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აღნიშნული მასალა მომზადებულია სასწავლო პროგრამისთვის „არამომგებიანი ორგანიზაციების მართვა“.  

სასწავლო პროგრამა „არამომგებიანი ორგანიზაციების მართვა“ ხორციელდება კონსულტაციის და ტრენინგის 

ცენტრის (CTC) მიერ აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა 

და მოქალაქეების ჩართულობის“ პროექტის ფარგლებში (EWMI) ACCESS, ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერის შედეგად 

ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით.  

 

პროგრამის შინაარსზე პასუხისმგებელია კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი (CTC). ის შესაძლოა არ გამოხატავდეს 

USAID-ის, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ან/და EWMI-ს შეხედულებებს. 
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 1. ადვოკატირება - ცვლილების შექმნის 
პროცესი 

ადვოკატირება გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებზე ზეგავლენის მოხდენის საშუალებათა ერთობლიობაა, რათა 

მიღწეული და განხორციელებული იყოს ის ცვლილებები, რომლებიც მნიშვნელოვანი და აქტუალურია საზოგადოების 

ან გარკვეული საზოგადოებრივი ჯგუფებისთვის. 

ეს ცვლილებები, შესაძლოა, ეხებოდეს: 

 შშმპთა მეტად ინტეგრირებას საზოგადოებაში; 

 ინკლუზიურ განათლებას; 

 საკანონმდებლო ცვლილებას; 

 არსებული პოლიტიკის უკეთ განხორციელებას 
ან შეცვლას; 

 ადამიანის უფლებათა დაცვას; 

 ბავშთა უფლებების დაცვას; 

 გარემოსდაცვითი საკითხების წამოწევას და 
ა.შ. 

ადვოკატირების განხორციელება ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია, ეს მხოლოდ პროფესიონალების ან ექპერტების 

პრეროგატივა არ არის. 

ადვოკატირება ჯანსაღი დემოკრატიის საფუძველია. ადვოკატირება, შეიძლება, რევოლუციის ალტერნატივადაც კი 

განვიხილოთ, რადგან ის უსამართლობის მიზეზებს ებრძვის. ადვოკატირების მეშვეობით ადამიანებს შეუძლიათ 

მიაღწიონ ცვლილებას თავიანთ სოფლებში, ქალაქებსა თუ ქვეყნებში ადგილობრივი მოსახლეობის საცხოვრებელი 

გარემოს, უფლებებისა და ინტერესების დაცვისათვის. 

წარმატებული ადვოკატირებისათვის აუცილებელია შემოქმედებითი აზროვნება და პრობლემის ინოვაციური 

გადაწყვეტის შეთავაზების უნარის ქონა. 

ადვოკატირება მოიცავს მრავალ ისეთი სახის ქმედებას, როგორებიცაა: კვლევა, ცნობიერების ამაღლება, 

ინფორმაციის გაცვლა, ქსელური მუშაობა, საზოგადოების მობილიზაცია და ლობირება. 

1.1. ეფექტური ადვოკატირების კამპანიის ძირითადი მიმართულებები 

 არსებული პრობლემის სიღრმისეული ანალიზი, შესაბამისი ფაქტების კვლევა, ანუ იმის განსაზღვრა, რა 
მდგომარეობაა დღეს „რა ხდება“ (სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელების მონიტორინგი, გარკვეული 
მიზნობრივი ჯგუფის სირთულეები და ა.შ.); 

 კამპანიის ხედვის ჩამოყალიბება; 

 კამპანიის სტრატეგიული მიზნისა და ამოცანების განსაზღვრა; 

 სამოქმედო არეალის კვლევა ვინ არის პრობლემის ცენტრი, ვინ არიან დაინტერესებული მხარეები პირველ 
დონეზე, ეროვნულ დონეზე და საერთაშორისო დონეზე; 

 მოკავშირეთა სპექტრის ანალიზი ვინ არის ჩვენი მოკავშირე და მოწინააღმდეგე, რა ინტერესი და 
ზეგავლენის ხარისხი აქვთ მათ. რა მიზანი უნდა დავისახოთ მათთან ურთიერთობისას? 

