შეწყო ბით სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბი სა და პე და გოგ თა გა დამ ზა დე ბის პროგ რა მის (ACETT) 
ფარ გ ლებ ში პე და გოგ თა გა დამ ზა დე ბის მიზ ნით 50საათიანი ტრე ნინ გ  პ როგ რა მა “დემოკრატიული 
მო ქა ლა ქე ო ბის სწავ ლე ბა” შე ი მუ შავ და, ხო ლო 2011 წლის 24 ივ ნისს სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის პე
და გოგ თა ფო რუ მი და ფუძ ნ და. 

რო გორც ტრე ნინ გ  პ როგ რა მა, ასე ვე პე და გოგ თა ფო რუ მი სა ბო ლო ოდ ერ თსადაიმავე მი ზანს – პე
და გოგ თა პრო ფე სი უ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის ზრდას, მა თი კომ პე ტენ ცი ე ბის ამაღ ლე ბას ემ სა ხუ რე ბა. 
თუმ ცა ACETTის პროგ რა მა ში კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რის ამ ორი კომ პო ნენ ტი დან 
ჩვე ნი ყუ რადღე ბის სა გა ნი ამ ჯე რად პე და გოგ თა პრო ფე სი უ ლი ქსე ლი ა. 

“ყოველთვის მა ინ ტე რე სებ და და ახ ლაც მა ინ ტე რე სებს, რო გორ მუ შა ო ბენ ჩე მი კო ლე გე ბი, რა მიღ-
წე ვე ბი, რა პრობ ლე მე ბი აქვთ პრაქ ტი კა ში”,  – ფო რუ მის წევ რის თბი ლი სის 175ე სა ჯა რო სკო ლის 
პე და გო გის მა რი კა ქრის ტე სი აშ ვი ლის ეს სიტყ ვე ბი უკავ შირ დე ბა ფო რუ მის მი სი ას – გა ნა ვი თა როს 
პე და გოგ თა პრო ფე სი უ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი. ეს კი გუ ლის ხ მობს სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის სფე რო
ში  სი ახ ლე ე ბი სა და ინო ვა ცი ე ბის და ნერ გ ვას, პე და გოგ თა პრო ფე სი უ ლი კომ პ ტენ ცი ე ბის გან ვი თა
რე ბის ხელ შეწყო ბას; გა მოც დი ლე ბის ერ თ მა ნეთ თან გა ზი ა რე ბის გა რე მოს შექ მ ნას; სა ზო გა დო ე ბა ში 
და სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მა ში სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბის წარ მო ჩე ნა სა და რაც 
არ სე ბი თია – სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის პე და გო გის პრეს ტი ჟის ზრდას.

სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის სფე რო ში მოღ ვა წე ყო ვე ლი ადა მი ა ნი, მას წავ ლე ბე ლიც და მოს წავ ლეც 
დღეს იმ ბორ კი ლე ბახ ს ნი ლი გა მოქ ვა ბუ ლის მკვიდ რის პო ზი ცი ა შია – იგი თა ვა დაც სწავ ლობს, რომ 
სხვა საც გა უ ზი ა როს და ას წავ ლოს ის, რაც ცო ტა ხნის წინ თა ვად გა ი გო. ამი ტომ გან სა კუთ რე ბუ ლი 
მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს პე და გოგ თა ამ გ ვარ გა ერ თი ა ნე ბას, რად გან წარ მა ტე ბის სა პირ წო ნე ერ თობ ლი ვი 
ძა ლის ხ მე ვა ა.

3. რას ვა კე თებთ?

ფო რუ მის ეროვ ნუ ლი კონ ფე რენ ცი ა- გა მო ფე ნა

პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში წევ რებს შო რის გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბი სა და პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე
ბის ხელ შე საწყო ბად უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს და მას შ ტა ბურ ღო ნის ძი ე ბად წე ლი წად ში ერ თხელ ფო რუ მი 

პრო ფე სი უ ლი ქსე ლი პე და გოგ თა პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბი სათ ვის  
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ეროვ ნულ გა მო ფე ნა კონ ფე რენ ცი ებს გა მარ თავს. წელს ამ გ ვა რი ღო ნის ძი ე ბა ივენტ ჰოლ ში გა ი მარ
თა. მას სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა რე გი ო ნის 250მდე პე და გო გი და მოწ ვე უ ლი სტუ მა რი და ეს წ რო.

გა ი მარ თა პე და გოგ თა და სას კო ლო სა მო ქა ლა ქო კლუ ბე ბის წევ რ თა ნა მუ შევ რე ბის გა მო ფე ნა. წარ
მოდ გე ნი ლი იყო  სა გან მა ნათ ლებ ლო მა სა ლე ბი:  მოს წავ ლე თა ნა მუ შევ რე ბი, საპ რო ექ ტო იდე ე ბი, 
ბუკ ლე ტე ბი, გა ზე თე ბი, სას კო ლო საკ ლუ ბო საქ მი ა ნო ბის ამ სახ ვე ლი ფო ტო მა სა ლა და სხვ. 

კონ ფ რენ ცი ის პლე ნა რუ ლი სხდო მის დროს, სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის პე და გოგ თა პრო ფე სი უ ლი 
გან ვი თა რე ბის, თა ვად სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის შე სა ხებ გა ნათ ლე ბის ექ ს პერ
ტებ მა ისა უბ რეს.

თა ვის თა ვად უპ რე ცე დენ ტო იყო კონ ფე რენ ცი ის ის შე დე გი და ის ფაქ ტი, რომ ქვეჯ გუ ფებ ში მუ
შა ო ბამ შე საძ ლე ბე ლი გა ხა და შე ჯე რე ბუ ლი ყო სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის საგ ნის სწავ ლე ბის გა უმ
ჯო ბე სე ბის რე კო მენ და ცი ე ბი. სას წავ ლო რე სურ სე ბი სა და გა რე მოს შემ დ გომ გან ვი თა რე ბი სათ ვის 
გა ზი ა რე ბულ ხედ ვებს შო რის და ვა სა ხე ლებ დით შემ დეგს: 

}  გა სუ ლი წლე ბის პრაქ ტი კა ზე და ფუძ ნე ბით  მნიშ ვ ნე ლო ვა ნად ჩა ით ვა ლა სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბის გა
უმ ჯო ბე სე ბა. მათ ში  საკ მა რი სად არ არის აქ ტი ვო ბე ბი პრაქ ტი კუ ლი მე ცა დი ნე ო ბი სათ ვის; უმ ჯო
ბე სი იქ ნე ბო და სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო თა შედ გე ნის პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი ყო ფი ლიყ ვ ნენ  პრაქ ტი კო სი 
პე და გო გე ბი, რო მელ თა სას კო ლო გა მოც დი ლე ბა და მო საზ რე ბე ბი წა ად გე ბა სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო თა 
სრულ ყო ფის და დახ ვე წის საქ მეს;

}  საგ ნის გან ვი თა რე ბი სა და დამ კ ვიდ რე ბი სათ ვის კარ გია გა ი ზარ დოს სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის ინ
ტენ სი ო ბა. ამ მიზ ნით კარ გი იქ ნე ბა სა გა ნი უფ რო და ბა ლი, მა გა ლი თად მეშ ვი დე კლა სი დან ის
წავ ლე ბო დეს. ეს ხელს შე უწყობს, რომ მოს წავ ლე ებ მა ად რე უ ლი ასა კი დან ვე უფ რო მი ზან მი მარ
თუ ლად გა ი თა ვი სონ დე მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის მო ქა ლა ქი სათ ვის სა ჭი რო ცოდ ნა და უნარ
ჩვე ვე ბი. ეს თა ვის თა ვად გა მო იწ ვევს მას წავ ლე ბელ თა მო ტი ვა ცი ის ზრდას სწავ ლე ბის ხა რის ხის 
გან ვი თა რე ბი სათ ვის.  

}  სრულ ყო ფას სა ჭი რო ებს სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის მას წავ ლე ბელ თა სა სერ თი ფი კა ციო გა მოც დე
ბის პროგ რა მაც. სა გა მოც დო სა კითხე ბის მომ ზა დე ბა ში უფ რო აქ ტი უ რად უნ და ჩა ერ თონ სა მო ქა
ლა ქო გა ნათ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტე ბიც. დღეს არ სე ბუ ლი სა ხით მე ტი აქ ცენ ტი ეკო ნო მი კის, სა მარ
თალ მ ცოდ ნე ო ბის, ის ტო რი ის დის ციპ ლი ნის სა კითხებ ზე კეთ დე ბა. 

}  საგ ნის სწავ ლე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის პე და გო გე ბი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნად თვლი ან სკო ლის ად მი ნის
ტ რა ცი ი სა და მთლი ა ნად სას კო ლო თე მის მხარ და ჭე რას. მხარ და ჭე რის მო პო ვე ბი სათ ვის კი ერ თ 
ერ თი გზად ისი ნი სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ როს და მას წავ ლე ბელ თა 
სახ ლის მი ერ ეროვ ნულ დო ნე ზე  საგ ნის უფ რო აქ ტი უ რი სა ჯა რო პო პუ ლა რი ზე ბას მი იჩ ნე ვენ. 

}    ფორუმი სამოქალაქო განათლების მასწავლებელთა და 
პროფესიონალთა არარეგისტრირებულ ქსელია;

}    ფორუმი იმართება ფორუმის კომიტეტის მიერ;

}    კომიტეტის 16 წევრიდან 11 რეგიონის წარმომადგენელია. 
ისინი მოქმედებენ, როგორც ფორუმის რეგიონული 
კოორდინატორები.

პრო ფე სი უ ლი ქსე ლი პე და გოგ თა პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბი სათ ვის  
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სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის წლის სა უ კე თე სო პე და გო გი

ინო ვა ცი ა, რომ ლი თაც ფო რუმ მა და იწყო არ სე ბო ბა, მის მი ერ და წე სე ბულ სა პა ტიო ჯილ დოს უკავ
შირ დე ბა. ფო რუმს გა დაწყ ვე ტი ლი აქვს, რომ და ჯილ დო ე ბა ისეთ მე ქა ნიზ მად აქ ცი ოს, რო მე ლიც 
წა ა ხა ლი სებს პე და გო გებს და მა თი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბი სათ ვის სტი მუ ლად იქ ცე ვა. ცხა დი ა, 
რომ და ჯილ დო ე ბის მი ზა ნი სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის სა გა ნის პო პუ ლა რი ზე ბი სათ ვის მი სი წარ მო
ჩე ნა ა. კრი ტე რი უ მე ბი, რომ ლე ბი თაც ჟი უ რიმ პე და გო გე ბი შე ა ფა სა, იყო შემ დე გი: 

}  პრო ფე სი უ ლი კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის კუთხით გა წე უ ლი საქ მი ა ნო ბა; 

}  სკო ლის ბა ზა ზე სა მო ქა ლა ქო კლუ ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის გა წე უ ლი ძა ლის ხ მე ვა და კლუ ბის მუ
შა ო ბის შე დე გე ბი; 

}  პე და გო გის ხელ შეწყო ბით მოს წავ ლე თა ინი ცი ა ტი ვე ბი, აქ ცი ე ბი და სას წავ ლო პრო ექ ტე ბი.

პირ ველ გა მო ფე ნა კონ ფე რენ ცი ა ზე წლის ცხრა სა უ კე თე სო სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის პე და გო გი 
და ჯილ დოვ და. კერ ძოდ: მა კა ბი ბი ლე იშ ვი ლი – თბი ლი სი დან, მე რი ბე ჟუ აშ ვი ლი – ში და ქარ თ ლი დან, 
ნი ნო ცი მა კუ რი ძე – ქვე მო ქარ თ ლი დან, ნა ნა გა დე ლია სა მეგ რე ლო – ზე მო სვა ნე თი დან, ნი ნო ნა დი
რა ძე – სამ ცხე ჯა ვა ხე თი დან, თე ო ნა სუმ ბა ძე – კა ხე თი დან, გუ რან და შა ნი ძე – იმე რე თი დან, ვლა დი
მერ აფხა ზა ვა – გუ რი ი დან და მზია ბა უ ჟა ძე – აჭა რი დან.

კონ ფე რენ ცი ის გა მო კითხულ მო ნა წი ლე თა უმ რავ ლე სო ბამ ჩათ ვა ლა, რომ  გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე-
რე სო მათ თ ვის იყო: ჯგუ ფუ რი მუ შა ო ბა და აზ რ თა გაც ვ ლა – გა მოც ვ ლა, პრობ ლე მე ბის და სახ ვა და 
მა თი გა დაჭ რის გზე ბის ძი ე ბა. 

რე გი ო ნუ ლი გა მო ფე ნა-კონ ფე რენ ცი ე ბი

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი აქ ტი ვო ბა, რო მე ლიც სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის პე და გოგ თა ფო რუ მის ფარ გ ლებ ში 
და ი გეგ მა და მიმ დი ნა რე წლის აპ რილმა ის ში ქვეყ ნის 11 რე გი ონ ში გან ხორ ცი ელ და, რე გი ო ნუ ლი 
გა მო ფე ნაკონ ფე რენ ცი ე ბი იყო. ღო ნის ძი ე ბის ფორ მა ტი სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის ად გი ლობ რი ვი 
პე და გო გე ბი სათ ვის ფო რუ მის მუ შა ო ბის, კონ კ რე ტუ ლი საქ მი ა ნო ბე ბის და სი ახ ლე ე ბის შე სა ხებ ინ
ფორ მა ცი ის მი წო დე ბას ით ვა ლის წი ნებ და. 

კონ ფე რენ ცი ებ ზე რე გი ო ნა ლუ რი კო ორ დი ნა ტო რე ბი თა ვი ანთ უფ ლე ბამო ვა ლე ო ბებ საც აც ნობ დ
ნენ მას წავ ლებ ლებს, რომ ლე ბიც თა ვის მხრივ  ერ თ მა ნეთს სა კუ თარ გა მოც დი ლე ბა სა და პრაქ ტი
კას უზი ა რებ დ ნენ.  იმარ თე ბო და დის კუ სი ე ბი. პე და გო გე ბი თა ვი ანთ სკო ლებ ში საგ ნის სწავ ლე ბას
თან და პრაქ ტი კუ ლი აქ ტი ვო ბებ თან და კავ ში რე ბულ ხე ლის შემ შ ლელ ფაქ ტო რებ ზე,  პრობ ლე მებ ზე 
მსჯე ლობ დ ნენ. ასე ვე და გეგ მეს სა მო მავ ლო ღო ნის ძი ე ბე ბი ღია გაკ ვე თი ლის და მრგვა ლი მა გი დის 
ფარ გ ლებ ში, რომ ლე ბიც შე მოდ გო მა ზე ყვე ლა რე გი ონ ში ჩა ტარ დე ბა.

ტრე ნინ გე ბი

ფო რუ მი მო წო დე ბუ ლია გა მარ თოს სა მუ შაო შეხ ვედ რე ბი და პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის ისე თი 
ტი პის სე მი ნა რე ბი, რო გო რი ცაა ად გი ლობ რი ვი და და სავ ლე ლი კო ლე გე ბის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი ტრე
ნინ გე ბი, მას ტერ  კ ლა სე ბი.

2630 ივ ნისს კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რ მა ამე რი კელ ექ ს პერ ტებს: ჰარ ვუ დის სა შუ ა
ლო სკო ლის ასო ცი რე ბულ დი რექ ტორს (ვერმონტის შტა ტი, აშშ) და PH Intarnationalის ერთერთ 
პირ ველ და მა არ სე ბელს, სა მო ქა ლა ქო და სო ცი ა ლუ რი მეც ნი ე რე ბის პე და გოგს ქეთ რინ ქედ ველს 
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უმას პინ ძ ლა. მა თი მას ტერ კ ლა სის თე მა იყო – „სათემო აქ ტი ვო ბით სწავ ლა/ ს წავ ლე ბა (Service Le
arning): რე ა ლუ რი პრობ ლე მე ბი და ამო ცა ნე ბი სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბი სათ ვის”.  სწავ ლე ბის ეს მე
თო დი პრობ ლე მა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლის ახალ სა ფე ხურ ზეა ფო კუ სი რე ბუ ლი და სა მო ქა ლა ქო 
გა ნათ ლე ბა ში თე მის, სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თ ვას გუ ლის ხ მობს. 

სა მუ შაო შეხ ვედ რა ში სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნე ბი დან 42 პე და გო გი მო ნა წი ლე ობ და. ისი ნი ამე რი კა ში 
კარ გად ცნო ბილ – სა თე მო აქ ტი ვო ბით სწავ ლა/ ს წავ ლე ბის მე თოდს ჰარ ვუ დის დაწყე ბი თი და ვერ

მონ ტის სა შუ ა ლო სკო ლე ბის პრო ექ ტე ბის მა გა ლი თებ ზე გა ეც ნენ და ამე რი კელ ექ ს პერ ტებ თან ერ
თად ის მო დუ ლე ბი შე არ ჩი ეს, რომ ლებ საც სა კუ თარ პე და გო გი ურ პრაქ ტი კა ში საგ ნის სწავ ლე ბი სას 
გა მო ი ყე ნე ბენ. 

კონ კ რე ტუ ლი პრო ექ ტე ბის გან ხილ ვი სა და მათ ზე მსჯე ლო ბის გარ და ტრე ნინ გე ბი სხვა დას ხ ვა ტი
პის თა მა შებს და ვო დე ოჩ ვე ნე ბებ საც მო ი ცავ და, რომ ლე ბიც სა თე მო აქ ტი ვო ბით სწავ ლა/ ს წავ ლე ბის 
არ ს სა და უპი რა ტე სო ბებს წარ მო ა ჩენ და. 

გარ და ამი სა, ჯინ ბერ ტი ომ მა და ქეთ რინ ქედ ველ მა თბი ლი სის ილია ვე კუ ას სა ხე ლო ბის 42 სა ჯა რო 
სკო ლის მოს წავ ლე თა მო ნა წი ლე ო ბით მას ტერ  კ ლა სი ჩა ა ტა რეს. გაკ ვე თი ლის ვი დე ო ვერ სია უახ ლო
ეს მო მა ვალ ში სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის პორ ტალ ზე – civics.ge გან თავ ს დე ბა. 

სა ინ ფორ მა ციო ბი უ ლე ტე ნი

ყო ველ სამ თვე ში ერ თხელ ფო რუ მი სა ინ ფორ მა ციო ბი უ ლე ტენს გა მოს ცემს. ის მო წო დე ბუ ლია და
ეხ მა როს პე და გო გებს, სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბით და კა ვე ბულ ექ ს პერ ტებს ფო რუ მის მუ შა ო ბის და 
ზო გა დად სკო ლებ ში სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა ში, გა მოც დი ლე ბის 
ურ თი ერ თ გა ზი ა რე ბა ში. გარ და ამი სა ბი უ ლე ტე ნი შე საძ ლებ ლო ბაა შე ხე დუ ლე ბე ბის, მო საზ რე ბე ბის 
და პრაქ ტი კულ საქ მი ა ნო ბა ში მიღ წე უ ლი წარ მა ტე ბე ბის წარ მო ჩე ნი სათ ვის.

სო ცი ა ლუ რი მე დია

ფე ის ბუქ ზე უკ ვე რამ დე ნი მე თვეა სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის პე და გოგ თა ფო რუ მის ჯგუ ფი არ სე
ბობს. ის ფო რუ მის მუ შა ო ბი სა თუ სი ახ ლე ე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას სის ტე მა ტუ რად აწ ვ დის ჯგუ
ფის წევრ პე და გო გებს. აქ მსჯე ლო ბა და აზ რ თა გა ზი ა რე ბა უმე ტე სად ფო რუ მის ფარ გ ლებ ში გან
ხორ ცი ე ლე ბულ აქ ტი ვო ბებს და სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის პე და გოგ თა პრაქ ტი კულ საქ მი ა ნო ბას 
შე ე ხე ბა. საგ ნის სწავ ლე ბა სა და საკ ლუ ბო მუ შა ო ბა ში არ სე ბუ ლი  გა მოც დი ლე ბი სა და პრობ ლე მე ბის 
შე სა ხებ პე და გო გე ბი სა კუ თარ შე ხე დუ ლე ბებს, კო მენ ტა რებს აფიქ სი რე ბენ, აზრს უზი ა რე ბენ ერ თ
მა ნეთს და სვა მენ კითხ ვებს.

პირველ  გამოფენა -კონფერენციაზე წლის ცხრა  საუკეთესო  
სამოქალაქო  განათლების პედაგოგი

დაჯილდოვდა. 
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4. რე ა ლო ბი დან  ახალ რე ა ლო ბა ში

დღეს სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის პე და გოგ თა ფო რუმს 541 წევ რი ჰყავს. ACETTის პროგ რა მის ფარ
გ ლებ ში 2014 წლამ დე მის საქ მი ა ნო ბას ფო რუ მის კო მი ტეტ თან ერ თად კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე
ნენ გის ცენ ტ რი კვლა ვაც გა უ წევს კო ორ დი ნი რე ბას, ის ხელს შე უწყობს ფო რუ მის ორ გა ნი ზა ცი ულ 
და ინ ს ტი ტუ ცი ურ გან ვი თა რე ბას. თუმ ცა მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ დღე ის თ ვის და მომ დევ ნო ორი 
წლის მან ძილ ზე პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში ფო რუ მის გან ვი თა რე ბა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ა, პე და გოგ თა 
პრო ფე სი უ ლი ქსე ლის მო მავ ლი სათ ვის სა ფიქ რე ბე ლია იმ გზე ბის ძი ე ბა, რაც ამ გ ვა რი გა ერ თი ა ნე ბის 
და მო უ კი დე ბელ არ სე ბო ბას გუ ლის ხ მობს. სწო რედ ამი ტომ ფო რუ მი და სავ ლუ რი გა მოც დი ლე ბის 
შეს წავ ლას ფიქ რობს და გა მარ თავს კონ სულ ტა ცი ებს, რა თა უკ ვე არ სე ბუ ლი სქე მე ბი სა და ტაქ ტი
კე ბის ქარ თულ სი ტუ ა ცი ას თან ადაპ ტი რე ბით პრო ფე სი უ ლი გა ერ თი ა ნე ბის გან ს ხ ვა ვე ბულ ეტაპ ზე 
– ახალ რე ა ლო ბა ში გა და ი ნაც ვ ლოს.

 

პრო ფე სი უ ლი ქსე ლი პე და გოგ თა პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბი სათ ვის  
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მოხალისეობა, შესაძლებლობა 
ორგანიზაციისა და პიროვნებისათვის

პავლე თვალიაშვილი
CTC – კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის ტრენერკონსულტანტი
SALTOEECA RC საინფორმაციო წარმომადგენელი საქართველოში

კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რი (CTC) ცდი ლობს თა ვი სი საქ მი ა ნო ბით ხე ლი შე უწყოს მო
ხა ლი სე ო ბის გან ვი თა რე ბას სა ქარ თ ვე ლო ში. 

CTC მო ხა ლი სე ო ბის შემ დეგ ფორ მებს იყე ნებს: მოკ ლე ვა დი ა ნი მო ხა ლი სე ო ბა (არა სტრუქ ტუ რი რე ბუ
ლი, სა ჭი რო ე ბი დან გა მომ დი ნა რე), გრძელ ვა დი ა ნი მო ხა ლი სე ო ბა (სტრუქტურირებული), მო ხა ლი სე ო
ბის პროგ რა მებ ში ჩარ თ ვა (პროექტების სა შუ ა ლე ბით). არას ტ რუქ ტუ რი რე ბულ მო ხა ლი სე ო ბას ად გი ლი 
სა უ კუ ნე ე ბის მან ძილ ზე რომ ჰქონ და სა ქარ თ ვე ლო ში, ამა ზე არა ერ თი ფაქ ტი მეტყ ვე ლებს. სა სოფ ლო 
სა მე ურ ნეო სა მუ შა ო ე ბი სას თუ სახ ლის მშე ნებ ლო ბი სას ოჯახს მთე ლი სა მე ზობ ლო ედ გა გვერ დით. 

ნა დი, მა მი თა დი ნა დი, მა მი თა დი, შრო მი ს ორ გა ნი ზა ცი ი ს ერ თ ერ თი  უძ ვე ლე სი  ფორ მა, რო მე ლი ც ა გე ბუ ლი ა 
 ურ თი ერ თ დახ მა რე ბის  შ რო მა მი გე ბით  პ რინ ციპ ზე. 
და სავ ლეთ  სა ქარ თ ვე ლო ში  ნად ს უ პი რა ტე სად  ყა ნე ბის  თოხ ნის დროს იწ ვევ დ ნენ. თო ხით  მუ შო ბის  ს პე ცი
ფი კის  და შ რო მა ტე ვა დო ბის გა მო უფ რო ეფექ ტუ რი ერ თად მუ შა ო ბა იყო. სწო რედ რამ დე ნი მე მ თოხ ნე ლის 
 მ ხარ დამ ხარ  მუ შა ო ბის დროს შე იქ მ ნა ხალ ხუ რი  სიმ ღე რა” ნა დუ რი”.
„ნადი”, რო გორ ც  შ რო მი ს ორ გა ნი ზა ცი ი ს ერ თ ერ თი  ფორ მი ს აღ მ ნიშ ვ ნე ლი  ტერ მი ნი, აღ მო სავ ლეთ  სა ქარ თ
ვე ლოს  მ თა მაც  შე მო ი ნა ხა. ფშავ სა  და  ხევ სუ რეთ ში  ხატ  სა ლო ცა ვებ ს  ჰ ქონ და  ე. წ.  სა ხარ ნა დო  მი წე ბი, რო
მელ თაც ხა ტის ყ მე ბი სა ერ თო  ძა ლი თა  მუ შა ვებ დ ნენ.
ჯა ლა ბა ძე გ . , მი წათ მოქ მე დე ბაფ შავ - ხევ სუ რეთ ში, თბ., 1963;ქსე, ტ. 7, გვ. 285, თბ., 1984

პავლე თვალიაშვილი
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რა არის მო ხა ლი სე ო ბა?

მო ხა ლი სე ო ბის ცნე ბა  ბევ რ გან გვხვდე ბა, მა გა ლი თად  შეგ ვიძ ლია ვნა ხოთ მო ხა ლი სე თა სა ინ ფორ მა
ციო ცენ ტ რის ვებ  გ ვერ დ ზე (volunteering.ge):

ეს არის: ფი ნან სუ რი გა მორ ჩე ნი სა და იძუ ლე ბის გა რე შე, პი რა დი არა მა ტე რი ა ლუ რი და ინ ტე რე სე
ბით გან პი რო ბე ბუ ლი და მო ხა ლი სე ო ბის იდე ა ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საქ მი
ა ნო ბა, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია სა ზო გა დო ე ბის სა სი კე თოდ და აქ ტუ ა ლუ რი სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე
მე ბის გა დაწყ ვე ტი სა კენ. 

ძი რი თა დი კრი ტე რი უ მე ბია

}    სო ცი ა ლუ რი სარ გებ ლი ა ნო ბა: მო ხა ლი სე ობ რი ვი საქ მი ა ნო ბა არ სე ბი თად მი მარ თუ ლია არა თა
ვად მო ხა ლი სის, არა მედ სხვა პი რის, პირ თა ჯგუ ფის ან ზო გა დად, სა ზო გა დო ე ბის სა სარ გებ ლოდ. 
წარ მო ად გენს სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის სა სი კე თო საქ მეს და აქ ტუ ა ლუ რი სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის 
გა დაწყ ვე ტის მე ქა ნიზმს. 

}   სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვო ბის ფორ მა. მო ხა ლი სე ობ რი ვი საქ მი ა ნო ბა არ მო ი აზ რე ბა „შრომის” ცნე ბა ში 
და არ წარ მო შობს შრო მით ურ თი ერ თო ბებს. მო ხა ლი სე ო ბა არის სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვო ბის ფორ მა, 
რო მე ლიც შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს პი როვ ნე ბას ჩა ერ თოს და მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს სა ზო გა დო ე
ბის გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში. 

}   თა ვი სუ ფა ლი არ ჩე ვა ნი. მო ხა ლი სე ო ბა არის პი როვ ნე ბის კე თი ლი ნე ბის გა მოვ ლი ნე ბა, ის შე იძ ლე
ბა გან ხორ ცი ე ლე დეს მხო ლოდ ნე ბა ყოფ ლო ბით და არა იძუ ლე ბით. მო ხა ლი სე ობ რი ვი საქ მი ა ნო ბა 
არ წარ მო ად გენს სა მარ თ ლებ რივ ვალ დე ბუ ლე ბას და მი სი გა ნუ ხორ ცი ე ლებ ლო ბა არ იწ ვევს იური
დი ულ პა სუ ხის მ გებ ლო ბას. 

}   გათ ვიც ნო ბი ე რე ბუ ლი აქ ტი ვო ბა. მო ხა ლი სე ო ბა  პი როვ ნე ბის პი რა დი პო ზი ცი ის გა მო ხა ტუ ლე ბა ა, 
რო მე ლიც გან პი რო ბე ბუ ლია ჰუ მა ნუ რი და მო ხა ლი სე ობ რი ვი იდე ა ლე ბის გათ ვიც ნო ბი ე რე ბის შე
დე გად. 

}   მა ტე რი ა ლუ რი და ინ ტე რე სე ბის გა რე შე. მო ხა ლი სე ო ბის ცნე ბის ერ თ ერ თი გან მ საზღ ვ რე ლი კრი
ტე რი უ მი გახ ლავთ ის, რომ მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის პი როვ ნე ბა არ ღე ბუ ლობს ფუ ლად ან სხვა 
სა ხის ანაზღა უ რე ბას.  