 არსებული პრობლემის ირგვლივ საზოგადოების კონსოლიდაცია/დამოკიდებულების ჩამოყალიბება და/ან 
შეცვლა, რათა საზოგადოებამ მოითხოვოს ცვლილებების განხორციელება და ზეგავლენა იქონიოს 
პროცესებზე; 

 ტაქტიკური სვლების განსაზღვრა და სამოქმედო გეგმის განხორციელება დასახული მიზნებისა და 
ამოცანების მისაღწევად; 

 შედეგების მონიტორინგი. 
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2. საკვანძო პრობლემის განსაზღვრა და 
ანალიზი 

ადვოკატირების კამპანიისათვის გაწეული ქმედებები უნდა ეფუძნებოდეს პრობლემის გარშემო არსებული 

სოციალური, პოლიტიკურეკონომიკური თუ საკანონდებლო ჩარჩოების სიღრმისეულ ანალიზსა და სახელმწიფო 

პოლიტიკის განხორციელების მონიტორინგის შედეგებს. ამ ველის შესწავლა და ანალიზი მნიშვნელოვანია, რადგან 

თუნდაც ბევრი, ერთი შეხედვით, ლოკალური პრობლემის მიზეზი ხშირ შემთხვევაში არასწორი პოლიტიკა ან/და 

პოლიტიკის არათანამიმდევრული შესრულება არის ხოლმე. 

მაგალითისთვის ავიღოთ ტყის საფარის შემცირება, რაც ხშირად ღარიბ მოსახლეობას ბრალდება. ამავდროულად 

ზუსტად ეს მოსახლეობა განიცდის ყველაზე მეტად გარემოს დეგრადაციის უარყოფით ზემოქმედებას. 

ხოლო თავად გარემოს დეგრადაცია და სიღარიბე ხშირად ადგილობრივი მოსახლეობის მონაწილეობის 

გარეშე შემუშავებული პოლიტიკის შედეგია. 

ადვოკატირების პრობლემის განსაზღვრისას მნიშვნელოვანია, წარმოდგენა გვქონდეს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ 

კონტექსტსა და იმ ძალებზე, რომლებმაც შექმნეს არსებული სიტუაცია. 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, პრობლემა ნათლად ავუხსნათ იმ მხარეებს (მთავრობას, კომპანიებს, საფინანსო 

ინსტიტუტებს და ა.შ.), რომლებზეც გვსურს ზემოქმედება ცვლილების მისაღწევად. 

იმ შემთხვევებში, როდესაც ინფორმაცია ხელმისაწვდომი არ არის ან არაადეკვატურია, მისი მოპოვება, შეიძლება, 

კამპანიის ნაწილად იქცეს. თუ პრობლემის მიზეზების დადგენა ვერ ხერხდება, შესაძლოა, კამპანიის მოთხოვნის 

ნაწილი გახდეს სიღრმისეული კვლევის, გამოძიების და/ან მონიტორინგის განხორციელება (ასეთ შემთხვევაში არ 

უნდა დაგვავიწყდეს, რომ შესაბამის უწყებებს, შეიძლება, არ ჰქონდეთ სწორი ინფორმაციის მოწოდების ინტერესი). 

მოვიძიოთ რაც შეიძლება მეტი ფაქტობრივი გარემოება სიტუაციის უკეთ აღსაქმელად ინფორმაცია კანონებისა და/ან 

მნიშვნელოვანი სამართლებრივი დოკუმენტების შესახებ, რომლებიც გამოიყენეს და/ან უნდა გამოეყენებინათ 

კონკრეტულ სიტუაციაში; ინფორმაცია მსგავსი სიტუაციების შესახებ ქვეყანაში ან ქვეყნის გარეთ ამ სახის ინფორმაცია, 

გარდა იმისა, რომ სასარგებლო იქნება გამოცდილების გაზიარების თვალსაზრისით, დაგვეხმარება თანამოაზრეების 

მოძებნაში. ამასთანავე, გავითვალისწინოთ, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში, შეიძლება, ვერც მოხერხდეს საკითხის 

ბოლომდე შესწავლა, რადგან ფაქტების შესახებ ინფორმაციის მოძიება საკმაოდ დიდ დროს მოითხოვს; შეფერხება 

კი ხშირად დაუშვებელი ფუფუნებაა. აქედან გამომდინარე, ზოგჯერ კვლევა, შეიძლება, კამპანიის წარმოების 

პროცესშიც გაგრძელდეს. 

კვლევა ასევე დაგვეხმარება, მოვიძიოთ საკანონმდებლო ნორმები, დებულებით და განვსაზღვროთ ის მიმდინარე 

პროცესები, რომლებიც არეგულირებენ მსგავს სიტუაციებს და რომლებზე მითითებაც სასარგებლო იქნება კამპანიის 

ფარგლებში. 

მაქსიმალურად ამომწურავი, სანდო და ზუსტი ინფორმაციის ფლობა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ პრობლემის 

მართებულად განსაზღვრისათვის, არამედ დაუგეგმავ/გაუთვალისწინებელ სიტუაციებზე ადეკვატური 

რეაგირებისთვისაც. 

კვლევის ეტაპზე მაქსიმალურად ობიექტური უნდა ვიყოთ. მიუხედავად იმისა, რომ ბრაზი და აღშფოთება, შეიძლება, 

ძლიერი მოტივაცია იყოს ქმედებისათვის, ნებისმიერი კამპანიისათვის, შეიძლება, დამანგრეველი აღმოჩნდეს, თუკი 

წარმოჩენილი პრობლემის გადაწყვეტის აღწერაში ფაქტობრივი უზუსტობები აღმოჩნდება. 

მუდმივად ვაკეთოთ დეტალური ჩაწერები, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც პრობლემა მიმდინარე 

ქმედებებთან/პოლიტიკის განხორციელებასთანაა დაკავშირებული. ჩანაწერების კეთებისას განსაკუთრებული 

ყურადღება მივაქციოთ თარიღებსა და მოვლენებს. ეს მონაცემები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება, თუ 

პრობლემის გადასაწყვეტად საჭირო გახდება სასამართლოსათვის მიმართვა და დოკუმენტაციის წარდგენა. 

ძირფესვიანი ანალიზის შედეგად მივიღებთ პრობლემის შემდეგი სახით დასმის შესაძლებლობას: 
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2.1. კამპანიის ხედვის განსაზღვრა 

ხედვა შთაგონების ის წყაროა, რომელიც ფოკუსირებულია იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს სამყარო მომავალში. 

იგი მიზნად მხოლოდ მაშინ იქცევა, როდესაც მის მისაღწევად გარკვეული ნაბიჯები და საქმიანობა ხორციელდება. 

ხედვა გადაწყვეტილებების მიღების კრიტერიუმებსა და გზის არჩევაზე მიგვანიშნებს. ხედვის ჩამოყალიბებისას 

მნიშვნელოვანია კავშირი პრობლემასა და ხედვას შორის. ხედვა დაგვეხმარება, განვსაზღვროთ ეტაპობრივი 

პროგრესი და ჩვენი მიღწევები, გავაძლიეროთ მოტივაცია, შთაგონება, გამოვკვეთოთ ჩვენი ქმედებების ძირითადი 

მიმართულებები. 

ხედვის ძირითადი მახასიათებლებია: 

 შთაგონების წყარო 

 პოზიტიური ოცნება 

 შეიძლება იყოს ზოგადი 

 დაკავშირებული უნდა იყოს პრობლემასთან 

 უნდა ასახავდეს მიზნობრივი ჯგუფის/ჯგუფების 
უფლებებს 

კამპანიის ხედვის განსაზღვრა ძალიან მნიშვნელოვანია, რათა: 

 მართებულად განისაზღვროს კამპანიის 
სტრატეგია და ტაქტიკური სვლები 

 შევუქმნათ სხვებს გაერთიანებისა და 
თანამშრომლობის მოტივაცია 

 ვიყოთ მოქნილი და გადავლახოთ წინაღობა 

 ვიცოდეთ, ვაღწევთ თუ არა ჩვენს მიზანს 

2.2. მიზნებისა და ამოცანების განსაზღვრა 

კამპანიის დასაწყისშივე ჩვენი ორგანიზაციისა თუ კოალიციის შესაძლებლობებიდან გამომდინარე უნდა დავსახოთ 

ძირითადი მიზანი და შუალედური ამოცანები. 