}   არა მა ტე რი ა ლუ რი სარ გებ ლის მი ღე ბა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მო ხა ლი სე არ ღე ბუ ლობს მა ტე
რი ა ლუ რი სა ხის სარ გე ბელს, მას არა აქვს „ალტრუისტის” იმი ჯი და მი სი მო ტი ვა ცია არ შე მო ი
ფარ გ ლე ბა მხო ლოდ სხვებ ზე ზრუნ ვის გან მი ღე ბუ ლი სი ა მოვ ნე ბით. მო ხა ლი სე ო ბა შე საძ ლებ ლო
ბას აძ ლევს პი როვ ნე ბას, ერ თი მხვრივ, სა კუ თა რი წვლი ლი შე ი ტა ნოს აქ ტუ ა ლუ რი სო ცი ა ლუ რი 
პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტის პრო ცეს ში, ხო ლო მე ო რე მხვრივ – მო ახ დი ნოს სა კუ თა რი თვით რე ა
ლი ზა ცია და შე ი ძი ნოს ისე თი უნარ  ჩ ვე ვე ბი, რო მე ლიც და ეხ მა რე ბა მას კა რი ე რულ წინ ს ვ ლა სა და 
პი როვ ნულ გან ვი თა რე ბა ში.  

მო ხა ლი სე ო ბის სა კითხებ ზე არა ერ თი ორ გა ნი ზა ცია ას რუ ლებს სა მეც ნი ე რო კვლე ვით სა მუ შა ოს, 
რომ ლის დრო საც სა ინ ტე რე სო სუ რა თი იკ ვე თე ბა. გა გაც ნობთ რამ დე ნი მე ამო ნა რიდს დო კუ მენ ტე
ბი დან: 

მო ხა ლი სე ო ბის  ფე ნო მენს, რო გორ ც ა სეთს, ევ რო პა ში  ის ტო რი უ ლად  ჰ ქონ და  ად გი ლი  და  ი გი 
 გა მო ი ხა ტე ბო და, მა გა ლი თად ,  მო ხუ ცე ბუ ლი  ა და მი ა ნე ბი სა  და ქ მე დი თუ უ ნა რო  მე ზობ ლე ბი სათ
ვის  დახ მა რე ბის  გა წე ვა ში, ად გი ლობ რი ვი ს კო ლე ბის  დახ მა რე ბა ში, მძი მე  ფი ნან სურ  თუ  ე მო ცი ურ 
 მ დ გო მა რე ო ბა ში მ ყო ფი  ო ჯა ხე ბის  თა ნად გო მა ში  და ს ხ ვა. ისე თი ქ ვეყ ნი სათ ვის  რო გო რი ცა ა,  საფ რან

მოხალისეობა, შესაძლებლობა ორგანიზაციისა და პიროვნებისათვის
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გე თი, მო ხა ლი სე ო ბი ს ის ტო რი ა  შუ ა სა უ კუ ნე ებ ში უკავ შირ დე ბა სა ვაჭ რო  გილ დი ე ბი სა  და ს ხ ვა  სა შუ
ა მავ ლო  ინ ს ტი ტუ ცი ე ბი ს არ სე ბო ბის  პე რი ოდს. ასე ვე  აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რო მ ევ რო პის  ქ ვეყ ნე ბი ს უ მე
ტე სო ბა ში  მო ხა ლი სე ობ რი ვი  აქ ტი ვო ბის  მ თა ვარ  მა მოძ რა ვებ ლა დ ეკ ლე სი ა  გა მო დი ო და, რო მე ლიც  
დახ მა რე ბა ს ად გი ლობ რი ვი  თე მე ბის  მაცხოვ რებ ლებ ს უ წევ და, რა საც  საკ მა ოდ  დი დი ტ რა დი ცი ა  აქვს. 
მა გა ლი თად, მე19 სა უ კუ ნემ დე  ი ტა ლი ა ში  მო ხა ლი სე ო ბა  ძი რი თა დად  რე ლი გი უ რი  ინ ს ტი ტუ ტე ბი ს აქ
ტი უ რო ბა ში  გა მო ი ხა ტე ბო და  და  საქ ველ მოქ მე დო  საქ მი ა ნო ბის  სა ხე ჰ ქონ და  სო ცი ა ლუ რი,  სა ზო გა დო
ებ რი ვი  კე თილ დღე ო ბი სა  და  ჯან მ რ თე ლო ბის  დაც ვის  ს ფე რო ებ ში.

ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კა ში მო ხა ლი სე ო ბის ფეს ვე ბი უნ და ვე ძე ბოთ იმ სა ზო გა დო ებ რივ მომ სა ხუ რე ბა
ში, რო მე ლიც ის ტო რი უ ლად ასო ცი რე ბუ ლი იყო ბავ შ ვ თა სახ ლე ბის, სა გან მა ნათ ლებ ლო და გენ დე
რულ (ქალთა) ინ ს ტი ტუ ტებ თან, რო მელ თა ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას მო ხა ლი სე ე ბი და სა ზო გა დო ებ რი ვი 
სექ ტო რი უზ რუნ ველ ყოფ და.

მო ხა ლი სე ო ბა იმ დროს ძა ლი ან მჭიდ რო დაა და კავ ში რე ბუ ლი პატ რი ო ტიზ მ თან, რომ ლის მთა ვა რი 
მი ზა ნი ჩე ხე თის ეროვ ნუ ლი იდენ ტო ბის გაძ ლი ე რე ბა იყო. ადა მი ა ნე ბი მო ხა ლი სე ობ რივ საქ მი ა ნო ბას 
ეწე ოდ ნენ იმ გა ერ თი ა ნე ბებ ში, რომ ლე ბიც კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი იყ ვ ნენ სა გან მა ნათ ლებ ლო, კულ
ტუ რულ და გა რე მოს დაც ვით საქ მი ა ნო ბა ზე, რაც ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბას ემ სა ხუ რე ბო და. ეს გა ერ
თი ა ნე ბე ბი სა ზო გა დო ე ბა ში დი დი პო პუ ლა რო ბით სარ გებ ლობ და და მა თი წევ რო ბა სა პა ტიო იყო. 
მა გა ლი თად, 1870 წელს 3000 გა ერ თი ა ნე ბა მოქ მე დებ და, ხო ლო 1890 წლი სათ ვის მა თი რიცხ ვი 10 
000მდე გა ი ზარ და. 

http://www.google.ge/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CFEQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.epfound.

ge%2Ffiles%2Flegal_environment_of_volunteering_policy_analysis.doc&ei=APmwT8u3MK_Q4QTN5PneCQ&usg=AFQjCNEpM7kU97JE

KGTw6tOEGVv2LQRN5Q

რაც  შე ე ხე ბა  სა ქარ თ ვე ლოს  კა ნონ მ დებ ლო ბას  მო ხა ლი სე ო ბის  ს ფე რო ში, გა მო კითხულ  რეს პონ დენ
ტ თა გან  თით ქ მის  ყ ვე ლა მ უ პა სუ ხა, რომ  შე სა ბა მის  კა ნონ მ დებ ლო ბა ს ა რ იც ნობ ს  და  სა ჭი რო ე ბის 
 შემ თხ ვე ვა ში, სა კონ სულ ტა ცი ო დ ორ გა ნი ზა ცი ი ს ი უ რის ტებ ს  მი მარ თავ ს .  რამ დე ნი მე  რეს პო ნდენ
ტ მა  ი ცო და, რომ  ქარ თულ  კა ნონ მ დებ ლო ბა ში  აღ ნიშ ნუ ლი ს ფე როს  მა რე გუ ლი რე ბე ლი  დო კუ მენ ტი 
 ა რ არ სე ბობს.

http://www.bpi.ge/analytics/volunteerismkvleva.pdf

რას გვაძ ლევს მო ხა ლი სე ო ბა მო ხა ლი სე ებს და ორ გა ნი ზა ცი ებს

მო ხა ლი სე ო ბას სარ გე ბე ლი არა  მარ ტო მათ თ ვის აქვს, ვის თ ვი საც ეს საქ მი ა ნო ბა სრულ დე ბა, არა
მედ მათ თ ვი საც, ვინც ამ საქ მი ა ნო ბას ას რუ ლებს: ეს არის დრო ის აზ რი ა ნად გა მო ყე ნე ბა; სარ გებ
ლის გა ცე მა და სარ გებ ლის მი ღე ბა; მო ხა ლი სეს აქვს სა შუ ა ლე ბა, სა კუ თა რი თა ვი გა მო ცა დოს ბევ რი 
სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბით. გა ნი ვი თა როს ის კომ პე ტენ ცი ე ბი (ცოდნა უნა რე ბი და და მო კი დე ბუ
ლე ბე ბი) რო მე ლიც კა რი ე რულ ზრდა ში და ეხ მა რე ბა.

მოხალისეობა, შესაძლებლობა ორგანიზაციისა და პიროვნებისათვის

მოხალისეობას სარგებელი არა  მარტო მათთვის აქვს, 
ვისთვისაც ეს საქმიანობა  სრულდება, არა მედ მათთვისაც, 
ვინც ამ საქმიანობას  ასრულებს.
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ბაია ბა ი აშ ვი ლი პრო მეს ტი ა ჯე ორ ჯი ას თარ ჯი მა ნი.

2012 წლის 6 თე ბერ ვ ლი დან ექვს მარ ტამ დე CTC –ში მო ხა ლი სედ  ვ მუ შა ობ დი.  ჩე მი გა დაწყ
ვე ტი ლე ბა და მეწყო CTCში მო ხა ლი სედ მუ შა ო ბა, გან პი რო ბე ბუ ლი იყო, უპირ ვე ლეს  ყოვ
ლი სა, პი რა დი ინ ტე რე სი დან გა მომ დი ნა რე, რა თა მი მე ღო მუ შა ო ბის გა მოც დი ლე ბა, შე მე ძი
ნა ის უნა რე ბი, რაც სა ჭი როა ოფის ში, ორ გა ნი ზა ცი ა ში ან სხვა და წე სე ბუ ლე ბა ში ამა  თუ იმ 
ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი და ვა ლე ბის შე სას რუ ლებ ლად. 

CTCთან ურ თი ერ თო ბით პირ ველ რიგ ში, იყო, ის გა მოც დი ლე ბა შე ვი ძი ნე, რომ ლიც სა მო
მავ ლოდ, კა რი ე რა ში ა უ ცი ლებ ლად დამ ჭირ დე ბა და გა მო მად გე ბა.

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ის ადა მი ა ნე ბი და გა რე მო, რი თიც CTC უდა ვოდ გა მო ირ ჩე ვა; ჩემ თ ვის რო
გორც ერ თ ერთ რი გი თი მო ხა ლი სის თ ვის , კე თილ გან წყო ბი ლი და მე გობ რუ ლი და მო კი დე ბუ
ლე ბა დი დი სტი მუ ლი იყო.

ზო გა დად კი ახალ გაზ რ დებს, რო მელ თაც სურთ, იყ ვ ნენ წარ მა ტე ბუ ლე ბი, ვურ ჩევ დი, აუცი
ლებ ლად გა მო ი ყე ნონ შან სი, იყ ვ ნენ მო ხა ლი სე ე ბი,  რა თა შე ი ძი ნონ ადა მი ა ნებ თან ურ თი ერ
თო ბის ,გა მოც დი ლე ბა, პრაქ ტი კა ში გა ათ ვით ც ნო ბი ე რონ  პა სუ ხის მ გებ ლო ბა სა მუ შა ოს თან 
მი მარ თე ბა ში.

ბა ი ამ მო ხა ლი სე ობ რი ვი სამ ქი ა ნო ბის დას რუ ლე ბის შემ დეგ წარ მა ტე ბით გა აგ რ ძე ლა მოღ ვა
წე ო ბა “პრომესიაჯორჯიაში”.

და ვით  გე ლუ ტაშ ვი ლი,  კონ სულ ტა ცი ი სა  და ტ რე ნინ გის  ცენ ტ რის  მ ცი რე  ბიზ ნე სი ს ად მი ნის ტ რი რე
ბის  ტ რე ნე რი/ კონ სულ ტან ტი.

2011 წლი ს ი ან ვ რი დან 2012 წლი ს აპ რი ლამ დე ვ მუ შა ობ დი BPს მიერ ინიცირებულ და 
დაფინანსებულ პროექტში  „თემის განვითარების ინიციატივა  3”,  პრო ექ ტის  მე ნე ჯე რი ს ა სის
ტენ ტად, ხო ლო  2012  წლი ს აპ რი ლი დან  დღემ დე ვ მუ შა ობ USAIDის მიერ დაფინანსებულ 
პროექტში „2008 წლი ს ო მის  შე დე გა დ ი ძუ ლე ბით  გა და ად გი ლე ბუ ლი  პი რე ბი სა  და  და ზა რა ლე
ბუ ლი სოფ ლე ბის  მო სახ ლე ო ბის  თ ვით და საქ მე ბის  ხელ შეწყო ბა”, პრო ექ ტი ს ო ფიც რად.

მო ხა ლი სედ  მუ შა ო ბა 2006 წელს, მე3 კურ ს ზე ს წავ ლის  დაწყე ბი სას  გა დავ წყ ვი ტე. იმ დ რო
ის თ ვის  ძა ლი ან  ძ ნე ლი  ი ყო  სამ სა ხუ რის  დაწყე ბა, მი თუ მე ტე ს არ  მ ქონ და  დამ თავ რე ბუ ლი  
უ ნი ვერ სი ტე ტი, არ  მ ქონ და  მუ შა ო ბის  გა მოც დი ლე ბა  და  არ  მ ყავ და  გავ ლე ნი ა ნი  ნაც ნო ბე ბი.  
შე სა ბა მი სად ,  გა დავ წყ ვი ტე  მიზ ნის თ ვის  ნა ბიჯ  ნა ბიჯ, შრო მით  და  ჯან სა ღი  სო ცი ა ლუ რი  
კავ ში რე ბის  შექ მ ნით  მი მეღ წი ა.

მო ხა ლი სე ო ბა  და ვიწყე USAIDის პროექტში ბიზნეს იდეების შერჩევის კომისიაში. ამ  დ რო
ი სათ ვის  მქონ და  ბიზ ნეს გეგ მის  შედ გე ნის  გა მოც დი ლე ბა. სრულ ყო ფი ლი  ბიზ ნეს გეგ მის  შე
საქ მ ნე ლად  ჯ გუ ფის  ს ხ ვა  წევ რებ თა ნ ერ თად  და გეგ მი ლი  და  გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მ ქონ და  
მარ კე ტინ გუ ლი კ ვ ლე ვაც. გა მოც დი ლე ბა მ ქონ და  მი ღე ბუ ლი  ა სე ვე  ტუ რის ტულ, სა დაზღ ვე
ვო  და  გა რე მოს  და ცვი თ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში.

მო ხა ლი სედ   მუ შა ო ბის  პ რო ცეს ში  სა შუ ა ლე ბა  მ ქონ და  მი მე ღო მ რა ვალ ფე რო ვა ნი  გა მოც
დი ლე ბა  უ საფ რ თხო    გა რე მო ში, რად გან   პა სუ ხის მ გებ ლო ბა   შეს რუ ლე ბულ   სა მუ შა ო ზე  
 მი ნი მა ლუ რი  ი ყო  და   ა მა ვე  დ როს,   სა მუ შა ო  ს რულ დე ბო და  გა მოც დი ლი თა ნამ შ რო მე
ლე ბის  მეთ ვალ ყუ რე ო ბის  ქ ვეშ.

მო ხა ლი სედ  და ახ ლო ე ბით 2 წლის  გან მავ ლო ბა ში ვ მუ შა ობ დი  და ვ მო ნა წი ლე ობ დი ს ხ ვა დას ხ ვა  
სა ხის  სა ინ ფორ მა ცი ო პ რო ექ ტე ბის  და გეგ მ ვა გან ხორ ცი ე ლე ბა ში, მა გა ლი თად  მ წ ვა ნე  გა რე მო

მოხალისეობა, შესაძლებლობა ორგანიზაციისა და პიროვნებისათვის
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ზე ზ რუნ ვი ს ა უ ცი ლებ ლო ბა ზე, გზებ ზე  და  მე თო დებ ზე ; ორ გა ნი ზე ბას  ვუ კე თებ დი ს ხ ვა დას ხ
ვა  სა ხის  კონ ფე რენ ცი ებ ს უ ნი ვერ სი ტე ტებ ში  და სხვ. ასე ვე  შემ დეგ  მო ნა წი ლე ო ბას  ვი ღებ დი 
 მარ კე ტინ გუ ლი კ ვ ლე ვის  და გეგ მ ვა გან ხორ ცი ე ლე ბა ში, ბიზ ნეს გეგ მე ბის  შექ მ ნა ში  და  ა.შ.

თა ნა ტო ლებს შე მიძ ლია ვუთხ რა, რომ მო ხა ლი სე ო ბა  ა კა დე მი უ რი  გა ნათ ლე ბის  მი
ღე ბის  დას რუ ლე ბამ დე, სა შუ ა ლე ბას  გაძ ლევ ს  მი ი ღო  გა მოც დი ლე ბა მა ნამ ,  სა ნამ  
ჩა მო გი ყა ლიბ დე ბა  ა რა სა სურ ვე ლი ს ტე რე ო ტი პუ ლი  აზ როვ ნე ბა. ამა ვე დ როს 
 სა შუ ა ლე ბა  გეძ ლე ვა  გა ავ ლო მ რა ვა ლი  პა რა ლე ლი პ რაქ ტი კა სა  და  თე ო რი ას თან, შე
ხე დო ს ხ ვა  კუთხით  თე ო რი ულ  დოგ მებ ს  და  მო ახ დი ნო  მა თი  ა დაპ ტა ცი ა  არ სე ბულ 
 გა რე მო ში. მო ახ დი ნო  ცოდ ნის  ტ რან ს ფე რი პ რაქ ტი კი დან  თე ო რი ა ში  და  პი რი ქით. 
ამ  ყ ვე ლაფ რის  გა აზ რე ბუ ლი ქ მე დე ბით  კი, სა ბო ლო ოდ  მო ხა ლი სე  ყა ლიბ დე ბა ძ ლი ერ, კონ
კუ რენ ტუ ნა რი ან  სა მუ შა ო  ძა ლად.

სა ქარ თ ვე ლო ში არა ერთ ორ გა ნი ზა ცი ას აქვს სა შუ ა ლე ბა გა მო ნა ხოს საქ მე, რო მელ შიც მო
ხა ლი სე ებს ჩარ თავს. 

მო ხა ლი სე ო ბა სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე:

ასე ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ორ გა ნი ზა ცი ებს, რომ ლებ საც აქვს გა მოც დი ლე ბა მო ხა ლი სე ო ბის კუთხით, 
შე უძ ლი ათ გა ი ა რონ სპე ცი ა ლუ რი აკ რე დი ტა ცია და ევ რო პის ქვეყ ნებ ში გა აგ ზავ ნონ მო ხა ლი სე ე ბი 
(18დან 30 წლამ დე ასა კის). პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში და ფი ნან ს დე ბა: ცხოვ რე ბა 100%, კვე ბა 100%, 
კო მუ ნი კა ცი ის ხარ ჯე ბი 100%, ში და მგზავ რო ბა (სახლისამსახური 100%), დაზღ ვე ვა (100%); წი
ნას წა რი (გამგზავრებამდე) ტრე ნინ გი 100%; ჩას ვ ლის შემ დეგ ტრე ნინ გი 100%; ად გი ლობ რი ვი ენის 
კურ სი (100%), ვი ზა 100% და თვით მ ფ რი ნა ვის ბი ლე თი 90%. თი თო ე უ ლი ასე თი მო ხა ლი სე ფას და უ
დე ბე ლი რე სურ სია ორ გა ნი ზა ცი ის თ ვის. დამ ყა რე ბუ ლია ახა ლი კავ ში რე ბი სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე, 
კად რი უამ რა ვი იდე ით და გა მოც დი ლე ბით გვიბ რუნ დე ბა. 

ამა ვე პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში ორ გა ნი ზა ცი ას სა ქარ თ ვე ლო შიც შე უძ ლია უმას პინ ძ ლოს უცხო ელ 
მო ხა ლი სე ებს ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბი დან. მა თი პროგ რა მა ში მო ნა წი ლე ო ბას შე იძ ლე ბა ევ
რო კო მი სი ის მი ერ  და ფი ნან ს დეს. 

CTCის ევ რო პის მო ხა ლი სე ო ბის პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში, რო მე ლიც  ევ რო კო მი ის პროგ რა მის 
 „ა ხალ გაზ რ დო ბა მოქ მე დე ბა ში” ნა წი ლია (EVS – Evropean Voluntary Sevice) ახალ გაზ რ დე ბი გამ გ
ზავ ნი ქვეყ ნი დან ჩა დი ან მას პინ ძელ ქვე ყა ნა ში და რო მე ლი მე პრო ექ ტ ში იწყე ნებ მუ შა ო ბას.

2009 წელს CTCიმ ბელ გი ა ში 11 თვით მო ხა ლი სედ გა უშ ვა ირი ნა ხვინ თე ლა ნი. ირი ნას ბელ გი ა ში 
გამ გ ზავ რე ბა შე საძ ლე ბე ლი გახ და სვა ნე თის პრო ექ ტის კო ორ დი ნა ტო რის პავ ლე თვა ლი აშ ვი ლის 
ინი ცი ა ტი ვით და სი ქა სა გან მა ნათ ლებ ლო ინი ცი ა ტი ვე ბის ქარ თუ ლი ასო ცი ა ცი ის თა ნად გო მით, 
რომ ლის აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი ინ გა პა ი ჭა ძე ირი ნას სა ქარ თ ვე ლო დან მუდ მივ მენ ტო რო
ბას უწევ და. 

ქართულ კანონმდებლობაში მოხალისეობის  სფეროს  
მარეგულირებელი დოკუმენტი ჯერ არ არსებობს.

მოხალისეობა, შესაძლებლობა ორგანიზაციისა და პიროვნებისათვის
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გთა ვა ზობთ რამ დე ნი მე გვერდს ირი ნას, რო გორც მო ხა ლი სის ბლო გი დან (დღიურიდან)

17 იან ვა რი 2010 წე ლი. 

მო გე სალ მე ბით, მე  ვა რ ი რი ნა, სა ქარ თ ვე ლო დან, კერ ძოდ  კი  ზე მო ს ვა ნე თი ს უ ლა მა ზე სი  რა ი ო ნი დან  მეს
ტი ი დან. 23 წლის  ვარ. სკო ლა  მეს ტი ა ში  და ვამ თავ რე, შემ დე გ ივ . ჯა ვა ხიშ ვი ლის  სა ხე ლო ბის  თ ბი ლი სის 
 სა ხელ მ წი ფო  უ ნი ვერ სი ტეტ ში  ჩა ვა ბა რე, ის ტო რი ის  მი მარ თუ ლე ბა ზე. მა გის ტ რა ტუ რა ში ს წავ ლის  პე რი ოდ ში  
გა დავ წყ ვი ტე EVS მეცადა. გა მი მარ თ ლა  კი დეც, უამ რა ვი  დაბ რ კო ლე ბის  მი უ ხე და ვად  ბელ გი ა ში  აღ მოვ ჩ ნ დი. 
უკ ვე  მე ხუ თე თ ვე ა,  რაც  ბელ გი ა ში  ვარ. ლე უ ვენ ტა ნ ახ ლოს მ დე ბა რე  პა ტა რა  ქა ლაქ  ბე ტე კომ ში ვ ცხოვ რობ. 
ლე უ ვე ნი  უ ლა მა ზე სი  ქა ლა ქი ა, იგი ც ნო ბი ლი ა  რო გორ ც  სა უ ნი ვერ სი ტე ტო  ქა ლა ქი, აქ უ ამ რა ვ უცხო ელ  და  
ად გი ლობ რივ  ს ტუ დენ ტ ს  შეხ ვ დე ბით.  ტუ რის ტე ბი თაც  გა ნე ბივ რე ბუ ლი ა. ჩე მი პ რო ექ ტი 2009 წლის  სექ ტემ
ბერ ში  და იწყო  და 2010 წლის  სექ ტემ ბერ ში  დამ თავ რ დე ბა. ბელ გი ა ში  რომ  მოვ დი ო დი, მე გო ნა  ერ თი  წე ლი  ძა
ლი ან  დი დი  პე რი ო დი  ი ყო  და  ვერ  გავ ძ ლებ დი, თუმ ცა  ხუ თი თ ვე  ი სე  გა ვი და,  ვე რა ფე რი  გა ვი გე,  ძა ლი ან  ს წ რა
ფად  გა დის  დ რო, მე კი  რამ დე ნი  რამ  მაქ ვ ს  მო სას წ რე ბი…  პრო ექ ტი  თა ვი დან ვე  სა ინ ტე რე სოდ  და იწყო. ჩა მოს
ვ ლის თა ნა ვე ზღ ვის პი რა  ქა ლაქ ში  ნი უ პორ ტ ში ტ რე ნინ გებ ზე  აღ მოვ ჩ ნ დი. აქ  ს ხ ვა  ევ რო პე ლი  მო ხა ლი სე ე ბი  
გა ვი ცა ნი. მათ თან  დღემ დე  ვაგ რ ძე ლე ბ ურ თირ თო ბას. შა ბათ კ ვი რა ს ერ თად  ვა ტა რებ თ ხოლ მე, ვცდი ლობ თ  
მ თე ლი ჩ ვე ნი  თა ვი სუ ფა ლი დ რო ს ხ ვა დას ხ ვა  ქა ლა ქე ბის  მო ნა ხუ ლე ბას  და ვუთ მოთ. მა ლე  მო ხა ლი სე ე ბი ი ს 
 ტ რე ნინ გებ ზე  შე ვიკ რი ბე ბით, შა ბათ  კ ვი რა ს ერ თად  გა ვა ტა რებთ, ჩვენ ს  გა მოც დი ლე ბას  გა ვუ ზი ა რებ თ ერ თ
მა ნეთს. ამ ჯე რად  ტ რე ნინ გ ზე  ხუთ თ ვი ა ნი  მუ შა ო ბა უნ და შე ვა ფა სოთ. 

2009 წლის 3 სექ ტემ ბერ ს  დი ლით  ჩა მოვ ფ რინ დი  ბელ გი ა ში, იმა ვე  სა ღა მო ს ე ნის  კურ ს ზე  ჩა ვე წე რე  და  გაკ ვე
თილ საც  და ვეს წა რი. მოკ ლედ  დას ვე ნე ბის  გა რე შე  შე ვუ დე ქი  ბელ გი ურ  ცხოვ რე ბას  და დღემ დე  ვაგ რ ძე ლებ.

16 ოქ ტომ ბე რი 2009

დღეს  ლე უ ვენ ში  წა ვიყ ვა ნეთ  ბავ შ ვე ბი. DE WISSELმა და მისმა პარტნიორმა ორგანიზაციებმა გამოფენა 
მოაწყვეს თემაზე “DREAM” (სიზმარი, ოც ნე ბა, სურ ვი ლი). დღე ვან დე ლი დღე  ღა რიბ  ხალ ხ ს ეძღ ვ ნე ბო და, 
უამ რა ვი  ა და მი ა ნი  გა ვი ცა ნი. თით ქ მის  ყ ვე ლა  ექ ს პო ნატ ზე  ხალ ხი ს ოც ნე ბე ბი,  სურ ვი ლე ბი  ი ყო  აღ ბეჭ დი ლი 
(ერთგვარი სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგად შეგროვებული ოცნებები). ეს  ყ ვე ლა ფე რი, რა თ ქ მა  უნ
და, ნი დერ ლან დუ რ ე ნა ზე  ი ყო, ყვე ლას  თი თო  სურ ვი ლის  გა და თარ გ მ ნას  ვ თხოვ დი...

...სპეციალურად ამ გამოფენისათვის RIZSASში შევქმენით თექა, გარ კ ვე უ ლი წ ვ ლი ლი  მეც  მი მიძღ ვის  მის 
 და მუ შა ვე ბა ში. გა მო ფე ნა ზე  წარ მოდ გე ნი ლი  ი ყო  ოც ნე ბე ბი სა  და  სურ ვი ლე ბი ს უ ზარ მა ზა რი  ყუ ლა ბა.

გა მო ფე ნი დან  სახ ლ ში  რომ  ვ ბ რუნ დე ბო დი, თავ ში  მიტ რი ა ლებ და  თი თო ე უ ლი  ოც ნე ბა, სურ ვი ლი  თუ  სიზ მა რი...

ირი ნა არ არის ერ თა დერ თი ქარ თ ვე ლი რო მე ლიც EVS პროგ რა მით უცხო ეთ ში იმ ყო ფე ბო და. მათ
თან ურ თი ერ თო ბით ბევ რი შე იძ ლე ბა გა ვი გოთ, რა ტომ იყო მო ხა ლი სე ო ბა მა თი ცხოვ რე ბის მნიშ ვ
ნე ლო ვა ნი ეტა პი.

ირი ნამ ბელ გი ა ში ერ თი წე ლი გა ა ტა რა, ამა ვე პე რი ოდ ში კი სვა ნეთ ში CTCის ოფის ში მო ხა ლი სედ 
მუ შა ობ და პო ლო ნე ლი მი ხე ილ ზე ლას კო. მი ხე ილ მა 6 თვე დაჰ ყო ზე მო სვა ნეთ ში და მი სი მო ხა ლი სე
ობ რი ვი სა მუ შაო უკავ შირ დე ბა CTCის ზე მო სვა ნე თის პრო ექ ტის საქ მი ა ნო ბებს: ახალ გაზ რ დებ თან 
ურ თი ერ თო ბა, კონ ტაქ ტე ბის დამ ყა რე ბა, ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბა და სვა ნე თის პო პუ ლა რი ზე ბა. მი
ხე ილს სა შუ ა ლე ბა მი ე ცა დე ტა ლუ რად გაც ნო ბო და რო გორც ორ გა ნი ზა ცი ულ საქ მი ა ნო ბებ ს ,ა სე ვე 
ად გი ლობ რივ ყო ფას, ადა მი ა ნებს, კულ ტუ რის ძეგ ლებს. 

მი ხე ი ლის მსგავ სად არა ერ თი უცხო ე ლი მო ხა ლი სე იმ ყო ფე ბო და სა ქარ თ ვე ლო ში.

სა ერ თა შო რი სო პრო ექ ტებ ში მო ნა წი ლე ო ბის მსურ ვე ლებს შე გიძ ლი ათ დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცია 
EVS (Evropean Voluntary Sevice) პროგ რა მის შე სა ხებ ნა ხოთ გვერ დ ზე:

http://www.saltoyouth.net/rc/eeca/eecacooperation/eecaa2/

მოხალისეობა, შესაძლებლობა ორგანიზაციისა და პიროვნებისათვის
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2012 წლის სექ ტემ ბ რი დან იგეგ მე ბა ორი გერ მა ნე ლი მო ხა ლი სის მას პინ ძ ლო ბა ერ თ წ ლი ა ნი პროგ
რა მით ზე მო სვა ნე თის პრო ექ ტ ში.

ეს კი დევ ერ თი მა გა ლი თი ა, რო დე საც სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნი ზა ცი ა ში მო ხა ლი სე ობ რი ვი საქ მი ა ნო
ბით ევ რო პე ლი ახალ გაზ რ დე ბი  ინ ტე რეს დე ბი ან.

სა ქარ თ ვე ლო ში მო ხა ლი სე ო ბის გან ვი თა რე ბა სტი მუ ლი რე ბას სა ჭი რო ებს და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ამ 
მი მარ თუ ლე ბით ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბის გა დად გ მა.  დღეს ამ მი მარ თუ ლე ბით აქ ტი უ რად მუ შა ობს 
“სამოქალაქო სა ზო გა დო ე ბის ინ ს ტი ტუ ტი” შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის 
სა ა გენ ტოს მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი სა ჯა რო პო ლი ტი კის, ად ვო კა ტი რე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა
დო ე ბის გან ვი თა რე ბის პრო ექ ტ თან თა ნამ შ რომ ლო ბით. 

2011 წელს  ფონდ „ღია სა ზო გა დო ე ბა სა ქარ თ ვე ლოს” ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით გან ხორ ცი ელ და 
პრო ექ ტი „სახელმწიფო პო ლი ტი კა მო ხა ლი სე ო ბის სფე რო ში: ქარ თუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა და მსოფ
ლიო პრაქ ტი კა”. პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში “ახალგაზრდული რეს პუბ ლი კუ რი ინ ს ტი ტუ ტის” მი ერ ჩა
ტარ და კვლე ვა, რომ ლის ავ ტო რე ბიც არი ან არ ჩილ აბა ში ძე და გი ორ გი აბა შიშ ვი ლი („სახელმწიფო 
პო ლი ტი კა მო ხა ლი სე ო ბის სფე რო ში: ქარ თუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა და მსოფ ლიო პრაქ ტი კა”. ISBN 
9789941036255).  კვლე ვის ან გა რი ში გა მო ყოფს რიგ რე კო მენ და ცი ებს. მათ შო რის მი უ თი თებს, 
რომ აუცი ლე ბე ლია მო ხა ლი სე ო ბის შე სა ხებ ქარ თუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის სრულ ყო ფა და მო ხა ლი სე
ო ბი სათ ვის ხელ საყ რე ლი სა მარ თ ლებ რი ვი გა რე მოს შექ მ ნა; ასე ვე უნ და შე მუ შავ დეს სა ხელ მ წი ფო 
პროგ რა მე ბი, რომ ლებ შიც მოხ დე ბა ახალ გაზ რ დო ბის მო ხა ლი სე ობ რივ საწყი სებ ზე ჩარ თ ვა; ხე ლი
უნ და შე ეწყოს ევ რო პუ ლი გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბას; ასე ვე შე იქ მ ნას მო ხა ლი სე თა ცენ ტ რე ბი, 
რომ ლე ბიც და ა კავ ში რებ დ ნენ მო ხა ლი სე ო ბის მსურ ვე ლებს შე სა ბა მის ორ გა ნი ზა ცი ებ თან.

აღ ნიშ ნუ ლი თე მა ბევ რი ორ გა ნი ზა ცი ის ერ თობ ლივ და თან მიმ დევ რულ მუ შა ო ბას მო ითხოვს. ჩვენ 
გვჯე რა, რომ ყვე ლა აქ ტო რის ძა ლის ხ მე ვით მო ხა ლი სე ო ბის ინ ს ტი ტუ ტი გაძ ლი ერ დე ბა სა ქარ თ ვე
ლო შიც. 

მოხალისეობა, შესაძლებლობა ორგანიზაციისა და პიროვნებისათვის
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1. და საქ მე ბა და თვით და საქ მე ბა

2011 წლის სექ ტემ ბერ ში World Economic Forum ის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი შე დე გე ბის მი ხედ ვით, 
მო სახ ლე ო ბის 62% ს „სამუშაო” ქვეყ ნის ნო მერ პირ ველ პრობ ლე მად მი აჩ ნი ა, ხო ლო 72%ს – ნო მერ 
პირ ველ ად გი ლობ რივ პრობ ლე მად. გარ და ამი სა, კითხ ვა ზე, შე იც ვა ლა თუ არა ამ მი მარ თუ ლე ბით 
მდგო მა რე ო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში,  33%მა უპა სუ ხა, რომ მდგო მა რე ო ბა გა უ ა რეს და, ხო ლო 40%ს მი
აჩ ნი ა, რომ ამ კუთხით მდგო მა რე ო ბა სა ერ თოდ არ შეც ვ ლი ლა. ეს მო ნა ცე მე ბი კი დევ ერ თხელ ადას
ტუ რებს, რომ უმუ შევ რო ბა სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრობ ლე მა ა. 

უნ და აღი ნიშ ნოს, ასე ვე, რომ გა მო კითხულ თა 50%ს მი აჩ ნი ა, რომ მდგო მა რე ო ბა გა უ ა რეს და სა ზო
გა დო ე ბა ში სი ღა რი ბის დო ნის თვალ საზ რი სი თაც. ეროვ ნულ  დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტის კვლე
ვა ზე დაყ რ დ ნო ბით, რეს პონ დენ ტ თა 31% ან უმუ შე ვა რია ან სა მუ შა ოს მა ძი ე ბე ლი, 5% არ ეძებს სა
მუ შა ოს, ხო ლო 30% არა აქ ტი ურ სა მუ შაო ძა ლას წარ მო ად გენს, რო მე ლიც მო ი ცავს სტუ დენ ტებს, 
პენ სი ო ნე რებს, და ა.შ. 

უმუ შევ რო ბა ზე სა უბ რი სას, კი დევ ერ თი სა კითხი, რო მელ საც ეკო ნო მის ტე ბი ყუ რადღე ბას აქ ცე ვენ, 
შრო მი სუ ნა რი ან უმუ შე ვარ თა გა ნათ ლე ბის დო ნე ა. 2010 წლის ადა მი ა ნუ რი გან ვი თა რე ბის ან გა რი

თვითდასაქმების ხელშეწყობა 
საქართველოში – სიტისის 
გამოცდილება
კობა კიკაბიძე, სოფიო კაჭახიძე
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შის თა ნახ მად, სა ქარ თ ვე ლო ერ თ ერ თი ლი დე რი ქვე ყა ნაა სა მუ შაო ძა ლის გა ნათ ლე ბის დო ნის მი
ხედ ვით. უმუ შე ვარ თა 81%ს სა შუ ა ლო ან უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბა აქვს მი ღე ბუ ლი. ეს ნიშ ნავს იმას, 
რომ გა ნათ ლე ბუ ლი სა მუ შაო ძა ლა გა მო უ ყე ნე ბე ლია და მას ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა ში წვლი ლი ვერ შე
აქვს. ამა ვე დროს, მსოფ ლიო კონ კუ რენ ტუ ლო ბის ან გა რი შის მი ხედ ვით (20112012 წლე ბი), ქვე ყა
ნა ში ბიზ ნე სის კე თე ბის მთა ვა რი ხე ლის შემ შ ლე ლი ფაქ ტო რი არა ა დეკ ვა ტუ რი გა ნათ ლე ბის მქო ნე 
სა მუ შაო ძა ლა ა.

ბო ლო ორი ათ წ ლე უ ლის მან ძილ ზე მო სახ ლე ო ბის 1/5ით შემ ცი რე ბი სას და საქ მე ბა შემ ცირ და 
2.5ით და მე ტად, ხო ლო და ქი რა ვე ბით და საქ მე ბა – 3.3ჯერ. აღ ნიშ ნულ პე რი ოდ ში, სა ქარ თ ვე ლო 
„ქრონიკული და საქ მე ბის” ქვეყ ნი დან უმ წ ვა ვე სი უმუ შევ რო ბის პრობ ლე მურ  ქვეყ ნად გარ და იქ მ ნა.

2. რა არის თვით და საქ მე ბა?

ერ თი მხრივ, თვით და საქ მე ბუ ლი ადა მი ა ნი, შე საძ ლო ა, წარ მა ტე ბუ ლი მე წარ მე იყოს, მე ო რე მხრივ 
კი, ის, ვი საც უჭირს „ფორმალური” სა მუ შა ოს პოვ ნა, იძუ ლე ბუ ლი ა, თა ვის გა და სარ ჩე ნად თვით და
საქ მ დეს. ამი ტომ, თვით და საქ მე ბის ინ ტერ პ რე ტი რე ბა ორ გ ვა რად შე იძ ლე ბა – რო გორც მე წარ მე ო ბა 
და რო გორც უმუ შევ რო ბა (www.ciln.mcmaster.ca). იმი სათ ვის, რომ გან ვას ხ ვა ოთ ნამ დ ვი ლი თვით
და საქ მე ბა და „შენიღბული” უმუ შევ რო ბა, სა ჭი როა სიღ რ მი სე უ ლი კვლე ვის ჩა ტა რე ბა, რა თა შე ფას
დეს და საქ მე ბუ ლე ბი სა და თვით და საქ მე ბუ ლე ბის ცხოვ რე ბის დო ნე.

სა ქარ თ ვე ლო ში, და საქ მე ბუ ლე ბად რე გის ტ რი რე ბულ თა უმე ტე სო ბა თვით და საქ მე ბუ ლი ა. ეს კა ტე
გო რია ძი რი თა დად კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლია სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში, ხო ლო ამ სექ ტორ ში პრო დუქ ტი უ
ლო ბის დო ნე საკ მა ოდ და ბა ლი ა. რო გორც პირ ვე ლად წარ მო ე ბა ში, ასე ვე კვე ბის პრო დუქ ტე ბის გა
და მუ შა ვე ბა ში, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის წი ლი ქვეყ ნის მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის და ახ ლო ე ბით 9%ს 
შე ად გენს. სა კა მა თო ნამ დ ვი ლად არ არის ის, რომ მშპში იმ სექ ტო რის წი ლი, რო მელ შიც და საქ მე
ბულ თა მთლი ა ნი რა ო დე ნო ბის 50%ია ჩარ თუ ლი, 9%ზე მე ტი უნ და იყოს. ამ მო საზ რე ბას კი დევ 
უფ რო ამ ყა რებს ის, რომ სოფ ლად უმუ შევ რო ბის დო ნე 7.9%ს შე ად გენს (2010 წლის მო ნა ცე მე ბით), 
მა შინ, რო დე საც ქა ლა ქებ ში უმუ შევ რო ბა 27.2%ს აღ წევს. გარ და ამი სა, სოფ ლად მთლი ა ნად და საქ
მე ბულ თა 80% თვით და საქ მე ბუ ლი ა, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ ისი ნი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტორ ში 
არი ან ჩარ თულ ნი (www.geostat.ge).

სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნა სა ქარ თ ვე ლოს სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო და საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის გა და
მუ შა ვე ბის წარ მა დო ბის სრუ ლი გა მო ყე ნე ბის გა რე შე ვერ მო ხერ ხ დე ბა. ამი ტომ, იმ ადა მინ თა რიცხ
ვი, რომ ლე ბიც ფორ მა ლუ რად არი ან და საქ მე ბუ ლე ბი, კი დევ უფ რო ნაკ ლე ბი ა, ვიდ რე ოფი ცი ა ლუ რი 
სტა ტის ტი კით ნაჩ ვე ნე ბი ციფ რი. ეს კი იმას ნიშ ნავს, რომ გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლე ბის რა ო დე
ნო ბა საკ მა ოდ მცი რე ა. ამ რი გად, თვით და საქ მე ბუ ლი სა მუ შაო ძა ლა ვერ ჩა ით ვ ლე ბა საკ მა რი სად 
სტა ბი ლურ ძა ლად ან და ის ვერ გა მო ი მუ შა ვებს საკ მა რის შე მო სა ვალს იმი სათ ვის, რომ ქვე ყა ნა ში 
სი ღა რი ბის დო ნე შემ ცირ დეს. მოკ ლედ თუ ვიტყ ვით, ფორ მა ლუ რი და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
ნაკ ლე ბო ბა სე რი ო ზუ ლი შეზღუდ ვაა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბი სათ ვის. თუ და ვაკ ვირ
დე ბით და საქ მე ბის ტი პე ბის ტენ დენ ცი ებს სა ქარ თ ვე ლო ში 19982010 წლე ბის პე რი ოდ ში, აშ კა რა ა, 
რომ ერ თა დერ თი კა ტე გო რი ა, რო მე ლიც სტა ბი ლურ ზრდას აჩ ვე ნებს, თვით და საქ მე ბულ თა კა ტე
გო რი ა ა, ხო ლო „დაქირავებით” მო მუ შა ვე და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბა მცირ დე ბა. ეს აღ მა ვა ლი ტენ
დენ ცი ა, შე საძ ლო ა, იმ ახა ლი კამ პა ნი ის შე დე გი იყოს, რო მე ლიც მიკ რო ბიზ ნე სის ყვე ლა მფლო ბე
ლის რე გის ტ რი რე ბას გუ ლის ხ მობს. ერ თი მხრივ, ეს სა ვალ დე ბუ ლო პრო ცე დუ რა ა, ხო ლო მე ო რე 
მხრივ, მო ტი ვი რე ბუ ლია გა და სა ხა დე ბის გან გა თა ვი სუფ ლე ბის და პი რე ბით. ამ კამ პა ნი ის შე დე გად 
„თვითდასაქმებულთა” კა ტე გო რია გა ი ზარ და. 2010 წლის მდგო მა რო ე ბით, და საქ მე ბულ თა 62% 
თვით და საქ მე ბუ ლი ა, 38% კი და ქი რა ვე ბით და საქ მე ბუ ლი.

თვით და საქ მე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბა ძი რი თა დად რე გი ო ნებ შია კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი. ამის მი ზე ზი სა
სოფ ლო სა მე ურ ნეო მი წე ბი ა. სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის თა ნახ მად, 
თვით და საქ მე ბუ ლი არის ადა მი ა ნი, რო მე ლიც „საქმიანობს ოჯა ხუ რი შე მო სავ ლის მი ღე ბის მიზ ნით, 
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აგ რეთ ვე ოჯა ხურ სა წარ მო ში/ მე ურ ნე ო ბა ში უსას ყიდ ლოდ მო მუ შა ვე პი რი.” აქ შე დი ან ის ადა მი ა ნე
ბი, რომ ლე ბიც ნე ბა ყოფ ლო ბით ამუ შა ვე ბენ თა ვი ან თი ოჯა ხის მი წას. ამის შე დე გია ის მო ნა ცე მე ბი, 
რომ ლის მი ხედ ვი თაც უმუ შევ რო ბის დო ნე რე გი ო ნებ ში გა ცი ლე ბით და ბა ლი ა, ვიდ რე თბი ლის ში. რა
ტომ? იმი ტომ, რომ პო ტენ ცი უ რი სა მუ შაო ძა ლა ვერ ჩა ით ვ ლე ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტორ ში 
და საქ მე ბუ ლად. ამი ტომ, თბი ლის ში უმუ შევ რო ბის დო ნე მა ღა ლია – 30.1%.

2010 წლის თ ვის უმუ შე ვარ თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბამ ქვე ყა ნა ში 320 ათას კაცს გა და ა ჭარ ბა და ეკო
ნო მი კუ რად აქ ტი უ რი მო სახ ლე ო ბის 16.3 პრო ცენ ტი შე ად გი ნა. რე ა ლუ რად, უმუ შე ვარ თა აბ სო ლუ
ტუ რი რა ო დე ნო ბა „ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” შემ დეგ (2003 წლი დან) 42 პრო ცენ ტით გა ი ზარ და, მა
შინ რო დე საც და საქ მე ბულ თა სა ერ თო რიცხ ვი იმა ვე პე რი ოდ ში 12.5 პრო ცენ ტით შემ ცირ და, მათ 
შო რის და ქი რა ვე ბით და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბა – 2.5 პრო ცენ ტით. იმა ვე პე რი ოდ ში ყო ველ 1000 
და ქი რა ვე ბით და საქ მე ბულ ზე უმუ შე ვარ თა რა ო დე ნო ბა გა ი ზარ და თით ქ მის 1.5ჯერ – 355დან 517
მდე. უმუ შევ რო ბის დო ნე გა ან გა რი შე ბუ ლია შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის  კრი ტე რი უ
მით.

და საქ მე ბულ თა გან (ეკონომიკურად აქ ტი უ რი მო სახ ლე ო ბის 83.7%) მხო ლოდ 621 ათა სი ადა მი ა
ნი ეწე ვა და ქი რა ვე ბულ შრო მას (აქედან სა ხელ მ წი ფო სექ ტორ ში დახ ლო ე ბით 300 ათა სი), ხო ლო 
მი ლი ონ ზე მე ტი გა ნე კუთ ვ ნე ბა ე.წ. თვით და საქ მე ბულ მო სახ ლე ო ბას. ამ მე ო რე ჯგუფ ში გა ერ თი
ა ნე ბუ ლია ყვე ლა, ვინც სტა ტის ტი კუ რი სამ სა ხუ რის ყო ველ კ ვარ ტა ლუ რი კვლე ვის მო ნა ცე მე ბით, 
შერ ჩე უ ლი ერ თი საკ ვ ლე ვი კვი რის გან მავ ლო ბა ში ერ თი სა ა თი მა ინც იმუ შა ვა – ანაზღა უ რე ბით თუ 
უსას ყიდ ლოდ(!).

აღ ნიშ ნუ ლი კა ტე გო რი ის და საქ მე ბულ თა 4/5–ზე მე ტი და საქ მე ბუ ლია ეკო ნო მი კის აგ რა რულ სექ
ტორ ში, სა დაც ერთ სულ ზე წარ მო ე ბუ ლი და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა ქვე ყა ნა ში დად გე ნილ სა არ
სე ბო მი ნი მუმ ზე ნაკ ლე ბია (შესაბამისად, 80$ და 84$, 2010 წლის მდგო მა რე ო ბით). აღ ნიშ ნუ ლი გა
რე მო ე ბა საგ რ ძ ნობ ლად ამ ცი რებს უმუ შევ რო ბის დო ნეს, თუმ ცა, რე ა ლუ რი გარ და ტე ხის მოხ დე ნა 
მო სახ ლე ო ბის დი დი ნა წი ლის კე თილ დღე ო ბა ში, ფაქ ტობ რი ვად, არ შე უძ ლი ა. შე დე გად ვღე ბუ ლობთ 
იმას, რომ უმუ შევ რო ბა სოფ ლად თით ქ მის 4ჯერ და ბა ლია ქა ლაქ თან შე და რე ბით (შესაბამისად, 
28.8% და 7.8%). სო ფელ ზე მო დის  ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რად აქ ტი უ რი მო სახ ლე ო ბის 57 პრო ცენ ტი, 
და საქ მე ბულ თა 63.2   პრო ცენ ტი, და ქი რა ვე ბით და საქ მე ბულ თა მხო ლოდ 30.6 პრო ცენ ტი და თვით
და საქ მე ბულ თა 81.5 პრო ცენ ტი.

ამას თან, ცალ სა ხად უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბე ბის გან ვი თა რე ბა და აგ რა რუ ლი 
სექ ტო რის თა ნა მედ რო ვე მდგო მა რე ო ბა, უფ რო მოწყ ვ ლადს ხდის სოფ ლად მცხოვ რებ ლებს უმუ
შევ რო ბის რის კი სად მი. 2000 წელ თან შე და რე ბით სოფ ლად თვით და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბა კი დევ 
უფ რო გა იზ რ და (45.7 ათა სით, ანუ 5.6 პრო ცენ ტით), ხო ლო ქა ლა ქად – პი რი ქით, შემ ცირ და 28.1 
ათა სით, ანუ 12.6 პრო ცენ ტით.

შე დე გად, თვით და საქ მე ბუ ლებ ში სოფ ლად მცხოვ რებ ლე ბის რა ო დე ნო ბა კი დევ უფ რო გა ი ზარ და (3 
პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქ ტით). უმუ შევ რო ბის დო ნე ამ წლებ ში გა ი ზარ და რო გორც ქა ლა ქად, ისე სოფ
ლად, თუმ ცა სოფ ლად „ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” შემ დეგ იგი გა იზ რ და 1.8ჯერ, ხო ლო ქა ლა ქად – 
მხო ლოდ 32 პრო ცენ ტით.

გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლი თით და საქ მე ბა ში სა შუ ა ლო და მცი რე ბიზ ნესს ენი ჭე ბა. ცნო ბი ლი ა, მა გა
ლი თად, რომ აშ შ  ში და მა ტე ბი თი სა მუ შაო ად გი ლე ბის 70% სწო რედ მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის 
სექ ტორ ში იქ მ ნე ბა, სა ქარ თ ვე ლო ში კი, ეკო ნო მი კის ცალ კე უ ლი დარ გე ბი სა და სექ ტო რე ბის მო ნო
პო ლი ზა ცი ის გა მო სულ უფ რო მცირ დე ბა მი სი წი ლი, ამ ჟა მად იგი 16%ს არ აღე მა ტე ბა, რაც 34
ჯერ ჩა მო უ ვარ დე ბა გან ვი თა რე ბუ ლი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის მქო ნე ქვეყ ნე ბის მაჩ ვე ნე ბელს. ჩვენ თან 
ბიზ ნეს  სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თა 63 პრო ცენ ტი მსხვილ ბიზ ნეს შია და კა ვე ბუ ლი, მა შინ რო დე საც 
ევ რო კავ შირ ში აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი მხო ლოდ 39 პრო ცენ ტი ა.
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მთა ვა რი ის არის, რომ „თვითდასაქმებულთა” უმუ შე ვარ თა კა ტე გო რი ა ში ჩარ თ ვით, რაც ყვე ლა აზ
რით გა მარ თ ლე ბუ ლი ა, უმუ შევ რო ბის რე ა ლუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი სა ქარ თ ვე ლო ში 65% ს აღ წევს.

შრო მი თი მიგ რან ტე ბი უზ რუნ ველ ყოფ დ ნენ გა მო მუ შა ვე ბუ ლი თან ხე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლის 
რე პატ რი ა ცი ას სამ შობ ლო ში. აღ ნიშ ნუ ლი რე სურ სი, თან ხობ რი ვად, სა ქარ თ ვე ლოს ში ნა მე ურ ნე ო
ბა თა მთლი ა ნი შე მო სავ ლე ბის 30 პრო ცენ ტის ტო ლი ა, ხო ლო ბო ლო წლე ბის (2009–2010 წ.) სა შუ ა
ლო მაჩ ვე ნე ბე ლი კი თით ქ მის 1.5ჯერ აღე მა ტე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პირ და პი რი 
უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ცუ ლო ბას.

და საქ მე ბის პრობ ლე მის სიმ წ ვა ვეს გა ნა პი რო ბებს ისე თი ფაქ ტო რიც, რო გო რი ცაა სა კუ თა რი ბიზ
ნე სის წა მოწყე ბი სათ ვის რე სურ სე ბის სიმ წი რე და საკ რე დი ტო რე სურ სე ბის სიძ ვი რე. დღეს სა ქარ
თ ვე ლოს კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის მი ერ გა ცე მუ ლი კრე დი ტე ბის თა ნა ფარ დო ბა მთლი ან ში და პრო
დუქ ტ თან მხო ლოდ 28 პრო ცენ ტია (ბალტიის ქვეყ ნებ ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი სულ ცო ტა, სამ ჯერ უფ რო 
მა ღა ლი ა).

თა ვის მხრივ, საკ რე დი ტო რე სურ სე ბის მხო ლოდ 38 პრო ცენ ტია გა ცე მუ ლი ფი ზი კურ პი რებ ზე – 62 
პრო ცენ ტი იური დი ულ პი რებ ზე მო დის. მი უ ხე და ვად ბიზ ნე სის წა მოწყე ბის სი ი ა ფი სა, სა ქარ თ ვე ლო
ში თა ვად ბიზ ნე სი წარ მო ე ბა საკ მა ოდ ძვი რადღი რე ბუ ლი და, რაც მთა ვა რი ა, სხვა დას ხ ვა რის კებ თან 
და კავ ში რე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბაა და მის წარ მო ე ბა ში სულ უფ რო და უფ რო მცირ დე ბა სა შუ ა ლო და 
მცი რე მე წარ მე ე ბის წი ლი.

ეკო ნო მი კუ რი თვალ თა ხედ ვით, უმუ შევ რო ბის სა ხით ეგ რეთ წო დე ბულ გა მო უ ყე ნე ბე ლი სა წარ მოო 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის ხარჯს ვღე ბუ ლობთ, რო მე ლიც გა მო უ ყე ნე ბე ლი სა მუ შაო ძა ლის გა მო იკარ გე ბა, 
ანუ, იმ პრო დუქ ცი ას, რომ ლის წარ მო ე ბაც შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და უმუ შევ რე ბის და საქ მე ბის შემ
თხ ვე ვა ში. ოუკე ნის კა ნო ნის თა ნახ მად, უმუ შევ რო ბის დო ნის ყო ვე ლი 1%იანი ზრდა მშპის და ახ
ლო ე ბით 2%იან კლე ბას იწ ვევს (Knotek, 2007).

3. ძი რი თა დი მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი პა რა მეტ რე ბის დი ნა მი კა

სა ქარ თ ვე ლოს რე ა ლო ბა ოუკე ნის კა ნო ნის სის წო რეს ნა წი ლობ რივ ადას ტუ რებს. ეს მხო ლოდ უმუ
შევ რო ბის გა მო არ ხდე ბა, არა მედ იმ ნე გა ტი უ რი ზე გავ ლე ნი თაც არის გა მოწ ვე უ ლი, რაც გლო ბა
ლურ მა კრი ზის მა და რუ სეთ  სა ქარ თ ვე ლოს ომ მა მო ახ დი ნა. გარ და ამი სა, მთლი ა ნი პრო დუქ ტის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი არ არის და მო კი დე ბუ ლი მხო ლოდ უმუ შევ რო ბა ზე, არა მედ, ასე ვე პრო დუქ ტი უ ლო ბის 
დო ნე ზე, მოთხოვ ნა სა და სა წარ მოო რე სურ სებ ზე. ეროვ ნულ  დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტის მი ერ 
ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ კი დევ ერ თხელ  ცხად ყო და საქ მე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა ქარ თუ ლი სა ზო გა დო
ე ბი სათ ვის. 2007 წელს, ანუ მშპის ზრდის ყვე ლა ზე მა ღა ლი, 12%იანი მაჩ ვე ნებ ლის პი რო ბებ ში, 
უმუ შევ რო ბის დო ნე მა ინც საკ მა ოდ მა ღა ლი იყო – 13.3% (www.geostat.ge).
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 4. შრო მი სუ ნა რი ა ნი მო სახ ლე ო ბა

 სტა ტის ტი კის სამ სა ხუ რი მთლი ა ნი მო სახ ლე ო ბი დან ან გა რი შობს მხო ლოდ მი ლი ონ ცხრა ა სი 
ათა სამ დე ადა მი ანს, კა ტე გო რი ით – შრო მი სუ ნა რი ა ნი მო სახ ლე ო ბა. ეს კა ტე გო რია გუ ლის ხ მობს 
თხუთ მე ტი დან სა მოც დათხუთ მეტ წლამ დე ადა მი ანს. სტა ტის ტი კის დე პარ ტა მენ ტის მი ხედ ვით, 
ამ მი ლი ონ ცხრა ა სი ათა სი დან და საქ მე ბუ ლია მი ლი ონ ექ ვ სა სი ათა სამ დე ადა მი ა ნი. უმუ შე ვა რი, 
შე სა ბა მი სად, სა მა სი ათა სამ დე ადა მი ა ნი ა, ანუ შრო მი სუ ნა რი ა ნი მო სახ ლე ო ბის თექ ვ ს მე ტი პრო
ცენ ტი . 

და საქ მე ბის სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მი  არ ით ვ ლის, რამ დე ნად ახერ ხებს ადა მი ა ნი თვით და საქ მე
ბით სა არ სე ბო მი ნი მუ მის მოგ რო ვე ბას და ნე ბის მი ე რი გზით თვით და საქ მე ბულ ადა მი ანს თვით და
საქ მე ბის კა ტე გო რი ა ში ათავ სებს და და ქი რა ვე ბულ ადა მი ა ნებ თან ერ თად სა ერ თო უმუ შევ რო ბის 
თექ ვ ს მეტ პრო ცენ ტი ან ნიშ ნულს იძ ლე ვა [თუმცა, რო ცა სტა ტის ტი კის დე პარ ტა მენ ტი ამ ბობს, 
უმუ შევ რო ბა თექ ვ ს მე ტამ დე პრო ცენ ტი ა, იგუ ლის ხ მე ბა 16მდე პრო ცენ ტი შრო მი სუ ნა რი ა ნი მო სახ
ლე ო ბი სა. სხვა შემ თხ ვე ვა ში უმუ შევ რო ბის დო ნე მთლი ა ნი მო სახ ლე ო ბის თა ნა ფარ დო ბა ში ორ მოც
და ა თამ დე პრო ცენ ტი იქ ნე ბო და].

სა ქარ თ ვე ლო ში თვით და საქ მე ბუ ლია მი ლი ონ ზე მე ტი ადა მი ა ნი; და ქი რა ვე ბუ ლია ექ ვ სა სი ათა სამ დე 
ადა მი ა ნი. მსოფ ლი ოს გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში, სა ერ თა შო რი სო სტა ტის ტი კის მი ხედ ვით, თა ნა

ფარ დო ბა პი რი ქი თა ა. ანუ უფ რო მა ღა ლია და ქი რა ვე ბულ თა რიცხ ვი და, პი რი ქით, და ბა ლია თვით
და საქ მე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი. ამის სა პი რის პი როდ, სა ერ თა შო რი სო კა ტე გო რია “განვითარებადი სამ ყა
რო” გა მო ირ ჩე ვა თვით და საქ მე ბის მა ღა ლი და და ქი რა ვე ბის და ბა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბით, ისე რო გორც 
ეს მეტ  ნაკ ლე ბად სა ქარ თ ვე ლო ში შე იმ ჩ ნე ვა.