მივაქციოთ ყურადღება, რომ კამპანიის მიზანი მარტივად აღსაქმელი იყოს. გვახსოვდეს, რომ, როგორც წესი, მიზანი 

არის ქმედება ან ცვლილება, რომელიც განხორციელდება სხვის მიერ. ასე მაგალითად, კამპანიის დანიშნულება 

შეიძლება იყოს: რეაბილიტირებული წამალდამოკიდებული პირების დასაქმება, შშმ ბავშვებისთვის განათლების 

შესაძლებლობების გაზრდა, სახელმწიფო უწყებების ქცევის შეცვლა, წიაღისეულის მომპოვებელი კომპანიების 

გაუმჯობესებული მენეჯმენტი ან ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავლების ზრდა და ა.შ. 

მიზნებისა და ამოცანების კარგად ჩამოყალიბება მონიტორინგის პროცესის ერთერთი, შესაძლოა, 

უმნიშვნელოვანესი ეტაპია. 
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მიზანი და შუალედური ამოცანები უნდა იყოს: 

 რეალისტური 

 დროში დაფიქსირებული 

 შესაბამისი 

 გაზომვადი 

 მიღწევადი 

მიზანი/მიზნები არ უნდა იყოს ორაზროვანი ან ბუნდოვანი. მათი სიძლიერე გამომდინარეობს მათი 

სპეციფიკურობიდან. ეს საშუალებას მოგვცემს, ადვილად დავგეგმოთ და შევაფასოთ ჩვენი კამპანია; ასევე, 

მოვიპოვოთ დაფინანსება კამპანიისათვის. 

კამპანიის მიზანს უნდა ჰქონდეს შემდეგი მახასიათებლები: 

 მიზნების დასახვისას უნდა დავეყრდნოთ ამოცანას სასურველი მიზნის მისაღწევად. მიზანი არ უნდა იყოს 
იდეალური, მაგრამ უნდა იყოს, ჩვენი შეფასებით, საუკეთესო, რეალური და საჭიროების შემთხვევაში 
შეიცვალოს. 

 მიზანში უნდა ჩანდეს სასურველი შედეგი. ნათლად ჩამოყალიბებული მიზანი იმითაა ღირებული , რომ ის 
სახავს ამოცანას, რომელიც გასაგებია მთლია ნი ჯგუფისთვის და იძლევა ღია დისკუსიის საშუალებას 
წარმატებული კამპანიის ჩასატარებლად. მიზანი აჩვენებს, რამდენია გასაკეთებელი სასურველი შედეგის 
მისაღწევად. 

 ერთერთი ყველაზე რთული საკითხი ადვოკატირების კამპანიის წარმართვაში არის ცოდნა, თუ როდის 
უნდა გავჩერდეთ. მიზნის მიღწევისას ნათელი ხდება, მივაღწიეთ წარმატებას და შეგვიძლია გადავიდეთ 
შემდეგ საკითხზე, თუ ჯერ ვერ და საჭიროა დამატებითი ქმედება. 

 ნათლად ჩამოყალიბებული მიზანი დაგვეხმარება სიტუაციის სიმძაფრის განსაზღვრაში და შესაბამისად, 
კამპანიის წარმართვისათვის საჭირო რესურსების დადგენასა და მოძიებაში. 

 მიზნებთან ერთად აუცილებელია შუალედური ამოცანების დასახვა, რათა პროცესის განმავლობაში 
შევძლოთ ჩვენი საქმიანობის ეფექტურობის მონიტორინგი და, თუ საჭირო იქნება, დროულად შევიტანოთ 
ცვლილებები ჩვენს აქტივობებში. 