 სა კითხის ასე თი ციფ რობ რი ვი და ყო ფის მე თო დი სა ერ თა შო რი სო შრო მის ორ გა ნი ზა ცი ას (IOL) 
ეკუთ ვ ნის, რო მელ საც სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის სამ სა ხუ რიც იშ ვე ლი ებს.

რო ცა ვსა უბ რობთ უმუ შევ რო ბის თექ ვ ს მეტ პრო ცენ ტი ან  სტა ტის ტი კა ზე, ერ თი რამ გვრჩე ბა ყუ
რადღე ბის მიღ მა – ქა ლა ქე ბი და სოფ ლე ბი. თუ მთლი ან ციფრს გა მო ვაკ ლებთ სოფ ლად მცხოვ რე ბი 
ადა მი ა ნე ბის სტა ტის ტი კას და შევ ხე დავთ მო ნა ცე მებს ქა ლა ქებ ში, უმუ შევ რო ბის დო ნე ქა ლა ქებ ში 
26 პრო ცენტს სცდე ბა. მო ნა ცემს აბა ლან სებს ის ფაქ ტი, რომ უმუ შევ რო ბის დო ნე სამ ჯერ და ბა ლია 
სოფ ლის მო სახ ლე ო ბა ში – ის რვა პრო ცენ ტამ დე ა. თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ იმ ფაქტს, რომ ძი რი თა
დი ნა წი ლი სოფ ლად თვით და საქ მე ბა ზე მო დის, შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის 
უმუ შევ რო ბის და ბალ ნიშ ნულ თან სა ხელ მ წი ფო აპა რატს შე ხე ბა ნაკ ლე ბი აქვს. იქ კი, სა დაც სა ხელ
მ წი ფოს ჩა რე ვა შე და რე ბით მა ღა ლი ა, ანუ ქა ლა ქებ ში, სა და ცაა ძი რი თა დად გან თავ სე ბუ ლი სა ხელ მ
წი ფო სტრუქ ტუ რე ბი, უმუ შევ რო ბა, რო გორც აღ ვ ნიშ ნეთ, 30მდე პრო ცენ ტი ა.

აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ და ქი რა ვე ბუ ლი ექ ვ სა სი ათა სამ დე ადა მი ა ნი დან ოთხა სი ათა სამ დე, ანუ 
და ქი რა ვე ბულ თა სა მო ცამ დე პრო ცენ ტი ქვეყ ნის მას შ ტა ბით სა ხელ მ წი ფო სექ ტორ შია და საქ მე ბუ
ლი.

თვითდასაქმების და მცირე და საშუალო ბიზნესის 
განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია მაკროგა რემოს ისეთი 
პარამეტრების  გათვალისწინება როგორიც არის კაპიტალის 
და ტექნოლოგიების რე სურსები, ბაზრის ხელმისაწვდომობა 
და  ღირებულების ჯაჭვის შექმნა (Value Chain). 
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თე ო რი უ ლი წარ მოდ გე ნის თ ვის, თუ და საქ მე ბის ზო გა დად მაჩ ვე ნე ბელს თვით და საქ მე ბის მაჩ ვე ნე
ბელს გა მო ვაკ ლებთ, ქვე ყა ნა ში მი ვი ღებთ და ახ ლო ე ბით სა მოც და ათ პრო ცენ ტი ან უმუ შევ რო ბას 
შრო მი სუ ნა რი ან მო სახ ლე ო ბას შო რის. თუმ ცა, ასეთ ნა ი რად და საქ მე ბის ნიშ ნუ ლი სა ერ თა შო რი სო 
მე თო დო ლო გი ით არ ით ვ ლე ბა.

თვით და საქ მე ბის და მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მაკ რო გა
რე მოს ისე თი პა რა მეტ რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა, რო გო რიც არის კა პი ტა ლის და ტექ ნო ლო გი ე ბის რე
სურ სე ბი, ბაზ რის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა და  ღი რე ბუ ლე ბის ჯაჭ ვის შექ მ ნა (Value Chain). ამ პა რა მეტ
რე ბის დი ნა მი კას სწავ ლობს გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ინ ს ტი ტუ ტი, რო მელ თა 2011 
12 წწ. მო ნა ცე მე ბით სა ქარ თ ვე ლო მსოფ ლი ოს 143 ქვე ყა ნას შო რის საკ მა ოდ სა ვა ლა ლო მდგო მა რე
ო ბას შია კერ ძოდ:

ფი ნან სუ რი ხელ მი საწ ვ დო მო ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა    105

ად გი ლობ რი ვი ბაზ რის და ფი ნან სე ბა                                122

ტექ ნო ლო გი ე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა                                107

ღი რე ბუ ლე ბის ჯაჭ ვის შექ მ ნის ხა რის ხი (Value Chain)     87

ღი რე ბუ ლე ბის ჯაჭ ვის შექ მ ნა (Value Chain) – ანა ლი ზის პო ტენ ცი უ რი წყა რო ე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტი ა, 
რა თა მნიშ ვ ნე ლო ბა მი ე ნი ჭოს მომ ხ მა რე ბე ლის თ ვის უფ რო დი დი ფა სე უ ლო ბის მი წო დე ბას და  სი
ნერ გე ტი კუ ლი  ეფექ ტის გა მოვ ლე ნას. ფა სე უ ლო ბის ქსე ლი მო ი ცავს მის წევ რო ბას ორ გა ნი ზა ცი ის 
ყვე ლა საქ მი ა ნო ბა ში  (ჯაჭვის ნა წი ლე ბი), რო მე ლიც მი მარ თუ ლია შექ მ ნას  ფა სე უ ლო ბა მომ ხ მა
რებ ლის თ ვის. ორ გა ნი ზა ცი ის  კლა სი კუ რი მო დელ ში ორ გა ნი ზა ცი ის ეს საქ მი ა ნო ბა მო ი ცავს გან
ვი თა რე ბას, წარ მო ე ბას, მარ კე ტინგს, გა ყიდ ვებს და პრო დუქ ცი ის  მხარ და ჭე რას.  ეს საქ მი ა ნო ბა 
დაჯ გუ ფე ბუ ლი ა:

საქ მი ა ნო ბის ძი რი თა დი სა ხე ე ბად (შემავალი ლო გის ტი კის – უზ რუნ ველ ყოფს ყვე ლა სა ჭი რო სა
წარ მოო ოპე რა ცი ებს; სა წარ მოო ოპე რა ცი ებს –  მზა პრო დუქ ცი ის გა მოშ ვე ბა; გა მო მა ვა ლი ლო
გის ტი კის –  მზა პრო დუქ ცი ის ბრუნ ვა, მარ კე ტინ გი, მათ შო რის გა ყიდ ვე ბი და მომ სა ხუ რე ბა) და 
მხარ დამ ჭერ საქ მი ა ნო ბად (ინფრასტრუქტურის ორ გა ნი ზა ცი ე ბა – ეფექ ტუ რად მარ თ ვა, ფი ნან სუ
რი, ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თ ვა, ტექ ნო ლო გი უ რი, სა ინ ჟინ რო შე მუ შა ვე ბი, შეს ყიდ ვე ბი, რო მე
ლიც ძი რი თა დი საქ მი ა ნო ბის წარ მარ თ ვის თ ვის სა ჭი რო აუცი ლე ბე ლი პრო დუქ ტის შე ძე ნას გუ ლის
ხ მობს). მარ თ ვის ყვე ლა ძი რი თა დი საქ მი ა ნო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლია  მხარ დამ ჭე რი   საქ მი ა ნო ბა. 

შე საძ ლე ბე ლია და კონ კ რეტ დეს ორ გა ნი ზა ცი ის თი თო ე უ ლი ცხრა სა ხის საქ მი ა ნო ბის უფ რო დე ტა
ლუ რი მო დე ლი, – მა გა ლი თად რო გო რი ცაა მარ კე ტინ გი – მი სი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ფუნ ქ ცი ე ბი: მარ კე
ტინ გუ ლი კვლე ვე ბი, პრო დუქ ტის ხელ შეწყო ბა, მარ კე ტინ გი სა და ახა ლი პრო დუქ ტის გან ვი თა რე ბა 
და ა.შ.  ამო ცა ნა მდგო მა რე ობს იმა ში, რომ გა და მოწ მ დეს და ნა ხარ ჯე ბი და შე დე გე ბი თი თო ე უ ლი 
ცხრა სა ხის საქ მი ა ნო ბის თ ვის და მათ  გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად  გზე ბი მო ი ძებ ნოს.

ამ მო ნა ცე მე ბის შე და რე ბით კონ კუ რენ ტე ბის მო ნა ცე მებ თან, ვლინ დე ბა გზა, თუ რო გორ უნ და მო
ვი პო ვოთ კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბა.

ამ გ ვა რად, თი თო ე უ ლი აქ ტი ვო ბა უნ და იყოს გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი მომ ხ მა რებ ლის თ ვის  სარ გებ ლის უზ
რუნ ველ ყო ფის თვალ საზ რი სით,    რაც გან საზღ ვ რავს, თუ რა და ნა ხარ ჯებს მო ი ცავს  იგი.
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რო გორც 2011 წლის ან გა რიშ ში ქნა გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი, CTCიმ 116 მიკ რო სა წარ მოს მის
ცა მიკ როგ რან ტი და გა უ წია დახ მა რე ბა ტრე ნინ გი თა და კონ სულ ტა ცი ით. გრან ტი გა
ი ცა USAIDის მი ერ და ფი ნას ნე ბუ ლი პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, რომ ლის სა ხელ წო დე ბაა 
“იძულებით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა ინ ტეგ რა ცი ა”. გა ცე მუ ლი მიკ როგ რან ტე ბის სა შუ ა
ლოდ 1,100 – 1,200 აშშ დო ლარს შე ად გენ და.

წლე ვან დელ ან გა რიშ ში გვსურს გა გი ზი ა როთ CTCის მი ერ მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი სა მი ძი
რი თა დი თვალ სა ზი სით: 

}  ში ნა მე ურ ნე ო ბის შე მო სავ ლის ზრდა; 

}  და საქ მე ბა;

}  თვით შე ფა სე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა. 

შემ თხ ვე ვა თა თით ქ მის 90%ში ში ნა მე ურ ნე ო ბის შე მო სავ ლის ზრდამ 5% გა და ა ჭარ ბა: 

CTCს მი ერ და ფი ნა სე ბულ მა 116 მიკ რო სა წარ მომ, მე წარ მის გარ და კი დევ 140 ადა მი ა ნი 
და ა საქ მა:

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ასე ვე გაზ რ დი ლი თვით შე ფა სე ბა და მო მავ ლი სად მი ოპ ტი მის ტუ რი და მო
კი დე ბუ ლე ბა.

CTC –ის გა მოც დი ლე ბა თვით და საქ მე ბას თან და კავ ში რე ბით

დას ქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბა  სა წარ მო თა გა ნა წი ლე ბა

4 ადა მი ა ნი და მე ტი 3%

3 ადა მი ა ნი 8%

2 ადა მი ა ნი 17%

1 ადა მი ა ნი 54%

მხო ლოდ მე წარ მე 18%

ში ნა მე ურ ნე ო ბის შე მო სავ ლის ზრდა  სა წარ მო თა გა ნა წი ლე ბა

5% ზე ნაკ ლე ბი 11%

5% – 16% 23%

16% – 27% 16%

27% – 38% 24%

38% – 48% 13%

48% – 59% 6%

59% – 70% 5%

70% და მე ტი 2%

გა მო ნათ ქ ვა მი  სა წარ მო თა გა ნა წი ლე ბა

”მე უფ რო ოპ ტი მის ტუ რად შევ ც ქე რი ხვა ლინ დელ დღეს”, “ჩემი 
ფიქ რი მო მა ვალ ზე აღარ არის უიმე დო”

47%

”მე ვარ და კა ვე ბუ ლი”, “მე ვარ სა ჭი რო”, “მე არ ვარ და კარ გუ ლი” 27%

”ვგრძნობ მეტ პა ტი ვის ცე მას ჩემს მი მართ” 15%

”გავხდი უფ რო და მო უ კი დე ბე ლი” 5%

”გარკვეული შე საძ ლებ ლო ბაა თვით გან ვი თა რე ბი სათ ვის” 3%

”არაფერი შეც ვ ლი ლა ჩემს ცხოვ რე ბა ში” 2%
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გო გია კა რე ლი ძე

გო გია კა რე ლი ძე ახალ გო რის რა ი ო ნის სო ფელ კა რელ თ კა რი და ნა ა. მე ოთხე წე ლია ფრე ზე თის დევ ნილ თა ჩა სახ
ლე ბა ში ცხოვ რობს და ორ შვილს მარ ტო ზრდის. მე უღ ლე 28 წლის ასაკ ში გარ და ეც ვა ლა. უფ რო სი შვი ლი სა ქარ
თ ვე ლოს უნი ვერ სი ტე ტის ჟურ ნა ლის ტი კის ფა კულ ტეტ ზე სწავ ლობს და სა უ კე თე სო სტუ დენ ტად ით ვ ლე ბა. სწავ
ლას თან ერ თად მა მას სა ო ჯა ხო საქ მე ებ შიც ეხ მა რე ბა. უმცროსი გო გო ნა ფრე ზე თის სა ჯა რო სკო ლის მოს წავ ლე ა. 
მე ო რედ და ო ჯა ხე ბა ზე არას დ როს უფიქ რი ა; მთე ლი დრო და ენერ გია შვი ლე ბის აღ ზ რ დას შე ა ლი ა. ‘’უდედოდ შვი
ლე ბის გაზ რ და ძა ლი ან რთუ ლი ა, ვცდი ლობ ბავ შ ვებს არა ფე რი და აკ ლ დეს და დღე და ღა მე და უ ღა ლა ვად ვშრო
მობ,’’ ამ ბობს ბა ტო ნი გო გი ა.

გო გია კა რე ლი ძეს სო ფელ კა რელ თ კარ ში სახ ლი, მი წე ბი და 80 სუ ლი სა ქო ნე ლი დარ ჩა. მე სა ქონ ლე ო ბის სფე რო ში 
დი დი გა მოც დი ლე ბა აქვს, 15 წე ლია ამ საქ მეს ემ სა ხუ რე ბა. 15 წლის წინ ბიზ ნე სი ხუ თი მეწ ვე ლი ფუ რით და იწყო. 
ფრე ზეთ ში და სახ ლე ბის შემ დეგ ისევ მე სა ქონ ლე ო ბას მო კი და ხე ლი. მცი რე და ნა ზო გით სა ქონ ლის სად გო მი ააშე
ნა და ორი მეწ ვე ლი ფუ რი შე ი ძი ნა. USAIDის საგ რა ტო გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში სი ტი სის მი ერ გა
მოცხა დე ბუ ლი კონ კურ სის შე სა ხებ და სახ ლე ბა ში პრო ექ ტის პრე ზენ ტა ცი ა ზე შე იტყო, გრან ტის თან ხით ბიზ ნე სის 
გა ფარ თო ე ბის იდეა სწო რედ მა შინ გა უჩ ნ და. კონ კურ სის ეტა პე ბი წარ მა ტე ბით გა და ლა ხა და და ფი ნან სე ბა მი ი ღო. 
მი ღე ბუ ლი გრან ტით ორი მეწ ვე ლი ფუ რი, სე პა რა ტო რი და მა ცი ვა რი შე ი ძი ნა. და ფი ნან სე ბამ კა რე ლი ძე ე ბის ოჯა
ხის მა ტე რი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ა უმ ჯო ბე სა. რო გორც ბა ტო ნი გო გია ამ ბობს, ორი წლის მან
ძილ ზე მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი უფ რო სი შვი ლის სწავ ლა გა ნათ ლე ბის თ ვის გა მო ი ყე ნა. უმაღ ლეს სას წავ ლე ბელ ში 
სწავ ლის ღი რე ბუ ლე ბის ნა წი ლი ოჯახ მა სწო რედ ბიზ ნე სი დან მი ღე ბუ ლი ამო ნა გე ბით და ფა რა.

“ახლა უკ ვე ოთხი მეწ ვე ლი ფუ რი მყავს, მაქვს სე პა რა ტო რი, რაც სა შუ ა ლე ბას მაძ ლევს უფ რო გემ რი ე ლი და მა
ღალ ხა რის ხი ა ნი არა ჟა ნი და ვამ ზა დო. წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცია და სახ ლე ბა შიც და თბი ლი სის ცენ ტ რა ლურ ბა ზარ
ზეც კარ გად იყი დე ბა. მო მა ვალს იმე დით ვუ ყუ რებ და ვთვლი, რომ ადა მი ან მა ის საქ მე უნ და აკე თოს, რაც კარ გად 
იცის და ყვე ლა სიძ ნე ლის გა და ლახ ვას შეძ ლებს.”

ჰამ ლეტ კა პა ნა ძე

ჰამ ლეტ კა პა ნა ძე წე რო ვა ნის დევ ნილ თა ჩა სახ ლე ბა ში მე ოთხე წე ლია მე უღ ლეს თან, ორ ქა ლიშ ვილ თან და შვი
ლიშ ვილ თან ერ თად ცხოვ რობს. ახალ გაზ რ დო ბის წლე ბი ცხინ ვალ ში გა ა ტა რა, სა მა ჩაბ ლოს ომის შემ დეგ სო ფელ 
ავ ნევ ში და სახ ლ და და 2008 წლის აგ ვის ტოს მოვ ლე ნე ბამ დე იქ ცხოვ რობ და. ბა ტო ნი ჰამ ლე ტი ქარ თულ ო სუ რი 
ოჯა ხი და ნა ა. დე დით ოსია და ოსი ეროვ ნე ბის ნა თე სა ვე ბის გა რე მოც ვა ში გა ი ზარ და. მე უღ ლე ქა ლა ბა ტო ნი – ნუ ნუ 
ყან და რე ლი ავ ნე ვის სკო ლა ში რუ სუ ლი ენის პე და გო გად მუ შა ობ და. 

ჰამ ლეტ კა პა ნა ძეს სო ფელ ში დი დი ავ ტო სა ხე ლოს ნო დარ ჩა, სა დაც ხუ თი თა ნა სოფ ლე ლი ჰყავ და და საქ მე ბუ ლი. 
ომის შემ დეგ სამ სა ხუ რის ძებ ნა თბი ლი სის ავ ტო სა ხე ლოს ნო ებ ში სცა და, თუმ ცა, სა მუ შაო იარა ღე ბის უქონ ლო ბის 
გა მო მცდე ლო ბა უშე დე გოდ დას რულ და. 

2011 წელს USAIDის საგ რან ტო გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში სი ტი სის მი ერ გა მოცხა დე ბულ კონ კურ ს ში მი ი ღო 
მო ნა წი ლე ო ბა. კონ კურ სის ყვე ლა ეტა პი წარ მა ტე ბით გა და ლა ხა და და ფი ნან სე ბაც მი ი ღო. “ჩემმა რამ დე ნი მე მე ზო ბელ მა ამ 
პრო ექ ტის დახ მა რე ბით მცი რე ბიზ ნე სი წა მო იწყო, სწო რედ მათ მირ ჩი ეს კონ კურ ს ში მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბა. კონ კუ რენ ცია 
ძა ლი ან დი დი იყო და გა მარ ჯ ვე ბას არ ვე ლო დი. გრან ტის თან ხით კო ტე ჯის გვერ დით სა ხე ლოს ნო კა პი ტა ლუ რად მო ვა შე ნე 
და სა მუ შაო იარა ღე ბი შე ვი ძი ნე. იარა ღე ბი საკ მა ოდ ძვი რია და რომ არა გრან ტი, სა კუ თა რი ძა ლე ბით მათ შე ძე ნას ვერ მო ვა
ხერ ხებ დი”, – ამ ბობს ბა ტო ნი ჰამ ლე ტი. და ფი ნან სე ბის შემ დეგ კლი ენ ტე ბის რა ო დე ნო ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ი ზარ და და ხში
რად რიგ შიც უწევთ ყოფ ნა. გა სულ წელს რამ დე ნი მე ავ ტო დი ლერ თან მო ლა პა რა კე ბა შედ გა და ახ ლა უკ ვე ყო ველ თ ვი უ რად 
1015 გა სა ყი დი მან ქა ნის შე კე თე ბას უზ რუნ ველ ყოფს. ოჯა ხის მა ტე რი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბა გა უმ ჯო ბეს და, და ნა ზო გით 
სახ ლის თ ვის პერ სო ნა ლუ რი კომ პი უ ტე რი, სა ო ჯა ხო ტექ ნი კა და ავე ჯი შე ი ძი ნეს. 

და ფი ნან სე ბი დან ერ თი წლის თავ ზე ბა ტო ნი ჰამ ლე ტი სა კუ თარ წა მოწყე ბას წარ მა ტე ბუ ლად აფა სებს. თვლის, რომ 
თუ ადა მი ანს თა ვი სი საქ მე უყ ვარს და შრო მა არ ეზა რე ბა, ყვე ლა ფერს მი აღ წევს. ოც ნე ბობს, პა ტა რა შვი ლიშ ვილს 
თა ვი სი ხე ლო ბა შე ას წავ ლოს და მო მა ვალ ში ერ თად იზ რუ ნონ ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბა ზე.

თვითდასაქმების ხელშეწყობა საქართველოში – სიტისის გამოცდილება
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იური ობო ლა ძე

იური ობო ლა ძე მე ოთხე წე ლია წე რო ვა ნის დევ ნილ თა ჩა სახ ლე ბა ში მე უღ ლეს თან და სამ ქა ლიშ ვილ თან ერ თად ცხოვ
რობს. 2008 წლის აგ ვის ტოს მოვ ლე ნე ბამ დე ოჯახ თან ერ თად ახალ გო რის ცენ ტ რ ში სა კუ თარ ორ სარ თუ ლი ან სახ ლ ში 
ცხოვ რობ და. პრო ფე სი ით ფი ზი კო სი 90იან წლებ ში ახალ გო რის რა ი ო ნუ ლი საკ რე ბუ ლოს თავ მ ჯ დო მა რე იყო. ომამ დე 
მცი რე ბიზ ნე სით იყო და კა ვე ბუ ლი და ოჯახს მა ტე რი ა ლუ რად კარ გად უზ რუნ ველ ყოფ და. ბიზ ნე სის დაწყე ბა ზე ფიქ რი 
წე რო ვან ში და სახ ლე ბის თა ნა ვე და იწყო. შვი ლე ბი სტუ დენ ტე ბი იყ ვ ნენ და ოჯა ხის მხარ და ჭე რა ესა ჭი რო ე ბო დათ, ერ თა
დერ თი  სა არ სე ბო წყა რო კი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა იყო. “მეტალოპლასტმასის კარ  ფან ჯ რის დამ ზა დე ბის იდეა და
სახ ლე ბა ში არ სე ბუ ლი მა ღა ლი მოთხოვ ნის გა მო გაჩ ნ და. კო ტე ჯე ბი საკ მა ოდ პა ტა რაა და ოჯა ხე ბის დიდ მა ნა წილ მა სახ
ლებ ზე ოთა ხე ბის მი შე ნე ბა და იწყო. ჩავ თ ვა ლე, რომ ბიზ ნე სი ჩემ თ ვი საც მომ გე ბი ა ნი იქ ნე ბო და და მო სახ ლე ო ბის თ ვი საც 
ხელ საყ რე ლი, რად გან დევ ნი ლე ბი პრო დუქ ტის მი ღე ბას ად გილ ზე უფ რო და ბალ ფას ში შეძ ლებ დ ნენ.”

ბიზ ნე სი სა კუ თა რი მცი რე და ნა ზო გით, ბან კის კრე დი ტით და საზღ ვარ გა რეთ მცხოვ რე ბი მე გობ რის დახ მა რე ბით და იწყო. 
კო ტეჯ ზე ოთა ხი მი ა შე ნა და სა მუ შაო იარა ღე ბი და რამ დე ნი მე სა ხის და ნად გა რი შე ი ძი ნა, თუმ ცა დაწყე ბუ ლი საქ მის ბო
ლომ დე მიყ ვა ნა თან ხის სიმ ცი რის გა მო ვე ღარ შეძ ლო. USAIDის საგ რან ტო გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში სი ტი სის 
მი ერ გა მოცხა დე ბუ ლი კონ კურ სის შე სა ხებ ჩა სახ ლე ბა ში გა მოკ რუ ლი გან ცხა დე ბით შე იტყო და გა დაწყ ვი ტა, ბე დი ეცა და. 

“პროექტი ძა ლი ან და მეხ მა რა ჩე მი იდე ის სრუ ლად გან ხორ ცი ე ლე ბა ში. რომ არა და ფი ნან სე ბა, სა წარ მოს ამუ შა ვე ბას ალ
ბათ დიდ ხანს ვერ შევ ძ ლებ დი. გა მარ ჯ ვე ბის იმე დი მქონ და, რად გან ბიზ ნე სის წარ მა ტე ბა ში დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვი ყა ვი. გრან
ტის თან ხით მშე ნებ ლო ბა და ვას რუ ლე და ძვი რადღი რე ბუ ლი სა მუ შაო და ნად გა რი შე ვი ძი ნე, რომ ლის გა რე შეც შეკ ვე თე
ბის მი ღე ბას ვერ ვუზ რუნ ველ ყოფ დი.”

ახ ლა ოჯახს შე მო სავ ლის სტა ბი ლუ რი წყა რო გა უჩ ნ და. წე რო ვან შიც და მიმ დე ბა რე სოფ ლებ ში სა რეკ ლა მო და ინ ტერ ნეტ 
 გან ცხა დე ბე ბის სა შუ ა ლე ბით უკ ვე ყვე ლა იც ნობს. შეკ ვე თე ბის რა ო დე ნო ბა იმ დე ნად დი დი ა, რომ მუ შა ო ბა ხში რად ღა მის 
სა ა თებ შიც უწევს. დრო დად რო და სახ ლე ბა ში მცხოვ რე ბი სა მი დევ ნი ლი მე ზო ბე ლი ყავს და საქ მე ბუ ლი. 

“ჩვენს და სახ ლე ბა ში ბო ლო პე რი ოდ ში ინ ტენ სი უ რი მი შე ნე ბე ბი მიმ დი ნა რე ობს.  შე სა ბა მი სად, გა ყიდ ვე ბის რა ო დე ნო ბა 
დღი თიდღე იზ რ დე ბა. დევ ნი ლებს შე და რე ბით და ბალ ფას ში ვემ სა ხუ რე ბი. ჩე მი ხალ ხია და ვცდი ლობ, რო გორც შე მიძ ლია 
ხე ლი შე ვუწყო და და ვეხ მა რო. პრო ექ ტით ძა ლი ან კმა ყო ფი ლი ვარ და ყვე ლას ვურ ჩევ, მსგავს კონ კურ სებ ში აუცი ლებ
ლად სცა დონ ბე დი.” 

ნუგზარ ღვიანიაშვილი

ნუგზარ ღვინიაშვილი 50 წლისაა და გორის რაიონის სოფელ  ბროწლეთში დედასთან, მეუღლესთან და ორ მცირეწლოვან 
შვილთან ერთად ცხოვრობს. ნუგზარმა ახალგაზრდობაში  თბილისის 31ე ქარხანაში მუშაობის დროს  საწარმოო ტრავმა 
მიიღო და მესამე ჯგუფის ინვალიდია.  2008 წლის რუსეთსაქართველოს ომამდე ღვიანიაშვილების ოჯახი სოფლის 
მეურნეობის პროდუქტების წარმოებით იყო დაკავებული. ოჯახს საკუთარი ვაშლის ბაღები და სახნავსათესი მიწა ჰქონდა 
და მიღებული შემოსავლით კმაყოფილები  იყვნენ. ომის დროს ნუგზარი  ნაღმის აფეთქების შედეგად მძიმედ დაიჭრა. მან 
15 ჭრილობა მიიღო ფეხებისა და ზურგის არეში.  მიუხედავად მრავალთვიანი მკურნალობისა, მას მაინც არ შესწევს მძიმე 
ფიზიკური შრომის უნარი. 

“როდესაც ომის შემდეგ სოფელში დავბრუნდით, სახლში აღარაფერი დაგვხვდა; მას შემდეგ წელიწადნახევარი 
სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციები  გვეხმარებოდნენ, საკვებს და საყოფაცხოვრებო ნივთებს გვაძლევდნენ, 
მაგრამ სხვის იმედზე ყოფნა როდემდე შეიძლება?” – ამბობს ბატონი ნუგზარი. მეწარმემ გადაწყვიტა ბიზნესი დაეწყო და 
ეყიდა მცირეგაბარიტიანი ტრაქტორი სასოფლოსამეურნეო მომსახურების განსახორციელებლად. USAIDის საგრანტო 
პროგრამის ფარგლებში სიტისის მიერ გამოცხადებული კონკურსის შესახებ სოფელში გამოკრული განცხადებებით 
შეიტყო; კონკურსის ყველა ეტაპი წარმატებით გაიარა და  ფინანსური მხარდაჭერა მიიღო. საკუთარ დანაზოგს, ბიზნესის 
ხელშეწყობის მიზნით გაცემული გრანტის თანხა დაამატა და ტრაქტორი  XT 180 შეიძინა.

დღეს მეწარმე ბიზნესით კმაყოფილია, ახერხებს დაამუშაოს საკუთარი მიწებიც და მიიღოს მოგება სხვა ფერმერებისთვის 
გაწეული მომსახურებიდან. მისი თქმით, კმაყოფილები არიან ფერმერებიც, რადგან მიწის აგროვადებში დამუშავების 
შესაძლებლობა გაეზარდათ, რაც მოსავლიანობის ზრდის მნიშვნელოვანი წინაპირობაა.