მაგალითისთვის: 

საბოლოო მიზანი - წამალდამოკიდებულ პირთა საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა არსებული 
კანონმდებლობის ცვლილების საშუალებით 

ამოცანა 1. - რეკომენდაციების შემუშავება; 

ამოცანა 2. - რეკომენდაციების ლობირება საკანონმდებლო ორგანოებში; 

ამოცანა 3. - საზოგადოების ინფორმირება და მხარდაჭერის მოპოვება. 

ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია საკუთარი ორგანიზაციის ანალიზისა და მოწინააღმდეგეების, 

კონკურენტების ანალიზის გაკეთება. ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, როგორ შევძლებთ კამპანიის წარმოებას: რა 

რესურსები და აქტივები გვაქვს, რა არის ჩვენი ძლიერი და სუსტი მხარეები, როგორი ტაქტიკური სვლების 

განხორციელება ვიცით და რა შეგვიძლია, არის თუ არა საკმარისი მხოლოდ ჩვენი ორგანიზაციის ინიციატივა 

ჩვენთვის მნიშვნელოვანი პრობლემის მოსაგვარებლად, თუ ჯობია, კოალიცია შევქმნათ. თუ კოალიციის შექმნაზე 

მიდგება საქმე, უნდა გადავწყვიტოთ, როგორი კოალიცია შევქმნათ, ვინ იქნება წამყვანი კოალიციაში, რამდენი წევრი 

იქნება, როგორ იქნება მიღებული და გაზიარებული ესა თუ ის გადაწყვეტილება და ა.შ. 
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2.3. სამოქმედო არეალის განსაზღვრა 

ადვოკატირებისას ძალიან მნიშვნელოვანია, გავაანალიზოთ ის გარემო სამოქმედო არეალი, სადაც გვიწევს 

საქმიანობა. 

სამოქმედო არეალის განსაზღვრა გვეხმარება 

 დავინახოთ და გავაანალიზოთ ის ურთიერთობები და ორგანიზაციები, რომლებიც ფუნქციონირებენ ჩვენს 
სფეროში 

 კარგად გავითავისოთ, რომ ის კანონმდებლობა და/ან ქცევები, რომლის შეცვლაც გვინდა, ადამიანებისა 
და/ან ორგანიზაციების მიერ შექმნილი პროდუქტებია 

 კარგად წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ყველაფერი ზუსტად ის სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური და 
კულტურული გარემოა, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ და ვფუნქციონირებთ 

ადვოკატირების პროცესის სამოქმედო არეალი მოიცავს როგორც გეოგრაფიულ არეალს, ისე სოციალურ, 

პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურულ ურთიერთობებს. 

მაგალითად: წამალდამოკიდებულ პირთა უფლებების დარღვევა ან/და არდაცვა ძირითადად გამომდინარეობს 

ურთიერთობათა საკმაოდ რთული სისტემიდან, სადაც იკვეთება აღნიშნული პირების, მათი ახლობლების ან/და 

პრობლემის მიმართ გულგრილად, აგრესიულად განწყობილი ადამიანების, ჯგუფებისა თუ ინსტიტუციების როლი. 

ზოგ შემთხვევაში ეს ურთიერთობები იერარქიული ან სტრუქტურულია; ხანდახან არაფორმალურიც. ყოველი ასეთი 

სახის ურთიერთობა ინტერვენციის პოტენციალური მიზანია, რომელიც სხვადასხვა ტაქტიკური სვლის გამოყენებით 

უნდა იყოს განხორციელებული. 

სამოქმედო არეალის ანალიზისთვის საკმაოდ მიზანშეწონილია ტაქტიკური რუკის, როგორც ინსტრუმენტის, 

გამოყენება. ეს დაგვეხმარება, კარგად დავინახოთ ყველა დაინტერესებული პირი თუ ინსტიტუცია, რომელიც ამა თუ 

იმ პრობლემასთნ არის დაკავშირებული და გავაანალიზოთ მათი მოტივაცია. 

ძირითადად ადვოკატირების კამპანიის წარმოებისას შეხება გვაქვს შემდეგ ძირითად ჯგუფებთან: 

 კამპანიის/პროექტის ბენეფიციარები ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ადამიანები, მაგალითად: 
წამალდამოკიდებული პირები, შშმ ბავშვები, ადგილობრივი მოსახლეობა და ა.შ. 

 ისინი, ვინც პასუხიმგებელია შექმნილ სიტუაციაზე, ან ისინი, ვისი პასუხისმგებლობაცაა პრობლემის 
მოგვარება, მაგალითად: სხვადასხვა კომპანია, მთავრობა, ადგილობრივი ხელისუფლება. ჩვეულებრივ, 
ისინი არიან ადვოკატირების სამიზნეები, ზოგიერთ შემთხვევაში კი, შეიძლება, მოკავშირეებადაც 
მოგვევლინონ. 

 ისინი, ვინც იღვწის ადმიანების უფლებების ან, მაგალითად, გარემოს დაცვის, ან ადამიანების სოციალური 
კეთილდღეობისათვის, მაგალითად: არასამთავრობო ორგანიზაციები, მედია, ეკლესია თუ სხვა 
ინსტიტუციები. 

 საერთაშორისო ორგანიზაციები, მაგალითად: დონორები, ფონდები და მრავალმხრივი ინსტიტუტები. ისინი 
შეიძლება იყვნენ როგორც კამპანიის სამიზნეები, ისე მოკავშირეები და დამფინანსებლები. 

ჯგუფების განსაზღვრის შემდეგ შევადგინოთ ტაქტიკური რუკა. 
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 3. ტაქტიკური რუკა 
ტაქტიკური რუკის შემუშავების პროცესის დროს უნდა: 

1. განვსაზღვროთ პრობლემის ცენტრალური კავშირი ანუ ორი ადამიანი, რომლებიც პირდაპირ არიან 

პრობლემის მონაწილეები. 

2. ცენტრალური კავშირის განსაზღვრის შემდეგ უნდა განვსაზღვროთ ტაქტიკური რუკის მეორე შრე ის 

ადამიანები, რომლებსაც პირდაპირი შეხება აქვთ ჩვენ მიერ განსაზღვრულ „ცენტრალურ კავშირთან“. 

3. დავამატოთ ის ადამიანები და ინსტიტუციები, რომლებსაც არ აქვთ პირისპირ კონტაქტი, მაგრამ გააჩნიათ 

გარკვეული ინტერესი „ცენტრალურ კავშირთან“, ან აქვთ კავშირი მასთან, ვისაც პირდაპირ ეხება პრობლემა. 

4. დავამატოთ ის ორგანიზაციები, ინსტიტუციები და ადამიანები ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო 

დონეებზე, რომლებსაც გარკვეული ინტერესი და/ან ზეგავლენის საშუალება აქვთ ჩვენს პრობლემაზე. 

5. განვათავსოთ საკუთარი თავი ან ორგანიზაცია რუკაზე 

 

6. განვსაზღვროთ კონტაქტის/თანამშრომლობის სახე ჩვენსა და რუკაზე დატანილ სუბიექტებს შორის. 

გამოვკვეთოთ დამახასიათებელი ურთიერთობები და კავშირები სხვადასხვა ფერის ხაზებით: 

 ძალაუფლებისეული ურთიერთობა 

 ურთიერთსარგებელი 

 ექსპლუატაცია, გამოყენება 

 კონფლიქტი 

 ეფექტური თნამშრომლობა და ა.შ. 

ტაქტიკური რუკის შემუშავების პროცესში მნიშვნელოვანია, არ დავასახელოთ ორგანიზაციები აბსტრაქტულად, 

არამედ მივაწეროთ საკონტაქტო ან თანამდებობის პირი, რომელთნაც ჩვენ გვაქვს ან გვჭირდება ურთიერთობის 

დამყარება, ან რომლის პრობლემასთან კავშირიც ვიცით. 
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ტაქტიკური რუკის შემუშავების შემდეგ ბევრად ეფექტიანად შევძლებთ ყოველი იმ სუბიექტის ანალიზს, რომელიც ჩვენი 

მოკავშირე თუ მოწინააღმდეგეა. ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენი მოკავშირეები თუ მოწინააღმდეგეები შევაფასოთ 

ორი ძირითადი მიმართულებით: 

რამდენად ემხრობიან ან ეწინააღმდეგებიან ჩვენს პოზიციას და 

რა ზეგავლენის მოხდენა შეუძლიათ ჩვენთვის საინტერესო საკითხზე. 