თვითდასაქმების ხელშეწყობა საქართველოში – სიტისის გამოცდილება
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ლევან წერეთელი, ზაქარია მოსიაშვილი, თეიმურაზ ქებაძე

გორის რაიონის სოფელ მეღვრეკისში მეფრინველეობის ფერმა უკვე რამდენიმე წელია არსებობს. ამჟამად 
ფერმაში მუდმივი სამსახური რვა ადამიანს აქვს და კიდევ ექვსი პერიოდულად იღებს დროებით სამსახურს.

ფერმის მფლობელი 3 ადგილობრივი მეწარმეა: ლევან წერეთელი, ზაქარია მოსიაშვილი და თეიმურაზ ქებაძე. 
პარტნიორებმა 2008 წლის რუსეთსაქართველოს ომამდე ორი წლით ადრე ააშენეს ფერმა და ბიზნესიც წარმატებით 
დაიწყეს, მაგრამ ომის პერიოდში მეურნეობა მოიშალა, ფრინველი დაიხოცა და ტექნიკა გაიძარცვა. “როდესაც 
სოფელში დავბრუნდით ფერმაში მხოლოდ ცარიელი კედლები დაგვხვდა, არ ვიცოდით, რა უნდა გვეკეთებინა” – 
იხსენებს ლევან წერეთელი. 

პროექტში “2008 წლის ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებისა და დაზარალებული სოფლების 
მოსახლეობის თვითდასაქმების ხელშეწყობა”, რომელიც 2010 წელს USAIDის დაფინანსებით დაიწყო, მეწარმეებმა 
კონკურსში მონაწილეობა ჯგუფურად გადაწყვიტეს და შერჩევის რამდენიმე ეტაპი წარმატებით გაიარეს. საწყის 
ეტაპზე პროექტი 8000 ლარით დაფინანსდა, გრანტის თანხით შენობა კაპიტალურად გარემონტდა და პირველი 
საწარმოო ციკლის დასაწყებად 800 სახორცე ჯიშის წიწილა შეიძინეს. 

პროექტის ოფიცრების დახმარებით მოხერხდა პროდუქციის რეალიზაციის ახალი არხების შექმნა. მეწარმეებმა 
საქმიანი ურთიერთობა დაამყარეს რამდენიმე შუამავალთან, რომლებიც პროდუქციის დისტრიბუციას გორში, 
რუსთავსა და თბილისში ეწევიან. 

ბიზნესი სწრაფად ვითარდება და დღეს უკვე ფერმა 5000 ფრთა ქათამს ითვლის. საკვების დიდ ნაწილს ადგილობრივი 
მწარმოებლებისგან ყიდულობენ, რაც დადებითად აისახება ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებაზე.
მეწარმეები მუდმივად ახდენენ მოგების რეინვესტირებას ბიზნესში წარმოების დანახარჯების შემცირებისა და 
ეფექტურობის გაზრდის მიზნით. ისინი ახლო მომავალში კიდევ ერთი ფერმის აშენებასაც აპირებენ, რისთვისაც 
არსებული შენობის მიმდებარედ 3000 მ2 ფართობის მიწის ნაკვეთი უკვე შეიძნიეს.

მალ ხაზ მა ი სუ რა ძე

მალ ხაზ მა ი სუ რა ძე სო ფელ ქურ თა ში და ი ბა და. 2008 წლის რუ სეთ  სა ქარ თ ვე ლოს ომის შემ დეგ ოჯახ თან ერ თად 
კა რა ლე თის დევ ნილ თა ჩა სახ ლე ბა ში ცხოვ რობს; მე უღ ლე და ორი მცი რეწ ლო ვა ნი ვა ჟი ჰყავს. ბა ტო ნი მალ ხა ზი 
მე თუ ნუ ქეა და 32 წე ლია ამ საქ მეს ემ სა ხუ რე ბა. ხე ლო ბა მა მამ შე ას წავ ლა და 20 წლი დან და მო უ კი დებ ლად მუ შა
ობს. პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის და პა სუ ხის მ გებ ლო ბის მა ღა ლი გრძნო ბის წყა ლო ბით სა მუ შაო არას დ როს აკ ლ და და 
ოჯახ საც მა ტე რი ა ლუ რად არას დ როს უჭირ და. სო ფელ ქურ თა ში მა ი სუ რა ძე ე ბის ოჯახს ახ ლად გა რე მონ ტე ბუ ლი 
სახ ლი დარ ჩა.

“სამსახურის ძებ ნა დევ ნი ლო ბის პირ ვე ლი ვე დღი დან აქ ტი უ რად და ვიწყე. სა მუ შაო იარა ღე ბი არ მქონ და, რის გა
მოც ბევრ დაკ ვე თა ზე უარის თქმა მი წევ და. იარა ღე ბის შე სა ძე ნად საკ მა ოდ დი დი თან ხა მჭირ დე ბო და... USAIDის 
საგ რან ტო გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში სი ტი სის მი ერ გა მოცხა დე ბულ კონ კურ ს ში მო ნა წი ლე ო ბა მე უღ
ლის იდეა იყო,” ამ ბობს ბა ტო ნი მალ ხა ზი. მალ ხაზ მა ი სუ რა ძემ კონ კურ სის ყვე ლა ეტა პი წარ მა ტე ბით გა ი ა რა და 
გრან ტის თან ხით ყვე ლა სა ჭი რო სა მუ შაო იარა ღი შე ი ძი ნა. 

ბა ტო ნი მალ ხა ზი და საქ მე ბუ ლი იყო პრო ექ ტ ში “ძველი თბი ლი სის ახა ლი სი ცოცხ ლე”, სა დაც პა ტა რა ლი ახ ვის ხე
ო ბი დან წე რო ვან ში ჩა სახ ლე ბუ ლი დევ ნი ლე ბი – ხე ლოს ნე ბი ბე ჟან კახ ნი აშ ვი ლი და როს ტიკ თე დე ლუ რი გა იც ნო. 
“საუბრისას აღ მოჩ ნ და, რომ როს ტიკ თე დე ლურ მაც გრან ტი სა მუ შაო იარა ღე ბის შე სა ძე ნად სწო რედ ამ პროგ რა მის 
ფარ გ ლებ ში მი ღო. გა დაწყ ვი ტეთ ხე ლო სან თა ჯგუ ფი შეგ ვექ მ ნა და ყვე ლა სა მუ შაო ერ თად შეგ ვეს რუ ლე ბი ნა, რად
გან გრან ტე ბით შე ძე ნი ლი ძვი რადღი რე ბუ ლი სა მუ შაო იარა ღე ბი შე და რე ბით დი დი შეკ ვე თე ბის მი სა ღე ბად უკ ვე 
საკ მა რის სა წარ მოო სიმ ძ ლავ რეს ქმნი და. პე რი ო დუ ლად შეკ ვე თე ბის მო ცუ ლო ბი დან გა მომ დინ რე შე გირ დებს და 
დევ ნილ მე ზობ ლებ საც ვა საქ მებთ და შეძ ლე ბის დაგ ვა რად, ვცდი ლობთ მათ დახ მა რე ბას. უკ ვე წე ლი წად ზე მე ტია 
ერ თად ვმუ შა ობთ და ოჯა ხებს მა ტე რი ა ლუ რად საკ მა ოდ კარ გად ვუზ რუნ ველ ყოფთ,” – ამ ბობს ბა ტო ნი მალ ხა ზი. 
მა ი სუ რა ძე ე ბის ოჯახს მა ტე რი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა მარ თ ლაც და ეტყო. სახ ლის თ ვის გაზ ქუ რა, 
სა რეცხი მან ქა ნა, მა ცი ვა რი და ავე ჯი შე ი ძი ნეს. ოჯა ხი გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტით ძა ლი ან კმა ყო ფი ლი ა. 

თვითდასაქმების ხელშეწყობა საქართველოში – სიტისის გამოცდილება
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მარინა სამადაშვილი

მარინა სამადაშვილი ცხინვალიდანაა, 1991 წლის შემდეგ სოფელ ტირძნისში დის ოჯახში ცხოვრობს. ქალბატონი 
მარინა მეორე ჯგუფის ინვალიდია და დამოუკიდებლად გადაადგილება უჭირს. 

სავაჭრო ბიზნესი 1996 წელს დაიწყო – “მერიდება რომ გითხრათ – ბიზნესი ნასესხები 50 ლარით დავიწყე...” – 
იხსენებს ქალბატონი მარინა. მომხმარებელზე ორიენტირებული, გააზრებული ქმედების შედეგად თანდათან 
იზრდებოდა ბიზნესიდან ამონაგები და ქალბატონი მარინაც საბრუნავ კაპიტალს ზრდიდა. თუმცა იყო 
წარუმატებლობაც “ბიზნესი ნულიდან 3ჯერ დავიწყე, მაღაზია სხვადასხვა დროს ორჯერ გამიძარცვეს, 2008 
წლის ომის დროს კი დამიწვეს...”

ქალბატონმა მარინამ 20102011 წლებში USAIDის დაფინანსებული ორი სხვადასხვა პროექტიდან გრანტი მიიღო 
მაღაზიისთვის შენობის ასაშენებლად და ინვენტარის შესაძენად. ამჟამად ტირძნისში ცენტრალურ გზასთან ახლოს 
დაახლოებით 15 მ2 ფართობის შენობა აქვს დახლებითა და სხვადასხვა ტიპის მაცივრებით აღჭურვილი და მკაცრი 
კონკურენციის პირობებშიც ახერხებს მოგების მნიშვნელოვანი ნორმის შენარჩუნებას. ქალბატონი მარინა  ყველა 
გადასახადს იხდის; მაღაზიაში ერთი გამყიდველია დასაქმებული, რომელსაც ხელფასის სახით 150180 ლარს უხდის 
ბრუნვის მიხედვით. თვეში მეწარმეს 300დან 400ლარამდე მოგებაც რჩება, რომლითაც სტუდენტი დისშვილის 
სწავლას აფინანსებს. ქალბატონი მარინა აქტიურ ცხოვრებას ეწევა, იგი ამჟამად გორის მუნიციპალიტეტის 
კულტურის განყოფილების უფროსი სპეციალისტია, არის არასამთავრობო ორგანიზაცია “ქალები მშვიდობიანი 
თანაცხოვრებისთვის” დამფუძნებელი და “გორის ინვალიდთა კლუბის” წევრი. ამბობს, რომ ბიზნესი უფრო საშუალებაა 
იყოს აქტიური, ვიდრე მიზანი, მიიღოს მოგება. დახმარებისთვის ყოველთვის მზად არის. მისი პროფესიული 
კონსულტაციის წყალობით სოფელ ტირძნისში კიდევ რამდენიმე მეწარმემ დაიწყო მცირე ბიზნესი.

ლუიზა ნასყიდაშვილი

ლუიზა ნასყიდაშვილი 2008 წელის რუსეთსაქართველოს ომის შემდეგ გორის რაიონის სოფელ ტირძნისში მეუღლესთან, 
მეუღლის მშობლებთან და ორ მცირეწლოვან შვილთან ერთად ცხოვრობს. ომამდე ისინი სოფელ აჩაბეთში ორსართულიან, 
ახალგარემონტებულ სახლში ცხოვრობდნენ. ოჯახი სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოებით იყო დაკავებული, 
ჰქონდათ საკუთარი სატვირთო და მსუბუქი ავტომობილი და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა. 

ტირძნისში დასახლების შემდეგ ოჯახს ეკონომიურად ძალიან გაუჭირდა. მათი საარსებო წყარო მხოლოდ სოციალური 
დახმარება იყო. ამ პერიოდში USAIDის დაფინანსებით სიტისიმ დაიწყო  სამწლიანი პროექტი, რომლის ფარგლებშიც 
მცირე ბიზნესის მხარდასაჭერად საგრანტო კონკურსი გამოცხადდა.   ქალბატონმა ლუიზამ გადაწყვიტა, ბედი ბიზნესში 
ეცადა. ახალბედა მეწარმე სოფელში არსებულ სკოლის ადმინისტრაციას დაუკავშირდა და წინასწარი მოლაპარაკება 
აწარმოვა ბუფეტის გახსნასთან დაკავშირებით.   კონკურსის ყველა ეტაპი წარმატებით გაიარა და დაფინანსება მიიღო. 
მიღებული გრანტით მეწარმემ ელექტრო გენერატორი, სამზარეულოს ტექნიკა და ბუფეტის მოსაწყობად საჭირო სხვა 
ნივთები შეიძინა. ბიზნესის წარმატებით ფუნქციონირებისათვის კი იგი აქტიურად  იყენებს ოჯახის წევრების შრომას. 

დღეს მეწარმე დაწყებულ საქმეს წარმატებულად აფასებს. ამბობს, რომ თვეში საშუალოდ 800 ლარამდე მოგება რჩება. 
ამონაგებ თანხას კი ოჯახის სხვადასხვა საჭიროებებისათვის ანაწილებს. მართალია, მოგების დიდი ნაწილი  ძირითადი 
დანიშნულების საშუალებებზე იხარჯება, ლუიზა ახერხებს შვილებს შეძლებისდაგვარად კარგი განათლება მიცეს. 

“კმაყოფილები ვართ, რომ მოსწავლეებს საკვების შესაძენად სკოლის გარეთ გასვლა და ქუჩის გადაკვეთა არ უწევთ, 
რაც ზოგავს დროსაც და ამასთან გაცილებით უსაფრთხოცაა, ქალბატონი ლუიზა  გემრიელ და ხარისხიან საკვებს 
გვიმზადებს,” – აცხადებს დაწყებითი კლასების პედაგოგი ნაილი ზერეკიძე. ქალბატონმა ნაილიმ აღნიშნა, რომ 
სკოლაში 500მდე მოსწავლეა, ხოლო მასწავლებელთა და ტექნიკური პერსონალის რაოდენობა 40ს აღწევს. მათი 
უმრავლესობა ყოველდღიურად სარგებლობს ბუფეტის პროდუქტებით. გარდა ამისა, ბუფეტით ხშირად მოსწავლეთა 
მშობლებიც სარგებლობენ,  ისინი ქალბატონ ლუიზას  სხვადასხვა სახის საკონდიტრო ნაწარმის შეკვეთას აძლევენ.

ქალბატონი ლუიზას მაგალითი  მიბაძვის საგანი გახდა  მეზობელი და ნაცნობი ქალებისათვის. მისი საქმიანობა 
ერთგვარი ბიძგია, იბრძოლონ და იცხოვრონ უკეთესად! 

თვითდასაქმების ხელშეწყობა საქართველოში – სიტისის გამოცდილება
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ნონა აწკარუნაშვილი

ნონა აწკარუნაშვილის ოჯახი ცხინვალიდანაა, სამაჩაბლოში პირველი ომის შემდეგ სოფელ თამარაშენში 
დასახლდა და 2008 წლის აგვისტოს ომამდე იქ ცხოვრობდა. ამჟამად ქალბატონი ნონას ექვსსულიანი ოჯახი 
სოფელი ბერბუკის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს, მათი შემოსავლის ძირითად წყარო დასახლებაში მდებარე 
პატარა მაღაზიაა.

ქალბატონმა ნონამ მაღაზიის გახსნა მეუღლესთან ერთად ბერბუკში დასახლებისთანავე გადაწყვიტა. ოჯახს ამ 
სფეროში მუშაობის საკმაოდ დიდი გამოცდილება ჰქონდა. თავდაპირველად მეწარმეებმა მცირე ზომის სავაჭრო 
ჯიხური სესხად აღებული თანხით შეიძინეს და პირველადი მოხმარების პროდუქტის რეალიზაცია დაიწყეს. 
მოთხოვნა იზრდებოდა და მეწარმეებმა ბიზნესის გაფართოების გზების  ძიება დაიწყეს. მათ გადაწყვიტეს 
USAIDის საგრანტო განვითარების პროგრამის ფარგლებში სიტისის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში მიეღოთ 
მონაწილეობა.

მეწარმეები ამბობენ, რომ მსგავს კონკურსში მონაწილეობა აქამდე არასდროს მიუღიათ და შესაბამისად, 
პროექტის წერის გამოცდილებაც არ ჰქონდათ. ტრენინგზე მიღებული ცოდნა ძალიან დაეხმარა ბიზნესგეგმის 
წერის უნარჩვევების ჩამოყალიბებაში, რამაც საშუალება მისცა დაფინანსება მიეღოთ როგორც სიტისისგან, 
ასევე სხვა დონორისაგანაც. 

მაღაზია, რომელიც საცხოვრებელი კოტეჯის მიმდებარედ, გზის პირას მდებარეობს, დღეს უკვე პროდუქციის 
მდიდარ ასორტიმენტს  სთავაზობს მომხმარებელს და დიდი პოპულარობით სარგებლობს დასახლებაში, რადგან 
აქ ადგილობრივ მოსახლეობას შეუძლია სწრაფად და იაფად შეიძინოს სხვადსხვა პროდუქტი. 
მეწარმეები მიღებული შემოსავლებით კმაყოფილები არიან; ყოველთვის დროულად იხდიან კანონით 
გათვალისწინებულ გადასახადებს და თავისი წვლილი შეაქვთ ქვეყნის ბიუჯეტში. 

მერაბ მაისურაძე

მერაბ მაისურაძე კარალეთის დევნილთა ჩასახლებაში მეუღლესთან და 13 წლის ვაჟთან ერთად ცხოვრობს. ოჯახი 
ცხინვალიდანაა, სამაჩაბლოს მოვლენების შემდეგ ერედვში დასახლდნენ და 2008 წლის აგვისტოს ომამდე იქ 
ცხოვრობდნენ. ერედვში მაისურაძეების ოჯახს ახალაშენებული სახლი დარჩა. 

ბატონი მერაბი მეწაღეა, 23 წელია ამ საქმეს ემსახურება. მუშაობა ცხინვალის საყოფაცხოვრებო მომსახურების 
სახლში დაიწყო, ერედვში დასახლების შემდეგ კი საკუთარ სახლში მცირე სახელოსნო მოაწყო და იქ განაგრძო 
საქმიანობა. სიტისის მიერ გამოცხადებული კონკურსის შესახებ კარალეთის დასახლებაში გამოკრული 
განცხადებით შეიტყო. კონკურსის ყველა ეტაპი წარმატებით გადალახა და დაფინანსება მიიღო. გრანტის თანხით 
საკერავი მანქანები და მუშაობის დასაწყებად საჭირო აუცილებელი ნედლეული შეიძინა.

“USAIDის საგრანტო განვითარების პროგრამის და პროექტ “SIIMS”ის (ქეა საერთაშორისო კავკასია) ერთობლივი 
დახმარებით შესაძლებლობა მომეცა ჩემს ძველ საქმიანობას დაბრუნებოდი. მსგავს კონკურსებში მონაწილეობა 
არასდროს მიმიღია. დაფინანსების იმედი არ მქონდა, რადგან კონკურენცია ძალიან დიდი იყო. რომ არა ამ ორი 
პროექტის ერთობლივი დახმარება, ბიზნესის თავიდან დაწყება ძალიან გამიჭირდებოდა. ტრენინგზე მიღებული 
გამოცდილება და პროექტის თანამშრომლების კონსულტაციები ძალიან დამეხმარა საქმიანობის სწორად 
წარმართვაში. შემოსავლებისა და ხარჯების შესახებ ჩანაწერებს სისტემატურად ვაწარმოებთ, რაშიც მეუღლე 
მეხმარება,” ამბობს ბატონი მერაბი. 

სახელოსნო თითქმის ორი წელია წარმატებით ფუნქციონირებს. დაფინანსების მიღების შემდეგ ოჯახის 
მატერიალური მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. “ყოფითი პრობლემების მოგვარება შევძელით. 
შემოსავლის დიდ ნაწილს შვილის ინგლისური ენისა და მათემატიკის პედაგოგთან მომზადებაში ვიყენებთ. ბიზნესით 
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წლის შემდეგ. 

თვითდასაქმების ხელშეწყობა საქართველოში – სიტისის გამოცდილება





კარგი მმართველობის პრაქტიკის
ხელშეწყობა





  konsultaciis da treningis centri 2012     53

ეთი კა და კე თილ სინ დი სი ე რე ბა 
სა ჯა რო სამ სა ხურ ში

1. შე სა ვა ლი

ეთი კას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბი სულ უფ რო მეტ აქ ტუ ა ლო ბას იძენს სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ცხოვ რე ბის სხვა დას ხ ვა სფე რო ში. გა მო ნაკ ლი სი არც სა ჯა რო მმარ თ ვე ლო ბა ა. სა ხელ მ წი ფო და 
ად გი ლობ რი ვი მმარ თ ვე ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა, კო რუფ ცი ის შემ ცი რე ბა, მო ქა ლა ქე თათ ვის მა
ღა ლი ხა რის ხის მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა დიდ წი ლად და მო კი დე ბუ ლია სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თა 
პრო ფე სი უ ლი ცოდ ნი სა და უნა რე ბის მუდ მი ვი გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ზე. ამ უნა რებს შო
რის მო სამ სა ხუ რის პრო ფე სი უ ლი ეთი კის კომ პე ტენ ცია ერ თ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა.

2009 წელს სა ქარ თ ვე ლო ში სა ჯა რო მმარ თ ვე ლო ბის რე ფორ მის ფარ გ ლებ ში მთე ლი რი გი სა კა ნონ
მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვე ბი გან ხორ ცი ელ და. მათ შო რის ცვლი ლე ბე ბი შე ე ხო ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ეთი
კის სფე როს, რაც, უშუ ა ლო კავ შირ შია ან ტი კო რუფ ცი უ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის გან ვი თა რე ბას თან. 
„საჯარო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ” კა ნონს და ე მა ტა ზო გა დი წე სე ბი მო სამ სა ხუ რე თა მი ერ ინ ფორ მა
ცი ის გა ცე მა გა მო ყე ნე ბას თან, ინ ტე რე სე თა შე უ თავ სებ ლო ბის შემ თხ ვე ვებ თან და კო რუფ ცი უ ლი 
სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის თა ვი დან აცი ლე ბას თან და კავ ში რე ბით. “საჯარო სამ სა ხურ ში ინ ტე რეს თა 
შე უ თავ სებ ლო ბი სა და კო რუფ ცი ის შე სა ხებ” კა ნონ ში შე სუ ლი ცვლი ლე ბე ბით და იხ ვე წა სა ჩუქ
რე ბის მი ღე ბის შეზღუდ ვი სა და ქო ნე ბის დეკ ლა რი რე ბის წე სე ბი, გა ნი საზღ ვ რა მამ ხი ლე ბელ თა 
დაც ვის უზ რუნ ველ ყო ფის ნორ მე ბი. 

სა ქარ თ ვე ლოს მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბა არ ით ვა ლის წი ნებს სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თა ერ თი
ან ეთი კის კო დექსს, სა დაც თავ მოყ რი ლი იქ ნე ბო და ქცე ვის ზო გა დი ნორ მე ბი და სტან დარ ტე ბი. 

ირინა ხანთაძე
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დღე ი სათ ვის ასე თი ნორ მე ბი  რამ დე ნი მე კა ნონ შია გაბ ნე უ ლი,  რაც მათ აღ ქ მა დო ბას არ თუ ლებს. 
თუმ ცა, სა ჯა რო მმარ თ ვე ლო ბის მთელ რიგ სფე რო ებ ში, ე.წ. სპე ცი ა ლუ რი კა ნო ნე ბით დად გე ნი
ლია სამ სა ხუ რებ რი ვი (პროფესიული) ეთი კის კო დექ სე ბის შე მუ შა ვე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა. ასე თია 
მა გა ლი თად, ში და აუდი ტორ თა ეთი კის კო დექ სი, კონ ტ რო ლის პა ლა ტის აუდი ტორ თა ეთი კის კო
დექ სი, სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცი ის მო ხე ლე თა ეთი კის კო დექ სი, პრო კუ რა ტუ რის მუ შაკ თა ეთი
კის კო დექ სი, პა ტიმ რო ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბის აღ კ ვე თის აღ ს რუ ლე ბის სის ტე მის ორ გა ნო ე ბის 
მო სამ სა ხუ რე თა ეთი კის კო დექ სი და სხვა.

აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ერ თია მო სამ სა ხუ რის ეთი კურ ქცე ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი ნორ მე ბის 
კა ნონ მ დებ ლო ბა ში ასახ ვა და კო დი ფი ცი რე ბა, ხო ლო მე ო რე – მა თი პრაქ ტი კუ ლი გან ხორ ცი ე ლე
ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. რამ დე ნად იცა ვენ სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე ე ბი ქცე ვის დად გე ნილ სტან დარ
ტებს ყო ველ დღი ურ საქ მი ა ნო ბა ში? რამ დე ნად მოქ მე დებს ეთი კუ რი ქცე ვის უზ რუნ ველ ყო ფის კა
ნო ნით დად გე ნი ლი ნორ მე ბი და მე ქა ნიზ მე ბი პა რაქ ტი კა ში? ეს კითხ ვე ბი აქ ტუ ა ლუ რი ხდე ბა მას 
შემ დეგ, რაც სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თა ქცე ვის ნორ მე ბის რეგ ლა მენ ტა ცი ის პრო ცე სი მეტ  ნაკ ლე
ბად დას რუ ლე ბუ ლი ა. სა ჯა რო სამ სა ხურ ში ეთი კუ რი ქცე ვის უზ რუნ ველ ყო ფის ერ თ ერ თი ძი რი
თა დი და აპ რო ბი რე ბუ ლი მე ქა ნიზ მი მო სამ სა ხუ რე თა პრო ფე სი უ ლი ეთი კის ტრე ი ნინ გი ა.

2. ტრე ი ნინ გი ად მი ნის ტ რა ცი ულ ეთი კა ში 

მიმ დი ნა რე წლის და საწყის ში კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რის (CTC) მი ერ, სა ჯა რო 
სამ სა ხუ რის ბი უ როს თან თა ნამ შ რომ ლო ბით, USAIDის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტის „კარგი 
მმარ თ ვე ლო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში” (G3) ფარ გ ლებ ში შე მუ შავ და ერ თ დღი ა ნი სას წავ ლო კურ სი სა
ხელ წო დე ბით „ეთიკისა და ქცე ვის ნორ მე ბი სა ჯა რო სამ სა ხურ ში”. 

კურ სი მო ი ცავს შემ დეგ სა კითხებს: ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ეთი კის არ სი და მნიშ ვ ნე ლო ბა; სა ჯა რო 
სამ სა ხურ ში ეთი კუ რი ქცე ვის უზ რუნ ველ ყო ფის პრინ ცი პე ბი; ეთი კის და ქცე ვის სა კა ნონ მ დებ ლო 
რეგ ლა მენ ტა ცია ქარ თულ სა ჯა რო სამ სა ხურ ში (ქცევის ზო გა დი წე სე ბი, ინ ტე რეს თა შე უ თავ სებ
ლო ბა, სა ჩუ რის მი ღე ბის შეზღუდ ვა, დეკ ლა რა ცი ის წარ დ გე ნა, სა ი დუმ ლოს დაც ვა და გამ ჭ ვირ ვა
ლო ბა); ეთი კის ნორ მე ბის დაც ვის საკ ნონ მ დებ ლო მე ქა ნიზ მე ბი (დისციპლინური ზო მე ბი, ად მი
ნის ტ რა ცი უ ლი სახ დე ლე ბი, სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი სან ქ ცი ე ბი, სხვა დას ხ ვა სა ხის ან გა რიშ გე ბის 
სის ტე მე ბი, ეთი კის დარ ღ ვე ვის ფაქ ტე ბის გან მ ხილ ვე ლი სპე ცი ა ლუ რი სტრუქ ტუ რე ბი, მამ ხი ლე
ბელ თა დაც ვის უზ რუნ ველ ყო ფის სა კა ნონ დ მებ ლო გა რან ტი ე ბი). სას წავ ლო პროგ რა მა ში ინ ტეგ
რი რე ბუ ლია ეთი კურ დი ლე მებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სას წავ ლო მა გა ლი თე ბი.

2012 წლის მარ ტ ში ჩა ტარ და სა პი ლო ტე კურ სი, რო მელ შიც მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო სა ქარ თ ვე ლოს 
სხვა დას ხ ვა სა მი ნის ტ რო ე ბის და სა ხელ მ წი ფო და წე სე ბუ ლე ბე ბის 25 სა ჯა რო მო ხე ლემ, მათ შო
რის  სამ სა ხუ რე ბი სა და დე პარ ტა მენ ტე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლებ მა. აღ ნიშ ნუ ლი ღო ნის ძი ე ბა ფაქ ტი უ
რად პირ ვე ლი ნა ბი ჯი იყო სა ქარ თ ვე ლო ში სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თა ეთი კის კომ პე ტენ ცი ის გან ვი
თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით.

3. მიგ ნე ბე ბი და დას კ ვ ნე ბი

ტრე ი ნინ გის მსვლე ლო ბი სას ნათ ლად გა მოჩ ნ და სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თა და ინ ტე რე სე ბა ად მი ნის
ტ რა ცი ულ ეთი კას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის მი მართ. ამის დას ტუ რი იყო ჯგუფ ში გა მარ
თუ ლი დის კუ სი ე ბი სხვა დას ხ ვა ეთი კუ რი დი ლე მე ბის გა დაჭ რის გზებ ზე, მოქ მედ სა კა ნონ მ დებ ლო 
რე გუ ლა ცი ებ ზე, მათ პრაქ ტი კულ გა მო ყე ნე ბა ზე, ეთი კის ნორ მე ბის კო დი ფი ცი რე ბის მნიშ ვ ნე ლო
ბა ზე და სხვა. ეს მი უ თი თებს, რომ მი ზან შე წო ნი ლია ტრე ი ნი გის გავ რ ცე ლე ბა სა ჯა რო სექ ტო რის 
ფარ თო სპექ ტ რ ზე. 