 

პირველი სამიზნე, რა თქმა უნდა, ის აქტორია, რომელსაც დიდი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია და დიდადაა 

დაინტერესებული ჩვენი პრობლემით პირველ რიგში, გავაანალიზოთ, ემხრობა ასეთი აქტორი ჩვენს პოზიციებს თუ 

ეწინააღმდეგება და თუ ეწინააღმდეგება, ჩვენკენ გადმობირებას ვეცადოთ. ,. დავფიქრდეთ, რა არის მისი 

წინააღმდეგობის მოტივი, თუ ასეთი არსებობს. თუ ჩვენს მხარეს იჭერს, ვეცადოთ მასთან აქტიური თანამშრომლობის 

ჩამოყალიბებას. 

გვახსოვდეს, რომ დიდი შესაძლებლობისა და ინტერესის პირი ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოკავშირეა, რომელიც 

მნიშვნელოვან საკითხებში, მათ შორის მოკავშირეთა პირების გადმობირებაშიც, შეიძლება ჩავრთოთ და 

გამოვიყენოთ. 

აქტორი, რომელსაც დიდი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია და დაბალი დაინტერესება აქვს ჩვენი პრობლემით, 

აუცილებლად უნდა დავაინტერესოთ, მასთან აქტიური საინფორმაციო კამპანია უნდა ჩავატაროთ და დავანახოთ 

პრობლემით დაინტერესების სარგებელი. 

ის პირები, რომლებსაც მაღალი ინტერესი და დაბალი ზეგავლენის საშუალება აქვთ, შესაძლოა, ყოველდღიური 

ქმედებებისთვის, საზოგადოების კონსოლიდაციისთვის, გამოსვლებისა და კიდევ სხვა საქმიანობისთვის 

გამოვიყენოთ. 

იმ მიზნით, რომ კარგად გავაანალიზოთ ვინ არის ჩვენი მოკავშირე და ვინ მოწინააღმდეგე სასურველია შევადგინოთ 

მოკავშირეთა სპექტრის ანალიზის ინსტრუმენტი, დავინახოთ საერთო სურათი და კიდევ ერთხელ გავაანალიზოთ 

არსებული გარეომოებები და ჩვენი მოქმედების სტრატეგია, გამოვყოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზნობრივი ჯგუფები 

და შემდგომში შევიმუშაოთ ის სამოქმედო გეგმა, რომელიც მათზე ზემოქმედებისთვის ან მათთან 

თნამშრომლობისთვის იქნება მიზანშეწონილი. 
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 4. მოკავშირეთა სპექტრის ანალიზი 
მოკავშირეთა სპექტრის ანალიზის ინსტრუმენტი საშუალებას გვაძლევს, განვსაზღვროთ იმ ადამიანებისა თუ 

ინსტიტუციების პოზიცია, რომლებთანაც უნდა ვიმუშაოთ ჩვენი მიზნების მისაღწევად და გვეხმარება: 

 პოტენციური მოკავშირეებისა და ოპონენტების 
განსაზღვრაში 

 გაცნობიერებაში, რომ ტაქტიკური სვლები იმის 
მიხედვით უნდა იყოს შერჩეული, თუ რამდენად 
საინტერესო აღმოჩნდება ისინი ძირითადი 
მოკავშირეებისთვის 

 იმის გაცნობიერებაში, რომ ყველა ოპონენტის 
გადმობირება არ არის აუცილებელი 

 უფრო ოპტიმისტური და რეალური 
ძალისხმევის განხორციელებაში 

 კოალიციებისა და ქსელის შექმნაში 

განვალაგოთ მოკავშირეთა სპექტრის ანალიზზე ის პირები თუ ორგანზაციები, რომლებიც ტაქტიკურ რუკაზე 

მოვნიშნეთ. განვსაზღვროთ მათი დამოკიდებულება ჩვენსა და ჩვენი პრობლემის მიმართ. 