ეთი კა და კე თილ სინ დი სი ე რე ბა სა ჯა რო სამ სა ხურ ში
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გარ და ამი სა, აღ ნიშ ნუ ლი ტრე ი ნინ გი რე კო მენ დე ბუ ლია ეთი კუ რი ქცე ვი სა და სტან დარ ტე ბის ბო
ლოდ რო ინ დე ლი მზარ დი რეგ ლა მენ ტა ცი ის ფონ ზე, რაც უზ რუნ ველ ყოფს, ერ თი მხრივ, მო სამ სა
ხუ რე თა ინ ფორ მი რე ბას სა კა ნონ მ დებ ლო სი ახ ლე ე ბის თა ო ბა ზე, ხო ლო მე ო რე მხრივ, შე სა ბა მი სი 
ეთი კუ რი დი ლე მე ბის გა აზ რე ბა სა და მა თი გა დაწყ ვე ტის უნარ ჩ ვე ვე ბის გან ვი თა რე ბას. აქ ვე კი დევ 
ერ თხელ უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სა ჯა რო სამ სა ხურ ში ეთი კის თვალ საზ რი სით არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცი
ის გა უმ ჯო ბე სე ბის ერ თ ერთ ყვე ლა ზე ეფექ ტურ სა შუ ა ლე ბად მო სამ სა ხუ რე თა ტრე ი ნინ გი რჩე ბა.

რაც შე ე ხე ბა ტრე ი ნინ გის ხან გ რ ძ ლი ვო ბას, ვფიქ რობთ, მო მავ ლის თ ვის ოპ ტი მა ლუ რი იქ ნე ბო და  
მი სი ორ დღემ დე გაზ რ და, რაც სა შუ ა ლე ბას მოგ ვ ცემ და მე ტი დრო დაგ ვეთ მო ეთი კის თე ო რი უ ლი 
და ფი ლო სო ფი უ რი სა ფუძ ვ ლე ბის თ ვის. ქცე ვის ეთი კუ რად ან არა ე თი კუ რად შე ფა სე ბის თა ო ბა ზე 
ძი რი თა დი ფი ლო სო ფი უ რი შე ხე დუ ლე ბის ცოდ ნა სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს ადა მი ა ნებს (ამ შემ თ ქ ვე ვა
ში მო ხე ლე ებს) კრი ტი უ ლად შე ხე დონ და შე ა ფა სონ სა კუ თა რი ქმე დე ბე ბი სხვა დას ხ ვა ტი პის მო
რა ლუ რი დი ლე მე ბის გა დაჭ რი სას. 

ამას თან, ორ დღი ა ნი პროგ რა მა სა შუ ლე ბას იძ ლე ვა მე ტი დრო და ეთ მოს მო ნა წი ლე თა მი ერ, მა თი 
სა მუ შაო პრაქ ტი კი დან, მო ტა ნი ლი მა გა ლი თე ბის გან ხილ ვას, რაც, რო გორც წე სი, უფ რო სა ინ ტე
რე სო, რე ა ლის ტუ რი და ინ ფორ მა ტი უ ლი ა, ვიდ რე გა მო გო ნი ლი მა გა ლი თე ბი.

სა ჯა რო სამ სა ხუ რი სხვა დას ხ ვა პრო ფე სი ის, პო ზი ცი ი სა და რან გის მო ხე ლე თა დიდ კონ ტინ გენტს 
აერ თი ა ნებს. სა სურ ვე ლია ტრე ი ნინ გის მო ნა წი ლე თა შერ ჩე ვა მოხ დეს და წე სე ბუ ლე ბა ში მა თი პო
ზი ცი ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რა თა კურ სი მაქ სი მა ლუ რად მსგავ სი რან გი სა და დის კ რე ცი უ ლი უფ
ლე ბა მო სი ლე ბის მქო ნე მო ხე ლე ე ბით და კომ პ ლექ ტ დეს. ეს ხელს შე უწყობს მო ნა წი ლე თა გახ ს ნი
ლო ბას, დის კუ სი ებს, და დე ბი თი პრაქ ტ კის გავ რ ცე ლე ბას და ა.შ.

და ბო ლოს, ეთი კის ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კომ პო ნენ ტის ინ ტეგ რი რე ბა აუცი ლე ბე ლი ა სა ჯა რო მო
სამ სა ხუ რე ე ბი სათ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბულ სხვა ტრე ი ნინ გებ ში. მა გა ლი თად, მე ნე ჯერ თათ ვის და
გეგ მილ ტრე ი ნინ გებ ში კარ გი იქ ნე ბა ყუ რადღე ბის გა მახ ვილ დე ბა ლი დე რის როლ ზე, რო გორც 
ეთი კუ რი ქცე ვის მა გა ლი თის მიმ ცემ ზე. ასე ვე, ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თ ვა ში ეთი კას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი ას პექ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა ზე (ეთიკური დი ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტის უნა რე ბის 
შე ფა სე ბა მო ხე ლის სამ სა ხურ ში აყ ვა ნი სას; რო ტა ცი ის, რო გორც ან ტი კო რუ ცი უ ლი ღო ნის ძი ე ბის 
გა მო ყე ნე ბა და სხვა.

საჯარო  სამსახურში ეთიკური ქცევის  უზრუნველყოფის 
ერთ- ერთი ძირი  თადი და აპრობირებული მექანიზმი 
მოსამსახურეთა პროფესიული ეთიკის ტრეინინგია.

ეთი კა და კე თილ სინ დი სი ე რე ბა სა ჯა რო სამ სა ხურ ში
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2009 წელს USAID/FORCAST – ის პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში ჩა ტა რე ბულ სა მუ შა ო ზე 2010 წელს ამა ვე  
ჟურ ნალ ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სტა ტია „ადამიანი თუ სის ტე მა” ორ ერ თ მა ნე თის შე მავ სე ბელ სენ ტენ ცი ა
ზე იყო აგე ბუ ლი. ერ თი ედ ვარდ დე მინგს ეკუთ ვ ნის – „მართვის სის ტე მა ში მთა ვა რია პრო ცეს ზე და ფუძ
ნე ბუ ლი სის ტე მუ რი მიდ გო მა” და მე ო რე – გე რი რამ ლერს „ცუდი სის ტე მა კვა ლი ფი ცი უ რი ადა მი ა ნე ბის 
ხარ ჯ ზე ყო ველ თ ვის ეფექ ტუ რად იფუნ ქ ცი ო ნი რებს”. სტა ტია “სამუშაოს შეს რუ ლე ბის ტექ ნო ლო გი ის”  
(Human Perfomance TechnologyHPT) მეთოდოლოგიის აღ წე რა სა და პრაქ ტი კა ში მი სი გა მო ყე ნე ბის 
მნიშ ვ ნე ლო ბას ეხე ბო და და შე სა ბა მი სად, არ მო ი აზ რებ და ლი დე რო ბის სა კითხე ბის გან ხილ ვას. ამა ვე 
დროს სტა ტი ის გა მოქ ვეყ ნე ბის შემ დეგ ბევრს გა უჩ ნ და შე კითხ ვა, რა არის ორ გა ნი ზა ცი ებ ში და /ან სის
ტე მა ში ლი დე რის ან ლი დე რო ბის რო ლი და რა გავ ლე ნა შე იძ ლე ბა მო ახ დი ნოს რო გორც მო ცე მუ ლი მე
თო დო ლო გი ის გა მო ყე ნე ბა ზე, ასე ვე მთლი ა ნად ორ გა ნი ზა ცი ის და /ან სის ტე მის ეფექ ტურ მუ შა ო ბა ზე.

2012 წელს სა ჯა რო სამ ს ხუ რის ლი დე რო ბის სა კითხებ ზე USAID/G3 – კარ გი მმარ თ ვე ლო ბის პროგ
რა მის ფარ გ ლებ ში მოწ ვე ულ მა ამე რი კელ მა ტრე ნერ მა, ქალ ბა ტონ მა მი რა ჰო უზ შიპ ლეტ მა (Myra 
Howze Shiplett) მო ნა წი ლე ებს  3031 იან ვარს ორ დღი ა ნი ტრე ნინ გი ჩა უ ტა რა და სა ინ ტე რე სო მა სა
ლე ბიც დაგ ვი ტო ვა. მო ცე მუ ლი მა სა ლე ბი დან სა ზო გა დო ე ბას გვინ და ორი გა ვაც ნოთ: 

პირ ვე ლი – ქა ლაქ ვა შინ გ ტო ნის კერძო სექტორის საბჭოს პრე ზი დენ ტი სა და აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ
ტო რის პიტ სმი ტის მი ერ წარ მოთ ქ მუ ლი სიტყ ვა2004 წლის 28 აპრილს ვაშინგტონში ამერიკის საჯარო 
ადმინისტრაციის საზოგადოების National Capital Area Chapterის ყოველწლიურ შეხვედრაზე.

მე ო რე – შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის აღ მას რუ ლე ბე ლი შტოს მა ღა ლი რგო ლის ხელ მ ძღ ვა ნე ლე ბი სათ
ვის გან საზღ ვ რუ ლი ლი დე რო ბის კომ პე ტენ ცი ე ბი.

ვფიქ რობთ, მო ცე მუ ლი მა სა ლა და ა ინ ტე რე სებს ჩვენს მკითხ ველს.

ლიდერობა – ამერიკული ხედვა
თამარ ცირეკიძე
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მაქვს პა ტი ვი, წარ მო გიდ გი ნოთ ამა წლის ლექ ცია და გა ვა ტა როთ სა ღა მო სამ შე სა ნიშ ნავ ლა უ რე
ან ტ თან ერ თად, რო მელ თა გა ნაც თი თო ე უ ლი ლი დე რო ბის ოს ტა ტო ბის მა გა ლითს გვაძ ლევს.

ამ სა ღა მოს ჩემს გა მოს ვ ლა ში, ძი რი თა დად, ლი დე რო ბის შე სა ხებ ვი სა უბ რებ. 30 წე ლი წად ზე მე
ტი ა, ვაკ ვირ დე ბი კერ ძო სექ ტო რის აღ მას რუ ლებ ლე ბის ბრძო ლას ლი დე რო ბის სფე რო ში მიმ დი ნა
რე სირ თუ ლე ებ თან, რო მე ლიც ცვლი ლე ბე ბით სავ სე პე რი ოდს ახ ლ და თან. ბო ლო ოთხი წლის გან
მავ ლო ბა ში ჩე მი ყუ რადღე ბის ცენ ტ რ შია ფე დე რა ლუ რი ლი დე რო ბა, ვაკ ვირ დე ბო დი მთავ რო ბის 
მუ შა ო ბას და გან ვ ლილ გზას ის ტო რი ა ში ყვე ლა ზე რა დი კა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბის ფონ ზე. 

“ლიდერებზე დაკ ვირ ვე ბის” შემ დეგ ლი დე რო ბის შე სა ხებ რამ დე ნი მე დას კ ვ ნამ დე მი ვე დი:

}  პირ ვე ლი, ლი დე რე ბი ყველ გან არი ან და არა მხო ლოდ უმაღ ლეს დო ნე ზე;

}  მე ო რე, ლი დე რო ბა პერ სო ნა ლუ რი რა მაა – აქ არ არ სე ბობს სა ი დუმ ლო ფორ მუ ლა;

}  მე სა მე, ლი დე რო ბა შე იძ ლე ბა არ იყოს წარ მა ტე ბუ ლი, თუ კი მყარ და ჭეშ მა რიტ ღი რე ბუ ლე ბებს 
არ ეფუძ ნე ბა. ნორმ შვარ ც კო ფი ამ ბობ და: “ლიდერობა სტრა ტე გი ი სა და ხა სი ა თის კომ ბი ნა ცი ა ა. 
თუ ერ თ ერ თი უნ და აირ ჩი ო,  მა შინ სჯობს სტრა ტე გი ის გა რე შე დარ ჩე”;

}  და ბო ლოს, ლი დე რე ბის გან ვი თა რე ბის სა კითხებ ზე ერ თი გა მო ნაკ ლი სის – სამ ხედ რო ე ბის გარ
და, სა ჯა რო სექ ტორ მა უკე თე სად უნ და იმუ შა ოს. 

მო დით და ვიწყოთ იქი დან, თუ ვინ არი ან ლი დე რე ბი. ხე ლოვ ნუ რი გუ ლის გა მომ გო ნე ბე ლი რო
ბერტ იარ ვი კი ამ ბობ და: „ლიდერები არი ან მე ოც ნე ბე ე ბი, რომ ლებ საც სუს ტად აქვთ გან ვი თა რე
ბუ ლი ში შის გრძნო ბა და ნაკ ლე ბად ახა სი ა თებთ ორ ჭო ფო ბა”.  ვფიქ რობ, ლი დე რე ბი ნე ბის მი ერ 
დო ნე ზე არ სე ბო ბენ. მათ შე უძ ლი ათ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მიზ ნე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას წა რუძღ ვენ – ეს 
ის ადა მი ა ნე ბი არი ან, რო მელ თა გან ჭ ვ რე ტის, მო ტი ვა ცი ის, მხარ და ჭე რი სა და დახ მა რე ბის გა რე შე 
მიზ ნე ბი არ მი იღ წე ვა. მათ სხვი სი დარ წ მუ ნე ბის უნა რი აქვთ, შე უძ ლი ათ სხვებს აზ როვ ნე ბაც შე
აც ვ ლე ვი ნონ და ქმე დე ბაც. 

სუ ლაც არ არის აუცი ლე ბე ლი, რომ  ლი დე რე ბი მხო ლოდ უმაღ ლე სი რგო ლის მე ნეჯ მენ ტის წარ
მო მად გენ ლე ბი იყ ვ ნენ. დღეს დღე ო ბით, უმე ტეს ორ გა ნი ზა ცი ებ ში ადა მი ა ნე ბი ერ თად, გუნ დუ რად 

პიტ სმი თი 

ქა ლაქ ვა შინ გ ტო ნის კერ ძო სექ ტო რის საბ ჭოს პრე ზი დენ ტი და აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი

ლექ ცია   წა კითხულ იქ ნა 2004 წლის 28 აპ რილს ქა ლაქ ვა შინ გ ტონ ში ამე რი კის სა ჯა რო ად მი-
ნის ტ რა ცი ის სა ზო გა დო ე ბის National Capital Area Chapter -ის ყო ველ წ ლი ურ შეხ ვედ რა ზე.

ამე რი კის სა ჯა რო ად მი ნის ტ რი რე ბის სა ზო გა დო ე ბა ყო ველ წ ლი რად სა ჯა რო სექ ტო რის გა
მო ჩე ნი ლი ლი დე რე ბის აჯილ დო ვებს. ცე რე მო ნი ალ ზე მოწ ვე უ ლი ორა ტო რი ლი დე რო ბის სა
კითხებს გა ნი ხი ლავს.  

2004 წელს მოწ ვე უ ლი იყო ბა ტო ნი პიტ სმი თი – კერ ძო სექ ტო რის საბ ჭოს ხელ მ ძღ ვა ნე ლი. ეს 
კერ ძო სექ ტო რის ბიზ ნეს იმ ლი დე რე ბის გა ერ თი ა ნე ბა ა, რომ ლე ბიც თა ვი ანთ ცოდ ნას, გა მოც
დი ლე ბა სა და დროს  უსას ყიდ ლოდ უთ მო ბენ სა ჯა რო სექ ტო რის რთუ ლი და კომ პ ლექ სუ რი 
პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბას.

ლიდერობა – ამერიკული ხედვა
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მუ შა ო ბენ. Watson Wyatt ში ჩე მი მუ შა ო ბი სას, საკ მა ოდ მოზ რ დილ გუნ დებ ში გა ერ თი ა ნე ბუ ლი 
მო ტი ვი რე ბუ ლი, კრე ა ტი უ ლი ადა მი ა ნე ბი არ სე ბი თი ცვლი ლე ბე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად ხში რად 
ინი ცი ა ტი ვას სა კუ თარ თავ ზე იღებ დ ნენ. 

ერ თი მხრივ, მათ იაპო ნი ა ში ჩვენს ტო კი ოს ოფისს მყა რი სა ბაზ რო პო ზი ცი ის  ჩა მო  ყა ლი ბე ბა ში 
შე უწყ ვეს ხე ლი, მე ო რე მხრივ კი – აშ შ  ში დო მი ნან ტუ რი მოქ ნი ლი და წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კა 
შექ მ ნეს. სა დაც არ უნ და იყოთ, ლი დე რო ბის პო ტენ ცი ა ლი თქვენც გაქვთ.

ამას თან და კავ ში რე ბით პი ტერ დრა კე რი ამ ბობ და: „ვერც ერ თი ინ ს ტი ტუ ცია ვერ გა დარ ჩე ბო და, 
თუ კი მას მმარ თ ვე ლო ბი სათ ვის გე ნი ო სე ბი და სუ პერ მე ნე ბი დას ჭირ დე ბო და. ის ისე უნ და იყოს 
ორ გა ნი ზე ბუ ლი, რომ შეძ ლოს ჩვე უ ლებ რი ვი ადა მი ა ნე ბი სა გან შემ დ გა რი ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის პი
რო ბებ ში არ სე ბო ბა”.

ჩე მი მე ო რე მო საზ რე ბის მი ხედ ვით, ლი დე რო ბა  ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პი რე ბის პი როვ ნულ უნა რებს და 
ინ დი ვი დუ ა ლურ თვი სე ბებს ეფუძ ნე ბა – არ არ სე ბობს წარ მა ტე ბუ ლი ლი დე რო ბის წი ნას წარ გამ
ზა დე ბუ ლი მო დე ლი.

Amazon.comზე ლი დე რო ბის შე სა ხებ 76,000 წიგნს მო ი ძი ებთ, დაწყე ბუ ლი “ჰუნების მე ფის ატი
ლას ლი დე რო ბის სა ი დუმ ლო ე ბე ბი დან”, დამ თავ რე ბუ ლი წიგ ნით „პირველყოფილი ლი დე რო ბა: 
ემო ცი უ რი საზ რი ა ნო ბის ძა ლა”. ასე ვე შეხ ვ დე ბით წიგნს სა თა უ რით „ლიდერი ქა ლე ბი: ტრან ს
ფორ მა ცი უ ლი ბიბ ლი უ რი იმი ჯე ბი ქა ლე ბის ლი დე რო ბას თან და კავ ში რე ბით”, რო მე ლიც სხვა სა
კითხებ თან ერ თად ქე ბას ას ხამს დე და ტე რე ზას წარ მა ტე ბას ლი დე რო ბის სფე რო ში.

ამ გ ვა რად, თუ კი ჩვენ შევ ძ ლებთ, ვი პო ვოთ სა ერ თო ძა ფე ბი ჰუ ნე ბის მე ფე ატი ლა სა და დე და ტე
რე ზას შო რის, ლი დე რო ბის ნამ დ ვი ლი სა ი დუმ ლოც გვე ცო დი ნე ბა.

Amazon.comზე ერ თ ერ თი ცნო ბი ლი წიგ ნის და სა ხე ლე ბაა „21 აუცი ლე ბე ლი თვი სე ბა ლი დე რი
სათ ვის”. ოც და ერ თი აუცი ლე ბე ლი თვი სე ბა! სი ამ ში ში არ უნ და მოგ გ ვა როთ, ის უბ რა ლოდ გრძე
ლი ა: ხა სი ა თი, ქა რიზ მა, ვალ დე ბუ ლე ბის გრძნო ბა, კო მუ ნი კა ბე ლუ რო ბა, კომ პე ტენ ცი ა, გამ ბე და ო
ბა, შორ ს მ ჭ ვ რე ტე ლო ბა, ფო კუ სი რე ბა, სულ გ რ ძე ლო ბა, ინი ცი ა ტი ვა, მოს მე ნის უნა რი, მოთ მი ნე ბა, 
კე თილ გან წყო ბი ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა სხვე ბის მი მართ, პრობ ლე მის გა დაჭ რა, ურ თი ერ თ კავ ში რე
ბი, პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გრძნო ბა, უსაფ რ თხო ე ბა, თვით დის ციპ ლი ნა, ორ გა ნი ზა ცი ის ერ თ გუ ლე ბა, 
ცოდ ნის გა და ცე მის უნა რი და ხედ ვა.

ამ წიგ ნებს შე უძ ლი ათ მო გა წო დონ იდე ე ბი, ისი ნი შე საძ ლო ა, შთა გო ნე ბის წყა რო გახ დეს ან ორი
ოდ სიტყ ვამ რა ი მე დას კ ვ ნამ დე მი გიყ ვა ნოთ. მაგ რამ, შე გიძ ლით წარ მო იდ გი ნოთ ჯეკ ველ ჩი, რო
მე ლიც ამ სი ით დარ ბის და დღის ბო ლოს თა ვის თავს ეჩხუ ბე ბა, რად გან, შე საძ ლო ა, სა თა ნა დო 
ყუ რადღე ბა არ მი აქ ცია სულ გ რ ძე ლო ბას?

მო დით, ეს სია სხვა სა ხელ გან თ ქ მულ ლი დე რებ თან მი მარ თე ბა ში გა მო ვი ყე ნოთ. ჰქონ და უინ ს ტონ 
ჩერ ჩილს მოს მე ნის გან სა კუთ რე ბუ ლი უნა რი? ამა ში დარ წ მუ ნე ბუ ლი არ ვარ. იყო ჯონ კე ნე დი 
თვით დის ციპ ლი ნის მო დე ლი? ცდი ლობ და ჰა რი ტრუ მე ნი სა კუ თარ თავ ში გა ნე ვი თა რე ბი ნა ნა თე
ლი, შორ ს მი მა ვა ლი ხედ ვა?

წიგ ნე ბი ლი დე რო ბის შე სა ხებ კითხ ვებ ზე პა სუ ხებს არ იძ ლე ვა. ის, რაც გა ნას ხ ვა ვებს დიდ ლი დე
რებს, არ არის სტი ლი, იმი ჯი, პრო ცე სი. ამ მხრივ, წარ მა ტე ბუ ლი ლი დე რე ბი ხში რად ერ თ მა ნე თის
გან ძა ლი ან გან ს ხ ვავ დე ბი ან. 

გა ინ ტე რე სებთ, რა აქვთ მათ სა ერ თო? ჩე მი სი ა, რო მე ლიც ნაც ნობ ლი დე რებ ზე დაკ ვირ ვე ბებს 
ეფუძ ნე ბა, საკ მა ოდ მოკ ლე ა:

პირ ვე ლი – მათ გა აჩ ნი ათ ერ თი ა ნი მი სი ის გან ც და. ისი ნი გულ წ რ ფე ლად ფიქ რო ბენ მნიშ ვ ნე ლო
ვან, სა ყუ რადღე ბო მი სი ა ზე – არა ფე რია ყალ ბი ან არა ბუ ნებ რი ვი და მა თი ხედ ვა იმ დე ნად მყა რი 
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და ნა თე ლი ა, რომ სხვე ბიც იოლად იგე ბენ. ხედ ვა რე ა ლუ რი, გა მომ წ ვე ვი  და მიმ ზიდ ვე ლია ხალ
ხის თ ვის.

მე ო რე –  მი სია ლი დერ ზე უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. სა უ კე თე სო ლი დე რე ბი, ვი საც ვიც ნობ დი, არ 
მი ე კუთ ვ ნე ბი ან იმ ადა მი ან თა რიცხვს, რომ ლე ბიც ხაზს უს ვა მენ სა კუ თარ მნიშ ვ ნე ლო ბას. მი უ
ხედ ვად იმი სა, რომ თავს ძა ლა უფ ლე ბი სა და ავ ტო რი ტე ტის გა მო კომ ფორ ტუ ლად გრძნო ბენ, 
თა ნამ დე ბო ბას ბო რო ტად არ იყე ნე ბენ. სამ სა ხუ რის პრი ვი ლე გი ებს ხაზს არ უს ვა მენ, სა კუ თარ 
სტა ტუსს სხვე ბის გან დის ტან ცი რე ბის თ ვის არ იყე ნე ბენ. სი ნამ დ ვი ლე ში, მა თი უმ რავ ლე სო ბა თა
ნამ დე ბო ბის გან სი ა მოვ ნე ბას იღებს და იქ არი ან, სა დაც ნამ დ ვი ლი საქ მე კეთ დე ბა. 

თუ  მი სა ბა ძი მა გა ლი თე ბი გა ინ ტე რე სებთ, შორს წას ვ ლა არ დაგ ჭირ დე ბათ. ამის მა გა ლი თე ბია ად
მი რა ლი ლოი (DHS), ან ყო ფი ლი კო მი სა რი ჩარლზ რო სო ტი (IRS), ან დე ვიდ ვო კე რი (GAO).

მე სა მე, სა უ კე თე სო ლი დე რებს გულ წ რ ფე ლად აინ ტე რე სებთ სხვე ბის მო საზ რე ბე ბი. მათ შე უძ ლი
ათ სხვი სი მდგო მა რე ო ბის გა გე ბა. ახ ლა ხან ამის სა უ კე თე სო მა გა ლი თი იყო სა ზო გა დო ებ რივ ტე
ლე ვი ზია NOVAს სპე ცი ა ლურ გა მოშ ვე ბა ში გა სუ ლი სი უ ჟე ტი NASAს წარ მა ტე ბუ ლი დაშ ვე ბის 
შე სა ხებ მარ ს ზე. NASAს ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის აზ რი, იმის შე სა ხებ, თუ რო გო რი უნ და ყო ფი ლი ყო 
მარ ს ზე სა უ კე თე სო და საჯ დო მი მო ე და ნი, იყო ფო და – მეც ნი ე რე ბი ეძებ დ ნენ მეც ნი ე რე ბის თ ვის 
სა ინ ტე რე სო გა რე მოს, მდი დარს ქა რე ბი თა და გე ო ლო გი უ რი მოვ ლე ნე ბით და იმის შე საძ ლებ ლო
ბით, რომ ენა ხათ სი ცოცხ ლის ად რე უ ლი ფორ მე ბი; ინ ჟინ რე ბი კი, პი რი ქით, ეძებ დ ნენ სწორ, უქა
რო მინ დ ვ რებს, სა დაც დაშ ვე ბი სას რის კი გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბი იქ ნე ბო და. ეს იყო გან ს ხ ვა ვე ბულ 
ხედ ვა თა წვდო მი სა და შე ჯე რე ბის შემ თხ ვე ვა, რა მაც სა შუ ა ლე ბა მის ცა NASA ს ლი დე რებს, მი ე
ღოთ ისე თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რო მე ლიც ორი ვე მხა რეს და აკ მა ყო ფი ლებ და.

მე ოთხე – წარ მა ტე ბუ ლი ლი დე რე ბის უმე ტე სო ბა ფლობს ადა მი ა ნე ბის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი უნა რე ბის 
და თვი სე ბე ბის შეც ნო ბის და მათ შე სა ბა მის ად გი ლებ ზე გა და ნა წი ლე ბის ხე ლოვ ნე ბას. 

Watson Wyatt ში სას წავ ლო სე სი ა ზე ეს ნათ ლად წარ მო მიდ გი ნეს, რო მელ ზეც ჩვე ნი კონ სულ ტან
ტე ბის ჯგუ ფე ბი (თითოეულ ჯგუფ ში ექ ვ სი წევ რი იყო) ერ თ მა ნეთს და ნა წევ რე ბუ ლი ფორ მე ბი სა
გან კვად რა ტე ბის აწყო ბა ში ეჯიბ რე ბოდ ნენ. თი თო ე უ ლი გუნ დის თი თო ე ულ წევრს კონ ვერ ტი გა
და ე ცა, რო მელ შიც იყო კვად რა ტის ნა წი ლე ბი და ორი წე სი: 1)იკრძალებოდა ყო ველ გ ვა რი წე რი თი 
თუ ვერ ბა ლუ რი კო მუ ნი კა ცია შე ჯიბ რის მსვლე ლო ბის დროს და 2) მო გე ბუ ლი იქ ნე ბო და გუნ დი, 
რო მე ლიც პირ ვე ლი ააწყობ და ყვე ლა კვად რატს.

ვაკ ვირ დე ბო დი, თუ რო გორ ცდი ლობ დ ნენ კონ სულ ტან ტე ბი თა ვი ან თი ნა წი ლე ბი დან აეწყოთ სა
კუ თა რი კვად რა ტე ბი. ერ თ მა კონ სულ ტან ტ მა, და ი ა ნამ, თა ვი სი კვად რა ტი ორ წუთ ზე ნაკ ლებ 
დრო ში ააწყო. შემ დეგ მი სი ვე ჯგუ ფის წევ რ მა, მე ო რე კონ სულ ტან ტ მა, გას მა, რო მელ მაც ვე რა ფე
რი მო უ ხერ ხა თა ვის ნა წი ლებს, ისი ნი და ი ა ნას კენ გა წი ა. და ი ა ნამ გა სის კვად რა ტიც ერთ თუ ორ 
წუთ ში ააწყო. ამ დროს გა სი არა ვერ ბა ლუ რი კო მუ ნი კა ცი ის გა მო ყე ნე ბით აქე ზებ და თა ვის ოთხ 
თა ნა გუნ დელს თა ვი ან თი ნა წი ლე ბიც და ი ა ნას თ ვის მი ე ცათ გა სა კე თებ ლად. და ი ა ნამ რე კორ დულ 
დრო ში გა არ თ ვა თა ვი სა მუ შა ოს. რო ცა მან ბო ლო კვად რა ტის აწყო ბა და ამ თავ რა, მე ო რე ად გილ
ზე გა სულ გუნდს მხო ლოდ ორი კვად რა ტი ჰქონ და აწყო ბი ლი.

სულაც არ არის აუცილებელი, რომ  ლიდერები მხოლოდ 
უმაღლესი რგოლის მენეჯმენტის წარ მომადგენლები იყვნენ. 
დღესდღეობით, უმეტეს ორგანიზაციებში ადამიანები ერთად, 
გუნდურად მუშაობენ. 
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ამ ექ ს პე რი მენ ტამ დე გა სის მი მართ დი დი პა ტი ვის ცე მით გან წყო ბი ლი არ ვი ყა ვი, მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ იგი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი იყო პი რა დად ჩემს წი ნა შე და ჩვენს ერ თ ერთ მნიშ ვ ნე ლო
ვან სა კონ სულ ტა ციო ჯგუფს ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ და. ის მკაც რად ცხრი დან ხუთ სა ა თამ დე მუ შა
ობ და, მე კი შეპყ რო ბი ლი ვი ყა ვი სა მუ შა ო თი. ის რთულ სა მუ შა ოს სხვებს გა და უ ლო ცავ და ხოლ
მე, მე კი და ვი კა პი წებ დი სა ხე ლო ებს და უყოყ მა ნოდ გა და ვეშ ვე ბო დი საქ მე ში; ის კლი ენ ტებ ზე 
შთა ბეჭ დი ლე ბის მო სახ დე ნად, მათ ფეხ ბურ თის მატ ჩ ზე პა ტი ჟებ და, მე კი  სა მუ შა ოს კარ გად 
ვას რუ ლებ დი. 

მაგ რამ, და თქვენ ალ ბათ ისე დაც ხვდე ბით – გა სის გუნ დი ერ თ ერ თი წამ ყ ვა ნი ვარ ს კ ვ ლა ვი იყო 
ჩვენს კომ პა ნი ა ში, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა იმი ტომ, რომ ის პა ტივს სცემ და თა ვი სი გუნ დის წევ რებს, 
იცო და მა თი შე საძ ლებ ლო ბე ბი,  სა მუ შა ოს სა უ კე თე სო შემ ს რუ ლებ ლებ ზე ანა წი ლებ და,  თვი თონ 
კი გზი დან ჩა მო ეც ლე ბო და ხოლ მე.

და ბო ლოს, სა უ კე თე სო ლი დე რე ბი თა ნამ შ რომ ლე ბის მძი მე პრობ ლე მებს მტკი ცედ უპი რის პირ დე
ბი ან. კე ი სი შტენ გე ლის აზ რით მთა ვა რი ა, და მეც ვცი ტი რებ: “იმ ადა მი ა ნე ბის, რომ ლებ საც ვძულ
ვარ, მო შო რე ბა მათ გან, რო მელ თაც ჯერ არ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლან”.

მე ო რე მა გა ლი თია სპორ ტი და ნა ა: რო ცა ფეხ ბურ თის მწვრთნე ლის ლუ ჰოლცს ჰკითხეს, თუ რო
გორ ახერ ხებს თა ვის გუნ დ ში ასე თი მა ღა ლი მო ტი ვა ცი ის გაღ ვი ვე ბას, ჰოლ ც მა უპა სუ ხა: „ეს ად
ვი ლი ა, ჩვენ თა ვი დან ვი ცი ლებთ მათ, ვინც მო ტი ვი რე ბულ ნი არ არი ან.”

ეს კო მენ ტა რე ბი ლი დე რო ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან ას პექ ტებს ასა ხავს – აღი ა რე ბა, რომ მი ზა ნი სა კუ თა
რი პო პუ ლა რო ბა არ არის, ლი დე რის უნ და ეყოს სი მა მა ცე, შეძ ლოს ცუ დად შეს რუ ლე ბულ სა მუ შა
ოს თან გამ კ ლა ვე ბა. ეს ის თვი სე ბე ბი ა, რო მელ თა გათ ვა ლის წი ნე ბი თაც მინ და, თქვე ნი ყუ რადღე ბა 
მი ვაპყ რო მარ თ ვის სირ თუ ლე ებს სა ჯა რო სექ ტორ ში. 

უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, პო პუ ლა რო ბის შე სა ხებ. გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი 
უამ რავ ფა რულ პო ლი ტი კურ დი ნე ბებს ეჯა ხე ბი ან, რომ ლე ბიც ხში რად პრო ცესს აბ რ კო ლებს ან 
არა სა სურ ველ შე დე გე ბამ დე მი იყ ვანს. პრო ცე სის შე ნე ლე ბა ყო ველ თ ვის არ არის ცუ დი, გან სა
კუთ რე ბით რო ცა საქ მე პო ლი ტი კის საკ ვან ძო სა კითხებს ეხე ბა. უნ და შე ვიჭ რათ ერაყ ში? გავ ზარ
დოთ სა ერ თა შო რი სო დახ მა რე ბა? გა ვამ კაც როთ ეკო ლო გი უ რი ინ ს ტ რუქ ცი ე ბი? ასე თი გა დაწყ ვე
ტი ლე ბე ბი სწრა ფად ან ერ თ პი როვ ნუ ლად არ უნ და მი ვი ღოთ.

მაგ რამ პო ლი ტი კუ რი მო საზ რე ბე ბის გა მო ხში რად ირ ღ ვე ვა მარ თ ვის პრინ ცი პე ბი და ამ დროს 
სწო რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი სა ღე ბად გან სა კუთ რე ბით მკაც რი მმარ თ ვე ლო ბაა სა ჭი რო. და ვუკ
ვირ დეთ პრობ ლე მებს, რომ ლე ბიც და კავ ში რე ბუ ლია ეროვ ნუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის დე პარ ტა მენ ტის 
შექ მ ნას თან და თავ დაც ვის სა მი ნის ტ როს რე ორ გა ნი ზა ცი ას თან. შე და რე ბით ნა თე ლი და ად ვი ლია 
ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის პროგ რა მე ბის გან ვი თა რე ბის სა კითხე ბი –  გან სა კუთ რე ბით კერ ძო სექ
ტო რის თ ვის.  სა ჯა რო სექ ტორ ში პო ლი ტი კუ რი შე დე გე ბი იმ დე ნად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ რო ცა 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა ძა ლი ან გვი ან დე ბა, ეს იწ ვევს პრო ექ ტე ბის გა წელ ვას, მა თი აქ ტუ ა
ლო ბის და კარ გ ვას, სა ჭი რო ე ბის ვა დის გას ვ ლას.

რო ცა საქ მე ეხე ბა მარ თ ვას, აქ პო ლი ტი კუ რად კო რექ ტუ ლი პა სუ ხი შე იძ ლე ბა ყო ველ თ ვის სწო რი 
არ იყოს. რო ზა ლინ კარ ტერ მა თქვა: “ლიდერს მიჰ ყავს ადა მი ა ნე ბი იქ, სა დაც მათ სურთ წას ვ ლა, 
დიდ ლი დერს კი ადა მი ა ნე ბი მიჰ ყავს იქ, სა დაც მათ შე იძ ლე ბა, წას ვ ლა ძა ლი ა ნაც არ უნ დო დეთ, 
მაგ რამ ევა ლე ბო დეთ.”

ლი დე რე ბი სა ჯა რო სექ ტორ ში  ხში რად ვერ უმ კ ლავ დე ბი ან პრობ ლე მურ თა ნამ შ რომ ლებ თან ურ
თი ერ თო ბას. ჩვე უ ლებ რივ, ამას იმით ხსნი ან, რომ ინ ს ტ რუქ ცი ე ბი პრო ცესს არ თუ ლებს. თა ნამ დე
ბო ბი დან ადა მი ა ნის  გა თა ვი სუფ ლე ბა ყვე ლა სექ ტორ ში მტკივ ნე უ ლი ა, მაგ რამ ეს აუცი ლებ ლად 
გა სა კე თე ბე ლი ა. ცუ დი შემ ს რუ ლებ ლე ბი ამ ცი რე ბენ შრო მის ეფექ ტუ რო ბას და აქ ვე ი თე ბენ მო
რალს.
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კერ ძო სექ ტორ ში ეს GE(General Elecric)ზე უკე თე სად არ სად იცი ან. მი უ ხე და ვად GE–ის სა უ კე
თე სო პო ლი ტი კი სა ადა მი ა ნურ რე სურ სებ ში, ყო ველ წელს სა შემ ს რუ ლებ ლო რე ი ტინ გე ბის მი ხედ
ვით, პრო ფე სი ო ნა ლე ბის 10 პრო ცენტს და საშ ვებ ზე და ბალ დო ნე ზე აფა სე ბენ.

თით ქოს მკაც რად ჟღერს, მაგ რამ ეს მი ღე ბუ ლი პრაქ ტი კაა GEში. ჩვე უ ლებ რივ, ცუდ შემ ს რუ ლებ
ლე ბად შე ფა სე ბუ ლი თა ნამ შ რომ ლე ბის ერ თი მე სა მე დი აც ნო ბი ე რებს, რომ არას წო რა დაა და საქ მე
ბუ ლი და სა კუ თა რი ნე ბით ტო ვებს კომ პა ნი ას ან სხვა თა ნამ დე ბო ბა ზე გა და დის. მე ო რე მე სა მე დი 
წარ მა ტე ბით ცვლის რე ი ტინგს და გა და ი ნაც ვ ლებს უფ რო მა ღალ დო ნე ზე. ამ გ ვა რად, ყო ველ წ ლი უ
რად ყვე ლა ზე ცუ დი შე დე გე ბის მქო ნე თა და ახ ლო ე ბით მე სა მედს სამ სა ხუ რი დან ათა ვი სუფ ლე ბენ.

უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ის, თუ რო გორ ექ ცე ვა GE და ნარ ჩენ 90 %ს. ამ ხალ ხი სათ ვის არ სე ბობს 
სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბის მხო ლოდ ორი დო ნე: მა ღა ლი და გან სა კუთ რე ბუ ლი. არ სე ბობს ტრე ნინ გის, 
თა ნამ დე ბობ რი ვი რო ტა ცი ის და მენ ტო რო ბის მრა ვა ლი შე საძ ლებ ლო ბა, ხო ლო კონ ცეფ ცი ა: “ჩვენ 
არ შეგ ვიძ ლია მოგ ცეთ და საქ მე ბის გა რან ტი ა, მაგ რამ ყვე ლა ნა ი რად შე ვეც დე ბით, რომ სა მუ შა ო

ზე მოწყო ბის შე საძ ლებ ლო ბის გა რან ტია მოგ ცეთ”, GEის ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რის შე მად გე
ნე ლი ნა წი ლი ა.

ლი დე რო ბის გან ვი თა რე ბა იშ ვი ა თა დაა  სა ჯა რო სექ ტო რის კულ ტუ რის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი. გა
მიკ ვირ და კი დეც, რომ თავ დაც ვის დე პარ ტა მენ ტ მა შე სა ნიშ ნა ვი სა მუ შაო გას წია სამ ხედ რო ე ბის 
გა ნათ ლე ბი სა და გან ვი თა რე ბის სა კითხ ში ყვე ლა გან ყო ფი ლე ბა ში, მა შინ რო ცა სხვა ფე დე რა ლუ
რი სა ა გენ ტო ე ბის უმ რავ ლე სო ბას ლი დე რო ბის გან ვი თა რე ბის შე და რე ბით სუს ტი პროგ რა მე ბი 
აქვთ. ტრე ნინ გის ბი უ ჯე ტე ბი მწი რი ა, პროგ რა მებს არ უზ რუნ ველ ყო ფენ მხარ და ჭე რით და რო ცა 
აღ მას რუ ლებ ლებს მა ღა ლი რან გის აკა დე მი უ რი ან კერ ძო სექ ტო რის კურ სებ ზე და სას წ რე ბად ეპა
ტი ჟე ბი ან, ხში რად მათ იქ წას ვ ლის ნე ბარ თ ვას არ იძ ლე ვენ.

უმაღ ლე სი აღ მას რუ ლე ბე ლი სერ ვის ცენ ტ რი (Senior Executive Service) და ფე დე რა ლუ რი აღ მას
რუ ლე ბე ლი ინ ს ტი ტუ ტი (Federal Executive Institute) სწო რედ ამ პრობ ლ მე ბის გა დაჭ რის მიზ ნით 
შე იქ მ ნა. SESში რამ დე ნი მე შე სა ნიშ ნა ვი ლი დე რი ა, ხო ლო  FEIში ჩა ტარ და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ტრე
ნინ გე ბი, მაგ რამ ეს ორ გა ნი ზა ცი ე ბი არ მო ი აზ რე ბა, რო გორც ლი დე რო ბის ცნო ბი ლი სკო ლა. მო
ბი ლო ბა – ანუ ზრდის შე საძ ლებ ლო ბა, ნაკ ლე ბა დაა გა მო ხა ტუ ლი, ხო ლო  თან მიმ დევ რუ ლი და გეგ
მ ვის იდეა ისე ვეა უკუგ დე ბუ ლი,  რო გორც თა ნამ შ რო მელ თა “წინასწარი შერ ჩე ვა”. 

თა ვად და ფიქ რ დით, მთავ რო ბა ცდი ლობს გა ნა ვი თა როს თქვე ნი ლი დე რო ბა?

ერ თ ერთ ჩემს მე გო ბარს გა სულ წელს სთხო ვეს, მო ე ყო ლა ჩი ნე თის მთავ რო ბი სათ ვის, თუ რო გორ 
ზრდი ან სა უ კე თე სო ამე რი კუ ლი კომ პა ნი ე ბი თა ვი ანთ ლი დე რებს. ის მო ე ლო და, რომ პე კინ ში ნა
ხავ და  მე ნეჯ მენ ტის სა ბა ზი სო ტრე ნინგს. ამ დროს მან ნა ხა, რომ მთავ რო ბა აქ ცენტს ლი დე რო
ბის გან ვი თა რე ბა ზე და შერ ჩე ვა ზე აკე თებ და. შერ ჩე ულ თა ერ თი პრო ცენტს სა უ კე თე სო სკო ლე ბი 
აქვთ დამ თავ რე ბუ ლი, მათ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის მი ხედ ვით უხ დი ან, პირ ვე ლი დღი დან ვე მნიშ
ვ ნე ლო ვან ტრე ნინ გებს უტა რე ბენ, ხო ლო ამის შემ დეგ დი დი ხნით ნიშ ნა ვენ სხვა დას ხ ვა პოს ტებ ზე 
და რე გუ ლა რუ ლად აფა სე ბენ მათ მი ერ შეს რუ ლე ბულ სა მუ შა ოს.

მაგრამ  პოლიტიკური მოსაზრებების  გამო  ხშირად 
ირღვევა  მართვის პრინციპები  და ამ  დროს სწორი 
გადაწყვეტილებების მისაღებად განსაკუთრებით მკაცრი 
მმართველობაა საჭირო. 
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აშ შ  ში დაბ რუ ნე ბულ მა ჩემ მა მე გო ბარ მა რი ტო რი კუ ლი კითხ ვა დას ვა: “ორმოცდაათი წლის შემ
დეგ, იმ დროს, რო ცა მსოფ ლიო გა ნაგ რ ძობს შემ ჭიდ რო ე ბას, რო მე ლი მთავ რო ბა იქ ნე ბა უფ რო 
მომ ზა დე ბუ ლი კონ კუ რენ ცი ი სათ ვის, მა თი თუ ჩვე ნი?” 

სა კითხი, რო მე ლიც ყვე ლა მთავ რო ბა ზე ახ დენს გავ ლე ნას და შე საძ ლოა, მთა ვა რი სხვა ო ბაა სა ჯა
რო და კერ ძო სექ ტორს შო რის, რო ტა ციაა მა ღალ თა ნამ დე ბობ ზე. ფე დე რა ლურ მთავ რო ბა ში სა ა
გენ ტოს მე თა უ რის პოს ტ ზე ყოფ ნის სა შუ ა ლო ვა და და ახ ლო ე ბით ორი წე ლი წა დი ა. პო ლი ტი კუ რი 
ნიშ ნით და ნიშ ნუ ლი მი ნის ტ რის თა ნა შემ წის ან მო ად გი ლის პოს ტ ზე ცვლი ლე ბე ბი უფ რო ხში რად 
ხდე ბა, ვიდ რე ად მი ნის ტ რა ცი ულ თა ნამ დე ბობ ზე. ცენ ტ რა ლურ და ად გი ლობ რივ მთავ რო ბა ში ერ
თ ნა ი რი სი ტუ ა ცი ა ა.

დღეს ეს დი დი გა მოწ ვე ვა ა. ცვლი ლე ბას მრა ვალ წ ლი ა ნი თან მიმ დევ რუ ლი მუ შა ო ბა სჭირ დე ბა. 
ადა მი ა ნე ბი კი ბუ ნებ რი ვად ეწი ნა აღ მ დე გე ბი ან და შეძლებენ თა ვი დან აირი დონ ცვლი ლე ბე ბი, თუ
კი ლი დე რე ბის თა ო ბას გაზრდიან. 

ახალ არ ჩე ულ ლი დე რებს, რა საკ ვირ ვე ლი ა, უყ ვართ ცვლი ლე ბე ბი და ისი ნი ხში რად ყვე ლა ფერს 
ახა ლი ცოცხით გვი ან – ზოგ ჯერ კი ცუდს კარ გ საც გა და ა ყო ლე ბენ. კლინ ტო ნის / გო რის რამ დე
ნი კარ გად შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შაო გა და ურ ჩა ახ ლან დელ ად მი ნის ტ რა ცი ას?  პრე ზი დენტ ბუ შის 
რამ დე ნი შე სა ნიშ ნა ვი ინი ცი ა ტი ვა გა და ურ ჩე ბა შემ დეგ ად მი ნის ტ რა ცი ას?

ეს უდი დეს პა სუ ხის მ გებ ლო ბას აკის რებს პრო ფე სი ო ნალ ლი დე რებს. ეს თქვე ნი პა სუ ხის მ გებ ლო
ბა ა, რომ ძვე ლი ად მი ნის ტ რა ცი ის ცვლი ლე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი კარ გი ინი ცი ა ტი ვე ბი ახალ 
ად მი ნის ტ რა ცი ა ში გა მო ი ყე ნოთ, და ეხ მა როთ თქვე ნი სა ა გენ ტოს თა ნამ შ რომ ლებს  და მათ ახალ 
ლი დე რებს, გა ი აზ რონ ცვლი ლე ბე ბის ღი რე ბუ ლე ბა, მიღ წე უ ლი პროგ რე სი გა მო ი ყე ნონ და გან ვი
თა რე ბის სა შუ ა ლე ბა მის ცენ.

ამ გ ვა რად, ლი დე რო ბა სა ჯა რო სექ ტორ ში გან სა კუთ რე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის წინ დგას. ეს პო ლი
ტი კუ რი წნე ხის, სუს ტი მე ნეჯ მენ ტის, არა ა დეკ ვა ტუ რი ტრე ნინ გის და ცვა ლე ბა დი ლი დე რო ბის 
პრობ ლე მე ბის დაძ ლე ვა ა. კარ გია ის, რომ ეს პრობ ლე მე ბი გა და ლახ ვა დი ა, არ სე ბი თად იმი ტომ, 
რომ კერ ძო და სა ჯა რო სექ ტო რებს შო რის ერ თი ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გან ს ხ ვა ვე ბა ა, კერ ძოდ 
კი – მი სი ის ძა ლა.

ფე დე რა ლურ სა ა გენ ტო ებ თან მუ შა ო ბი სას ჩემ ზე ყო ველ თ ვის ახ დენს შთა ბეჭ დი ლე ბას სა ჯა რო 
სექ ტო რის მუ შა კე ბის ერ თი ა ნო ბა და მა თი ფო კუ სი რე ბა მი სი ა ზე. ამას ვხე დავ ხალ ხ ში, რომ ლე ბიც 
ცდი ლო ბენ გა ა უმ ჯო ბე სონ გა ნათ ლე ბა ღა რიბ რა ი ო ნებ ში, და იც ვან ჩვე ნი ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბი, 
მო ახ დი ნონ და ა ვა დე ბე ბის პრე ვენ ცია და გან კურ ნონ და ა ვა დე ბუ ლე ბი, და იც ვან ჩვე ნი სამ შობ ლო. 
გა სულ წელს ეს ერაყ ში სპე ცი ა ლუ რი მი სი ის დრო საც ვნა ხე, სა დაც გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი გა ნათ ლე ბი სა 
და პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბის მქო ნე ათა სო ბით ადა მი ა ნი ერთ მუშ ტად იყო შეკ რუ ლი ერა ყის 
და სახ მა რებ ლად.

სა ჯა რო სექ ტორ ში მი სი ის ერ თი ა ნო ბა საგ რ ძ ნო ბია და ეს ლი დე რო ბის სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნი ელე მენ ტი ა. კერ ძო სექ ტორ ში კი იშ ვი ა თა დაა ასე ძლი ე რი. CDWს ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის 
დი რექ ტორს არტ ფრიდ სონს თუ და ვე სეს ხე ბით, “კერძო სექ ტორ ში ვცდი ლობთ ხალ ხის მო ტი ვა
ცი ას, რომ გავ ზარ დოთ კვარ ტა ლუ რი მო გე ბა. სა ჯა რო სექ ტორ ში კი სა ხე ზეა “ჭეშმარიტება, სა
მარ თ ლი ა ნო ბა და ამე რი კუ ლი გზა!’”

სწო რედ ესაა ის მყა რი სა ფუძ ვე ლი, რო მელ ზეც ლი დე რი იზ რ დე ბა.
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ECQ 1: ცვლი ლე ბის გაძღო ლა

გან მარ ტე ბა: გუ ლის ხ მობს ორ გა ნი ზა ცი ის მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად ს ტ რა ტე გი უ ლი ცვლი ლე ბის გან
ხორ ცი ე ლე ბის უნარს, რო გორც ორ გა ნი ზა ცი ის შიგ ნით, ისე მის გა რეთ. ნი შან დობ ლი ვია ორ გა
ნი ზა ცი უ ლი ხედ ვის ჩა მო ყა ლი ბე ბის უნა რი და მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბა მუდ მი ვად ცვა ლე ბად ვი თა
რე ბა ში.

შე მოქ მე დე ბი თო ბა და ნო ვა ტო რო ბა

ვი თა რე ბის ახ ლე ბუ რად და ნახ ვის უნა რი, რო ცა კითხ ვის ნიშ ნის ქვეშ დგე ბა მი ღე ბუ ლი მიდ
გო მე ბი; წა ხა ლი სე ბუ ლია ახა ლი იდე ე ბი და სი ახ ლე ე ბი . იქ მ ნე ბა და ხორ ცი ელ დე ბა ახა ლი ან 
მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი პროგ რა მე ბი ან პრო ცე სე ბი.

კონ ტექ ს ტის ცოდ ნა

ეს მის და მუდ მი ვად აგ რო ვებს ინ ფორ მა ცი ას ად გი ლობ რივ, ეროვ ნულ, და სა ერ თა შო რი სო 
დო ნე ზე პო ლი ტი კის და ტენ დენ ცი ე ბის შე სა ხებ, რომ ლე ბიც გავ ლე ნას ახ დენს ორ გა ნი ზა ცი ა
ზე და და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე თა თვალ საზ რის ზე; იცის, რა შე დე გი აქვს ორ გა ნი ზა ცი ის საქ
მი ა ნო ბას გა რე და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებ ზე.

მოქ ნი ლო ბა

მზად არის ცვლი ლე ბე ბი სათ ვის და ახა ლი ინ ფორ მა ცი ის გა სათ ვა ლის წი ნებ ლად; სწრა ფად 
ერ გე ბა შეც ვ ლი ლი გა რე მო ე ბე ბით ან მო უ ლოდ ნე ლად წარ მოქ მ ნი ლი დაბ რ კო ლე ბე ბით გა მოწ
ვე ულ ახალ ვი თა რე ბას.

სიძ ლი ე რე

ეფექ ტი ა ნად უმ კ ლავ დე ბა ზე წო ლას; ინარ ჩუ ნებს ოპ ტი მიზმს და შე უ პოვ რო ბას არა ხელ საყ
რელ ვი თა რე ბა შიც კი. იოლად ახერ ხებს დაბ რ კო ლე ბე ბის გა და ლახ ვას.

სტრა ტე გი უ ლი აზ როვ ნე ბა

აყა ლი ბებს მიზ ნებს და პრი ო რი ტე ტებს და ახორ ცი ე ლებს გლო ბა ლურ გა რე მო ში ორ გა ნი ზა
ცი ის გრძელ ვა დი ა ნი ინ ტე რე სე ბის შე სა ბა მის გეგ მებს. იყე ნებს შე საძ ლებ ლო ბებს და მარ
თავს რის კებს.

ხედ ვა

ქმნის გრძელ ვა დი ან ხედ ვას და სხვა და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებ თან ერ თად აყა ლი ბებს სა ერ
თო ხედ ვას; გვევ ლი ნე ბა ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ცვლი ლე ბე ბის  კა ტა ლი ზა ტო რად. ხელს უწყობს 
ხედ ვის რე ა ლურ ქმე დე ბე ბად გარ დაქ მ ნას.

 

შეერთებული შტატების აღმასრულებელი შტოს მაღალი რგოლის 
ხელმძღვანელობისათვისგანსაზღვრული ლიდერობის კომპეტენციები
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ECQ 2: ადა მი ა ნე ბის გაძღო ლა/ ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა 

გან მარ ტე ბა: მო ი ცავს ლი დე რის უნარს, გა უძღ ვეს /უ ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს ადა მი ა ნებს ორ გა ნი ზა ცი ის 
ხედ ვის, მი სი ის და მიზ ნე ბის შეს რუ ლე ბის პრო ცეს ში. შე უძ ლი ა ი სე თი სა მუ შაო გა რე მოს შექ მ ნა, 
სა დაც მა ღა ლია სხვე ბის ჩარ თუ ლო ბა და რო მე ლიც ხელს უწყობს სხვა თა გან ვი თა რე ბას, თა ნამ შ
რომ ლო ბას, გუნ დურ მუ შა ო ბას და კონ ფ ლიქ ტე ბის  კონ ს ტ რუქ ცი უ ლად მოგ ვა რე ბას.

კონ ფ ლიქ ტის მარ თ ვა

ხელს უწყობს ისე თი სი ტუ ა ცი ის შექ მ ნას, სა დაც შე საძ ლე ბე ლია იყოს და ძა ბუ ლო ბა და აზ რ თა 
სხვა დას ხ ვა ო ბა, მაგ რამ შე თან ხ მე ბა შედ გეს.  გან საზღ ვ რავ ს უ არ ყო ფი თი შე დე გე ბის მომ ტა
ნი და პი რის პი რე ბის რის კებ ს და იღებს ზო მებს აღ ნიშ ნუ ლის  თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად. კონ ს ტ
რუქ ცი უ ლად მარ თავს და აგ ვა რებს კონ ფ ლიქ ტებს და უთან ხ მო ე ბას.

გუნ დის მრა ვალ ფე როვ ნე ბის გა მო ყე ნე ბა ორ გა ნი ზა ცი ის სა სარ გებ ლოდ 

ქმნის და ხელს უწყობს ისე თი სა მუ შაო გა რე მოს შე ნარ ჩუ ნე ბას, სა დაც უზ რუნ ველ ყო ფი ლია 
თა ნამ შ რო მელ თა ჩარ თუ ლო ბა. აფა სებს და ით ვა ლის წი ნებ ს  მ რა ვალ ფე როვ ნე ბას და ინ დი ვი
დუ ა ლურ გან ს ხ ვა ვე ბებს და იყე ნებს მა თ ორ გა ნი ზა ცი ის ხედ ვის და მი სი ის მი საღ წე ვად.

სხვა თა გან ვი თა რე ბა

ხელს უწყობს ადა მი ა ნე ბის მი ერ საქ მი ა ნო ბე ბის შეს რუ ლე ბას, უკუ კავ ში რის გზით ან ვი თა
რებს თა ნამ შ რო მელ თა უნარს, წვლი ლი შე ი ტა ნონ ორ გა ნი ზა ცი ის შე დე გე ბის მიღ წე ვა ში, უზ
რუნ ველ ყოფს მათ ფორ მა ლურ და არა ფორ მა ლურ გა ნათ ლე ბას / ს წავ ლას.

გუნ დუ რი მუ შა ო ბის ხელ შეწყო ბა

შთა ა გო ნებს და ხელს უწყობს გუნ დის მი ზან და სა ხუ ლე ბას, სუ ლის კ ვე თე ბას, სი ა მა ყეს და 
ნდო ბას. ხელს უწყობს ურ თი ერ თ თა ნამ შ რომ ლო ბას და ახ დენს გუნ დის წევ რე ბის მო ტი ვი რე
ბას გუნ დუ რი მიზ ნე ბის შე სას რუ ლებ ლად.

 ECQ 3: შე დეგ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი

გან მარ ტე ბა: მო ი ცავს ორ გა ნი ზა ცი ის მიზ ნე ბის შეს რუ ლე ბის და მომ ხ მა რებ ლის მო ლო დი ნის 
დაკ მა ყო ფი ლე ბის უნარს. და მა ხა სი ა თე ბე ლია გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის უნა რი, რო მელ თა შე
დე გა დაც მი იღ წე ვა მა ღა ლი ხა რის ხის შე დე გე ბი ტექ ნი კუ რი ცოდ ნის გა მო ყე ნე ბით, პრობ ლე მე ბის 
ანა ლი ზის და რის კე ბის გათ ვ ლის გზით.

ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა

სა კუ თა რი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა და სხვა თა ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა გა ზომ ვა დი მა ღა ლი ხა
რის ხის, დრო უ ლი და ხარ ჯ თე ფექ ტი ა ნი შე დე გე ბის  მი საღ წე ვად. გან საზღ ვ რავს მიზ ნებს, ად
გენს პრი ო რი ტე ტებს და ახ დენს სა მუ შა ოს დე ლე გი რე ბას. იღებს პა სუ ხის მ გებ ლო ბას შეც დო
მებ ზე. აკ მა ყო ფი ლებს კონ ტ რო ლის დად გე ნილ სის ტე მებს და წე სებს.
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მომ ხ მა რებ ლის მომ სა ხუ რე ბა

გან ჭ ვ რეტს და აკ მა ყო ფი ლებს რო გორც ში და, ისე გა რე მომ ხ მა რებ ლე ბის მოთხოვ ნი ლე ბებ ს .
აწ ვ დის მა ღა ლი ხა რის ხის პრო დუქ ცი ას და მომ სა ხუ რე ბას; მიზ ნად აქვს და სა ხუ ლი მუდ მი ვი 
გა უმ ჯო ბე სე ბა.

შე უ პოვ რო ბა/ სიმ ტ კი ცე

იღებს აწონ  და წო ნილ, ეფექ ტი ან და დრო ულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს, მა ში ნაც კი, რო დე საც მო
ნა ცე მე ბი შეზღუ დუ ლია ან გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მტკივ ნე უ ლი ა; ახ დენს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის შე
დე გე ბის გათ ვ ლას.

ახა ლი წა მოწყე ბე ბის თ ვის მზად ყოფ ნა(Entrepreneurship)

გა მო ავ ლენს რა ახალ შე საძ ლებ ლო ბებს, ორ გა ნი ზა ცი ას მო მა ვა ლი წარ მა ტე ბის გან წყო ბას 
უქ მ ნის; ეს შე იძ ლე ბა იყოს ახა ლი პრო დუქ ცი ის ან მომ სა ხუ რე ბის შექ მ ნა ან გა უმ ჯო ბე სე ბა
;ორ გა ნი ზა ცი ის მიზ ნე ბის შე სას რუ ლებ ლად მი დის გა აზ რე ბულ რის კ ზე.

პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა

ავ ლენს და აანა ლი ზებს პრობ ლე მებს;  აფა სებს ინ ფორ მა ცი ის შე სა ბა მი სო ბას და სი ზუს ტეს; 
გან საზღ ვ რავს და აფა სებს პრობ ლე მის გა დაჭ რი სალ ტერ ნა ტი ულ გზებს; შე ი მუ შა ვებს რე კო
მენ და ცი ებს.

ტექ ნი კუ რი სან დო ო ბა

ეს მის და სა თა ნა დოდ იყე ნებს სპე ცი ა ლურ ექ ს პერ ტი ზას თან და კავ ში რე ბულ პრინ ცი პებს, 
პრო ცე დუ რებს, მოთხოვ ნებს, რე გუ ლა ცი ებს და პო ლი ტი კას.

 

ECQ 4: ბიზ ნე სის წარ მო ე ბის უნა რი

გან მარ ტე ბა: ეს ძი რი თა დი კვა ლი ფი კა ცია მო ი ცავს ადა მი ა ნუ რი, ფი ნან სუ რი და სა ინ ფორ მა ციო 
რე სურ სე ბის სტრა ტე გი უ ლი მარ თ ვის უნარს.

ფი ნან სუ რი მარ თ ვა

ერ კ ვე ვა ორ გა ნი ზა ცი ის ფი ნან სურ პრო ცე სებ ში. ამ ზა დებ ს , ა სა ბუ თებს და ახორ ცი ე ლებს 
პროგ რა მულ ბი უ ჯეტს. ზე დამ ხედ ვე ლობს შეს ყიდ ვას და კონ ტ რაქ ტე ბის და დე ბის პრო ცესს 
სა სურ ვე ლი შე დე გე ბის მი საღ წე ვად. ახ დენს და ნა ხარ ჯე ბის მო ნი ტო რინგს და პრი ო რი ტე ტე
ბის გან საზღ ვ რი სას ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს ხარ ჯ თე ფექ ტი ა ნო ბის პრინ ცი პით.

ადა მი ა ნუ რი კა პი ტა ლის მარ თ ვა

ორ გა ნი ზა ცი ის მიზ ნე ბის, ბი უ ჯე ტის და თა ნამ შ რომ ლე ბით და კომ პ ლექ ტე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის 
მი ხედ ვით ქმნის და მარ თავს ადა მი ა ნურ კა პი ტალს. უზ რუნ ველ ყოფს თა ნამ შ რომ ლე ბის სა
თა ნა დოდ მო ზიდ ვას, შერ ჩე ვას, შე ფა სე ბას და და ჯილ დო ე ბას;  იღებს ზო მებს საქ მი ა ნო ბას
თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის მო საგ ვა რებ ლად. მარ თავს სხვა დას ხ ვა სპე ცი ა ლო ბის 
თა ნამ შ რომ ლებს და სხვა დას ხ ვა სი ტუ ა ცი ებს.
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ტექ ნო ლო გი ე ბის მარ თ ვა

მუდ მი ვად ეც ნო ბა ტექ ნო ლო გი ე ბის დარ გ ში არ სე ბულ სი ახ ლე ებს. ეფექ ტი ა ნად იყე ნებს ტექ
ნო ლო გი ებს შე დე გე ბის მი საღ წე ვად. უზ რუნ ველ ყოფს ტექ ნო ლო გი ურ სის ტე მებ ზე წვდო მას 
და ამ სის ტე მე ბის და ცუ ლო ბას.

 

ECQ 5: კო ა ლი ცი ე ბის შექ მ ნა

გან მარ ტე ბა: ეს ძი რით დი კვა ლი ფი კა ცია მო ი ცავს ორ გა ნი ზა ცი ის შიგ ნით და სხვა ფე დე რა ლურ 
უწყე ბებ თან, შტა ტის და ად გი ლობ რივ მთავ რო ბებ თან, არა მომ გე ბი ან და კერ ძო სექ ტო რის ორ
გა ნი ზა ცი ებ თან, უცხო ე თის მთავ რო ბებ თან ან სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან კო ა ლი ცი ე ბის 
შექ მ ნის უნარს სა ერ თო მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად.

პარ ტ ნი ო რო ბა

ავი თა რებს ქსე ლებს და ქმნის ალი ან სებს; აწარ მო ებს თა ნამ შ რომ ლო ბას სხვა დას ხ ვა მხა რე
ებ თან სტრა ტე გი უ ლი ურ თი ერ თო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სათ ვის და სა ერ თო მიზ ნე ბის მი საღ წე
ვად.

პო ლი ტი კუ რი ას პექ ტე ბის ცოდ ნა

გან საზღ ვ რავ ს  პო ლი ტი კას თან და კავ ში რე ბულ ში და და გა რე ფაქ ტო რებს, რომ ლე ბიც გავ
ლე ნას ახ დენს ორ გა ნი ზა ცი ის მუ შა ო ბა ზე. აღიქ ვამს ორ გა ნი ზა ცი ულ და პო ლი ტი კურ რე ა
ლო ბას და მოქ მე დებს შე სა ბა მი სად.

გავ ლე ნის მოხ დე ნა/ მო ლა პა რა კე ბის წარ მო ე ბა

არ წ მუ ნებს ადა მი ა ნებს; ახერ ხებს კონ სენ სუ სის მიღ წე ვას; აყა ლი ბებს თა ნამ შ რომ ლო ბას სხვა 
მხა რე ებ თან ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად და მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად.

http://www.opm.gov/ses/recruitment/ecq.asp
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სტრატეგიული დაგეგმვა: 
გამოწვევა ორგანიზაციებისთვის

1994 წელს  ნიუ იორ კი დან სი ეტ ლ ში მგზავ რო ბი სას ჯეფ ბე ზოს გა უჩ ნ და  იდე ა: შე ექ მ ნა ისე თი 
კომ პა ნი ა, რო მე ლიც წიგ ნებს ინ ტე რე ნე ტით გა ყიდ და. მას სჯე რო და, რომ მო ვი დო და დრო და სა ზო
გა დო ე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად იქ ნე ბო და და მო კი დე ბუ ლი ინ ტერ ნეტ სივ რ ცე ზე და ის, რაც აქამ დე 
არა რე ა ლუ რი სჩან და, მო მა ვალ ში მსოფ ლი ოს  დიდ პერ ს პექ ტი ვას მის ცემ და. ბე ზომ მე გობ რის ავ
ტო ფა რეხ ში, 40 000 დო ლა რით შექ მ ნა წიგ ნე ბის ინ ტერ ნეტ მა ღა ზი ა. კომ პა ნი ას მან ლექ სი კონ ში 
ალ ფა ბე ტის მი ხედ ვით შე ურ ჩია სა ხე ლი „ამაზონი”, რაც სა სი ა მოვ ნო, ეგ ზო ტი კურ და გან ს ხ ვა ვე ბულ 
ად გილს ნიშ ნავს. ბე ზო ფიქ რობ და, რომ მი სი კომ პა ნია მო მა ვალ ში მომ ხ მა რე ბელს შეს თა ვა ზებ და 
ყვე ლა ტი პის პრო დუქტს ალ ფა ბე ტის მი ხედ ვით. კომ პა ნი ას კი ერ ქ ვა და ჰქვია „amazon.com”. ვე რა
ვინ იფიქ რებ და, რომ ბე ზოს ხედ ვა და მის მი ერ ნი უ ი ორ კი დან სი ეტ ლის კენ მი მა ვალ გზა ზე და წე რი
ლი ბიზ ნესს გეგ მა მსოფ ლიო მას შ ტა ბით ასეთ რე ზო ნან სულ კომ პა ნი ას შექ მ ნი და. 

მრა ვა ლი  ამ დაგ ვა რი ის ტო რი ა  არ სე ბობს, რო დე საც იდე ის, ხედ ვის და და უ ღა ლა ვი შრო მის შე დე გად 
ახ ლად შო ბი ლი ან უკ ვე არ სე ბუ ლი კომ პა ნია იზ რ დე ბა, ვი თარ დე ბა და გან ვი თა რე ბის ახალ სა ფე ხუ
რებ ზე გა და დის. მო ცე მულ შემ თხ ვე ვა ში ბე ზოს ჰქონ და ხედ ვა და მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის გ ზაც 
იპო ვა. მიზ ნის მიღ წე ვის გზებს ხში რად სტრა ტე გი ას უწო დე ბენ. თუმ ცა ჰენ რი მინ ც ბერ გის გან მარ
ტე ბით ადა მი ა ნე ბი სიტყ ვა „სტრატეგიას” სხვა დას ხ ვა მნიშ ვ ნე ლო ბით იყე ნე ბენ: 

}  ზო გი მათ გა ნის თ ვის სტრა ტე გია წარ მო ად გენს გეგ მას სა ხელ წო დე ბით „როგორ”, რაც ნიშ ნავს 
რო გორ გა და ვა ად გილ დეთ ერ თი მდგო მა რე ო ბი დან სა სურ ველ მდგო მა რე ო ბა ში;

}  სტრა ტე გია არის გარ კ ვე უ ლი დრო ის მან ძილ ზე ქცე ვის პა ტერ ნი ანუ მა ხა სი ა თე ბე ლი;

ნათია ზედგენიძე
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}  სტრა ტე გია არის პო ზი ცი ა, რო მე ლიც გა მო სა ხავს იმ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს, რომ ლე ბიც  კონ კ რე
ტულ პრო დუქ ტ თან / პ რო დუქ ტებ თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი.

სა ჯა რო, სა ზო გა დო ებ რივ თუ ბიზ ნეს სექ ტორ თან მუ შა ო ბი სას, სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბის პრო ცე სი 
ჩვენ თ ვის ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო და გა მომ წ ვე ვი და ვა ლე ბა ა. ამ პრო ცეს ში გან სა კუთ რე
ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია კონ სულ ტან ტის მხრი დან ორ გა ნი ზა ცი ის რე ა ლო ბის ადეკ ვა ტუ რი შე ფა სე ბა 
და პრო ცე სის ფა სი ლი ტი რე ბის დროს სწო რი და მოქ მე დი მო დე ლის შერ ჩე ვა. 

მო ცე მულ სტა ტი ა ში გვსურს ჩვე ნი გა მოც დი ლე ბა გა გი ზი ა როთ სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მ ვის პრო ცეს
თან და კავ ში რე ბით. 

რო ცა ორ გა ნი ზა ცი ე ბი მოგ ვ მარ თა ვენ ხა რის ხის მარ თ ვის ისო 9001:2008 სის ტე მის და ნერ გ ვის 
თხოვ ნით, სტან დარ ტის  ერ თ ერ თი ძი რი თა დი მოთხოვ ნა ორ გა ნი ზა ცი ის სტრა ტე გი უ ლი დო კუ მენ
ტის არ სე ბო ბა ა, შე სა ბა მი სად, სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მ ვის პრო ცე სი ხა რის ხის მარ თ ვის სის ტე მის და
ნერ გ ვის გარ და უ ვა ლი კომ პო ნენ ტი ა. 

რო გორც გა მოც დი ლე ბა გვიჩ ვე ნებს, ორ გა ნი ზა ცი ებს სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მ ვა შემ დეგ შემ თხ ვე
ვებ ში სჭირ დე ბათ:   ორ გა ნი ზა ცი ას აქამ დე არ ჰქო ნია სტრა ტე გი ის მო ნა ხა ზი, წი ნა სტრა ტე გი უ ლი 
გეგ მე ბი არ იყო წარ მა ტე ბუ ლი, ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რებს  უამ რა ვი იდეა აქვთ თავ მოყ რი ლი  და შე
სა ბა მი სად, სა ჭი როა ამ იდე ე ბის კონ სო ლი და ცია და გეგ მა ში ინ ტეგ რი რე ბა; ხში რად ორ გა ნი ზა ცი ა ში 
არ მო ი ძებ ნა პი როვ ნე ბა, ვინც შეძ ლებ და სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მ ვის პრო ცე სი ის ფა სი ლი ტა ცი ას;  
ორ გა ნი ზა ცი ას სჭირ დე ბა ობი ექ ტუ რი, გა რე პი რი, რო მე ლიც არ იქ ნე ბა მი კერ ძო ე ბუ ლი და ა.შ. 

არ არ სე ბობ ს  ს ტ რა ტე გი უ ლი და გეგ მ ვის ერ თი კონ კ რე ტუ ლი მიდ გო მა, რო მე ლიც ყვე ლა ორ გა ნი ზა
ცი ას მო ერ გე ბა. მო დე ლის შერ ჩე ვა და მო კი დე ბუ ლია ბევრ ფაქ ტორ ზე. მათ შო რის სტრა ტე გი უ ლი 
და გეგ მ ვის გა აზ რე ბულ და ნიშ ნუ ლე ბა ზე, ორ გა ნი ზა ცი ის ტიპ ზე და კულ ტუ რა ზე. უფ რო კონ კ რე
ტუ ლად:

}  თუ სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მ ვის პრო ცე სი გუ ლის ხ მობს ახა ლი პრო დუქ ტის თუ კონ კ რე ტუ ლი პროგ
რა მის და მა ტე ბას, სა ჭი რო ხდე ბა ბაზ რის და არ სე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა; 

}  თუ ორ გა ნი ზა ცია გა მოც დი ლი ა, ად რე უკ ვე გა კე თე ბუ ლი აქვს სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მ ვა, ნაკ ლე ბი 
ყუ რადღე ბა და ეთ მო ბა  მი სი ი სა და  ხედ ვის გა ნაცხა დის ფორ მი რე ბას და ფა სე უ ლო ბა თა სის ტე მა
ზე შე თან ხ მე ბას;

}  ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რაც მნიშ ვ ნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მ ვის მო დე
ლის შერ ჩე ვა ზე. ერ თი ტი პის ორ გა ნი ზა ცი ი სათ ვის უფ რო მი სა ღე ბი შე იძ ლე ბა იყოს ე.წ. სწორ ხა
ზო ვა ნი მიდ გო მა, რო ცა თან მიმ დევ რუ ლად ხდე ბა მიზ ნე ბის იერარ ქი ის გან საზღ ვ რა და ცალ კე
ულ ამო ცა ნებ ზე რე სურ სე ბის გა მო ყო ფა და დე ტა ლუ რი სა მოქ მე დო გეგ მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, ხო ლო 
სხვა ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სათ ვის კი უფ რო ორ გა ნუ ლი შე იძ ლე ბა მხო ლოდ სტრა ტე გი უ ლი ორი ენ ტი
რე ბის და სახ ვა იყოს ჯგუფ ში  გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის შე დე გად.  ეს მო დე ლი გუ ლის ხ მობს 
სტრა ტე გი ის ნა ბიჯ  ნა ბიჯ და ინ კ რი მენ ტულ გან ვი თა რე ბას. 

}  რა თქმა უნ და, მიდ გო მის შერ ჩე ვა ზე გავ ლე ნას ახ დენს ორ გა ნი ზა ცი ის გა რე მო. თუ ორ გა ნი ზა ცი ის 
გა რე მო სწრა ფად ცვა ლე ბა დი ა, და გეგ მ ვის პერ ს პექ ტი ვა უფ რო მოკ ლე ვა დი ა ნი უნ და იყოს.  

}  ასე ვე გავ ლე ნას ახ დენს ორ გა ნი ზა ცი ის წარ სუ ლი გა მოც დი ლე ბა. თუ ძვე ლი სტრა ტე გია თან მიმ დევ
რუ ლად გან ხორ ცი ელ და და გეგ მამ იმუ შა ვა, გან წყო ბა  უფ რო გრძელ ვა დი ა ნი და სე რი ო ზუ ლი ა; თუ 
წი ნა სტრა ტე გი ე ბი არ იყო წარ მა ტე ბუ ლი, მიდ გო მა უფ რო მოკ ლე ვა დი ან და გეგ მ ვა სე ფუძ ნე ბა. 

შე სა ბა მი სად, ამ პრო ცე სის წარ მა ტე ბუ ლი გან ხორ ცი ე ლე ბა მეტ წი ლად და მო კი დე ბუ ლია იმა ზე, თუ 
რამ დე ნად ერ გე ბა შერ ჩე უ ლი მიდ გო მა  ორ გა ნი ზა ცი ის რე ა ლო ბას.  არც ისაა გა მო რიცხუ ლი, რომ 
გარ კ ვე ულ წი ლად პრო ცეს ში ჰიბ რი დუ ლი მო დე ლიც გაჩ ნ დეს. 
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მცი რე ზო მის, მაგ რამ აქ ტი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რო მელ თაც ად რე სტრა ტე გი ულ და გეგ მ ვა ზე  არ 
უმუ შა ვი ათ, აქ ცენტს აკე თე ბენ ხედ ვი სა და მთა ვა რი მიზ ნე ბის და გეგ მ ვა ზე. ასე თი და გეგ მა რე ბი დან 
მხო ლოდ გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დის შემ დეგ ხდე ბა შე საძ ლე ბე ლი უფ რო ჩაშ ლი ლი და დე ტა ლუ რი გეგ
მის შედ გე ნა ზე მუ შა ო ბა.  

ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რო მელ თაც რე სურ სე ბი შეზღუ დუ ლი აქვთ და რამ დე ნი მე აქ ტუ ა ლურ სა კითხ ზე 
მუ შა ო ბენ, შე საძ ლო ა, მი მარ თავ დ ნენ ე.წ. სა კითხებ ზე/ პ რობ ლე მებ ზე ორი ენ ტი რე ბულ და გეგ მ ვას. 
ეს გუ ლის ხ მობს ყვე ლა ზე მე ტად მწვა ვე თე მე ბის გა მო ყო ფას და ამ თე მებ თან მი მარ თე ბა ში მიზ ნე
ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბას და  სტრა ტე გი უ ლი სა მოქ მე დო გეგ მის შედ გე ნას. 

შეზღუ დუ ლი რე სურ სე ბის პი რო ბებ ში ასე ვე შე საძ ლე ბე ლია გა მო თა ნაბ რე ბი თი მიდ გო მის გა მო ყე
ნე ბაც. ეს მო დე ლი გუ ლის ხ მობს ორ გა ნი ზა ცი ის მი სი ას თან ხელ მი საწ ვ დო მი რე სურ სე ბის შეწყო ბას 
და ამ სი ნერ გი ა ზე დაყ რ დ ნო ბით რე ა ლის ტუ რი გეგ მის გან საზღ ვ რას. ასეთ მიდ გო მას მი მარ თა ვენ 
მა შინ, რო ცა ორ გა ნი ზა ცი ის გარ კ ვე უ ლი სტრა ტე გი ე ბი არ მუ შა ობს და გეგ მის ადაპ ტი რე ბის სა ჭი
რო ე ბა ჩნდე ბა. 

გა მოც დი ლე ბა გვიჩ ვე ნებს, რომ ორ გა ნი ზა ცი ის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი კულ ტუ რა და მარ თ ვის სტი ლი გა
ნა პი რო ბებს სხვა დას ხ ვა მიდ გო მებს სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მ ვის პრო ცე სის მი მართ.  ზო გის აზ რით,  
სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მ ვა სხვა არა ფე რია თუ არა მხო ლოდ იდე ის, სა მო მავ ლო ხედ ვის და მის გან 
გა მომ დი ნა რე მი სი ის გე ნე რი რე ბა და ჩა მო ყა ლი ბე ბა. სხვე ბი ფიქ რო ბენ, რომ ხედ ვა და მი სია უფ რო 
აბ ს ტ რაქ ტუ ლი ცნე ბე ბია და სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მ ვა მათ თ ვის უფ რო სა მოქ მე დო გეგ მაა დე ტა ლუ
რი სა მოქ მე დო ღო ნის ძი ე ბე ბით, ინ დი კა ტო რე ბით, კრი ტე რი უ მე ბი თა და გა ნა წი ლე ბუ ლი რე სურ სე
ბით. არ სე ბობს მე სა მე მიდ გო მაც: მიდ გო მა რო მელ საც მი აჩ ნი ა, რომ სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მ ვა ეს 
არის შე თან ხ მე ბა იმ ფა სე უ ლო ბებ ზე და ღი რე ბუ ლე ბებ ზე, რომ ლე ბიც მო მა ვალ ში ორ გა ნი ზა ცი ის 
სა ვი ზი ტო ბა რა თი გახ დე ბა. 

“სტრატეგიული და გეგ მ ვა” სა ბო ლო ოდ მა ინც ხედ ვის და მი სი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის გზე ბის ძი ე ბაა 
და უნ და პა სუ ხობ დეს კითხ ვას: სად ვართ? სა ით მივ დი ვართ? სად გვინ და, რომ ვი ყოთ? რო გორ მი
ვი დეთ და ნიშ ნუ ლე ბის პუნ ქ ტამ დე? 

სად ვართ?

როგორ მივაღწიოთ?

სად გვინდა რომ ვიყოთ?

სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მ ვის პრო ცეს ში კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რი ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს 
გარ კ ვე უ ლი მე თო დო ლო გი ით. თუმ ცა სა მუ შაო პრო ცეს ში ვცდი ლობთ ვი ყოთ მოქ ნი ლე ბი და პარ ტ
ნი ორ ორ გა ნი ზა ცი ას ზე მოთ აღ წე რი ლი სხვა დას ხ ვა ფაქ ტო რე ბის სა ფუძ ველ ზე მო ვერ გოთ. 

ჩვე ნი ჩარ ჩო  მიდ გო მა უფ რო სწორ ხა ზო ვა ნი და კომ პ ლექ სუ რი და გეგ მ ვის მო დელს ეფუძ ნე ბა. 
სრულ ყო ფი ლი სა ხით მო ი ცავს შემ დეგ სა ფე ხუ რებს:
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რო გორც ზე მოთ ვთქვით, ყვე ლა სა კონ სულ ტა ციო მომ სა ხუ რე ბა ამ ეტა პებს არ მო ი ცავს. დამ კ
ვე თი ორ გა ნი ზა ცი ის სურ ვი ლი დან თუ სხვა ობი ექ ტუ რი ფაქ ტო რე ბი დან გა მომ დი ნა რე, შე იძ ლე ბა 
ფრაგ მენ ტუ ლი ი ყოს. მა გა ლი თად: არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო ცა ორ გა ნი ზა ცი ას სურს მხო ლოდ სტრა
ტე გი უ ლი „workshop’’ის ფა სი ლი ტა ცია და ად გილ ზე შე მუ შა ვე ბუ ლი/ შე თან ხ მე ბუ ლი დო კუ მენ ტის  
წარ დ გე ნა/ ჩა ბა რე ბა. 

მო დე ლის სრუ ლად მოქ მე დე ბის შემ თხ ვე ვა ში ჩვე ნი პირ ვე ლი ნა ბი ჯე ბი გუ ლის ხ მობს ორ გა ნი ზა ცი ის 
ში და სის ტე მურ ანა ლიზს, საქ მი ა ნო ბე ბის კარ გად გაც ნო ბას, ხარ ვე ზე ბის გა მოვ ლე ნას და რე კო
მენ და ცი ე ბის შე თა ვა ზე ბას. უკ ვე შემ გომ ეტაპ ზე არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ის შე ფა სე ბის შე დე გე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე, ვგეგ მავთ სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მ ვის შეხ ვედ რას, სა დაც ჩვე ნი ფა სი ლი ტა ცი ით მიმ
დი ნა რე ობს მსჯე ლო ბა სა მო მავ ლო ხედ ვა ზე:  სად გვე სა ხე ბა ორ გა ნი ზა ცია მო მა ვალ ში 1,2,3 ან მე ტი 
წლე ბის შემ დ გომ? რა სტრა ტე გი უ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი არ სე ბობს ამი სათ ვის? რა შუ ა ლე დურ შე დე
გებს უნ და მი ვაღ წი ოთ? და ა.შ. 

მე ო რე სა ფე ხურ ზე, ჩვენ მივ დევთ წი ნას წარ გან საზღ ვ რულ და ციკ ლუ რად ორ გა ნი ზე ბულ პრო ცესს, 
(იხ.სქემა). თუმ ცა, რა თქმა უნ და ,აღ ნიშ ნულ მე თოდს მოქ ნი ლად ვუდ გე ბით და პრო ცეს ში გა მოვ ლე
ნი ლი სხვა დას ხ ვა ფაქ ტო რის გათ ვა ლის წი ნე ბით გვი წევს გა დახ ვე ვა ან მიდ გო მის კო რექ ტი რე ბა.  

სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მ ვის პრო ცე სის ციკ ლი:

ორგანიზაციის 
შეფასება

სტრატეგიული დაგეგმვის 
პროცესის ფასილიტაცია 
და დოკუმენტის შექმნა

ერთ წლიანი სამოქმედო 
გეგმის შემუშავება

იდეა, ემოცია

ხედვა, ფასეულობები, 
დევიზი

სტრატეგიული არჩევანი

მისიის განაცხადი და 
სტრატეგიული დოკუმენტი

ინსტრუქციული გარემო

ალტერნატივების 
განსაზღვრა

SWOT ანალიზი
ძირითადი

(ქვე) საქმიანობა

ინდიკატორი
არჩევანი

დაგეგმვა

ადმინისტრირება

ანალიზი

ორიენტაცია

�

�

�

�
�

�
�

�
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სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მ ვის ციკ ლ ში გა მოვ ყოფ დით იმ სა ფე ხუ რებს, რო მელ თა მი მარ თაც  ორ გა ნი ზა
ცი ე ბის მხრი დან მიდ გო მე ბი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა. მა გა ლი თად, პირ ველ ეტაპ ზე ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რებ
თან ერ თად ვჯერ დე ბით ორ გა ნი ზა ცი ის სა მო მავ ლო ხედ ვა ზე, რაც მეტ წი ლად სა სურ ვე ლი  რე ა ლო
ბის წარ მო სახ ვას და ემო ცი ას ეფუძ ნე ბა. არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც ორ გა ნი ზა ცი ის უმაღ ლე სი 
რგო ლის და მო კი დე ბუ ლე ბა ამ კონ კ რე ტუ ლი სა კითხის შე სა ხებ სე რი ო ზუ ლი არ ყო ფი ლა, ვი ნა ი დან 
და რად გა ნაც, მა თი აზ რით ,  ხედ ვა, ეს მხო ლოდ  ლა მა ზი და ჯა დოს ნუ რი სიტყ ვე ბი ა, რომ ლე ბიც 
მოკ ლე ბუ ლია პრაგ მა ტიზმს და რე ა ლო ბას . შე სა ბა მი სად , მა თი ყუ რადღე ბა  გა და ტა ნი ლია კონ კ რე
ტუ ლი მიზ ნე ბის და ამო ცა ნე ბის ფორ მუ ლი რე ბა ზე. აქ ვე, მე ო რე უკი დუ რე სი პრაქ ტი კაც გაგ ვაჩ ნი ა, 
რო დე საც ორ გა ნი ზა ცი ის მე ნეჯ მენ ტი პი რი ქით, მთელ თა ვის ძა ლის ხ მე ვას და ფა სი ლი ტა ცი ა ზე გა
მო ყო ფილ დროს უთ მობ ს ი დე ის, ხედ ვის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, მის ზედ მი წევ ნით გა აზ რე ბას და ფორ მუ
ლი რე ბას. უფ რო მე ტიც, მათ მი აჩ ნი ათ, რომ სწო რედ ხედ ვა და მას ში ჩაქ სო ვი ლი ფა სე უ ლო ბებ ზე 
შე თან ხ მე ბა გახ დე ბა ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მა ტე ბის ქვა კუთხე დი. შე სა ბა მი სად, მე ო რე კა ტე გო რია სავ
სე ბით კმა ყო ფილ დე ბა მხო ლოდ ხედ ვის, ფა სე უ ლო ბე ბის, მი სი ის ფორ მუ ლი რე ბით და შემ დ გო მი სა
ფე ხუ რე ბი, მა თი აზ რით, უკ ვე ტექ ნი კუ რი სა მუ შაოა და მხო ლოდ დრო ის სა კითხი ა.

სა ბო ლო ოდ რა ღო ნის ძი ე ბე ბი თუ გა რე მო ე ბე ბი გა ნა პი რო ბებს ეფექ ტურ სტრა ტე გი ულ და გეგ მ ვას?

}  ორ გა ნი ზა ცი ა სა და კონ სულ ტანტს შო რის სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მ ვის მო დელ ზე შე ჯე რე ბა და აქ
ცენ ტე ბის დას მა; 

}  უმაღ ლე სი რან გის მე ნე ჯე რე ბის გულ წ რ ფე ლი ინ ტე რე სი და ჩარ თუ ლო ბა;

}  შე სა ბა მი სი პერ სო ნა ლის მო ნა წი ლე ო ბა;

}  გა რე სი ტუ ა ცი ის  და სა კითხე ბის შე სა ხებ ორ გა ნი ზა ცი ის შიგ ნით ექ ს პერ ტუ ლი ცოდ ნა და /ან შე სა
ბა მი სი სა ინ ფორ მა ციო რე სურ სე ბის არ სე ბო ბა;

ხში რად მი აჩ ნი ათ, რომ სტრა ტე გი უ ლი დო კუ მენ ტი არის ხის ტი, ფიქ სი რე ბუ ლი  დო კუ მენ ტი, რო
მელ შიც ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა „აკრძალულია”. რე ა ლუ რად კი საქ მე სულ სხვაგ ვა რა და ა. სტრა ტე
გი უ ლი გეგ მა  უნ და იყოს „ცოცხალი” დო კუ მენ ტი, რო მელ საც ყო ველ წ ლი უ რად (შეიძლება უფ რო 
ხში რა დაც კი) უბ რუნ დე ბი ან და  არ სე ბუ ლი რე ა ლო ბის მი ხედ ვით უკე თე ბენ მო დი ფი ცი რე ბას. სხვა 
შემ თხ ვე ვა ში, სტრა ტე გი უ ლი დო კუ მენ ტი და კარ გავს თა ვის მნიშ ვ ნე ლო ბას, სტა ტუსს და ავ ტო რი
ტეტს ორ გა ნი ზა ცი ა ში. 