 

#1 აქტიური მოკავშირეები არიან ის „აქტორები“, რომლებიც უკვე მხარს უჭერენ ჩვენს მიზნებს. 

 თუ მნიშვნელოვანი აქტორი ამ ჯგუფშია, მასთან ურთიერთობის ტაქტიკა ორიენტირებული უნდა იყოს ამ 
ალიანსის კიდევ უფრო გაღრმავებაზე. 

#2 პასიური მოკავშირეები არიან ის „აქტორები“, რომლებიც შედარებით უფრო გვიჭერენ მხარს და აქვთ ჩვენი 

მიზნების/ამოცანების მსგავსი მიზნები/ ამოცანები. 

 თუ მნიშვნელოვანი აქტორი ამ ჯგუფშია, მასთან ურთიერთობის ტაქტიკა ორიენტირებული უნდა იყოს მის 
გადაყვანაზე აქტიურ მოკავშირეთა ჯგუფში და მოტივაციის გაზრდაზე, რათა უფრო აქტიური გახდეს. 

#3 ნეიტრალური სუბიექტები არიან ის „აქტორები“, რომლებსაც არ აქვთ ჩვენი მიზნების/ამოცანების მიმართ 

ინტერესი/კომპეტენცია და შესაბამისად, არც ჩვენს მხარეს იჭერენ და არც ჩვენი მოწინააღმდეგების. 

 თუ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი აქტორი ამ ჯგუფშია, მასთან ურთიერთობის ტაქტიკა ორიენტირებული უნდა 
იყოს მისთვის დამატებითი ინფორმაციის მიწოდებაზე პრობლემის შესახებ, რათა მან გადაინაცვლოს 
„პასიური მოკავშირის“ განყოფილებაში. კარგად გავაანალიზოთ ტაქტიკური სვლა, რომ მივიღოთ 
სასურველი შედეგი და არა უარყოფითი, მაგალითად, ნეიტრალურიდან ოპონენტის პოზიციაზე 
გადანაცვლება. 

#4 პასიური ოპონენტები არიან ის „აქტორები“, რომლებიც დიდი ეჭვით უყურებენ ჩვენს მიზნებს/ამოცანებს და, 

აქედან გამომდინარე, არ უჭერენ მხარს ჩვენს საქმიანობას. ისინი ჯერ აქტიურად არ ოპონირებენ ჩვენს პოზიციას, 

თუმცა არც ნეიტრალურად არიან განწყობილი. 

 თუ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი აქტორი ამ ჯგუფშია, მასთან ურთიერთობის ტაქტიკა ორიენტირებული უნდა 
იყოს მისი მხრიდან საკუთარ პოზიციაში ეჭვის შეტანაზე, აქცენტის გაკეთებაზე, რომ მისი პოზიცია, 
შესაძლოა, მცდარია. ჩვენი მიზანია აღნიშნული სუბიექტის ნეიტრალურ და არა აქტიური ოპონენტის 
პოზიციაზე გადაყვანა. 
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#5 აქტიური ოპონენტები არიან ის „აქტორები“, რომლებიც ჩვენი მიზნების/ამოცანების გამოკვეთილად 

წინააღმდეგი არიან, იმდენად, რომ მათ აქტიურად შეუძლიათ ჩვენი საწინააღმდეგო საქმიანობის განხორციელება. 

მათ აქვთ საშუალება და სურვილი, გააკეთონ ინვესტირება ჩვენ საწინააღმდეგოდ. 

 თუ მნიშვნელოვანი აქტორი ამ ჯგუფშია, თქვენი მიზანია, გაუჩინოთ მას მძაფრი შეგრძნება, რომ ჩვენ 
წინააღმდეგ მუშაობა ძალიან მცდარი გადაწყვეტილებაა, რაც, შესაძლოა, „ძვირად“ დაუჯდეს. ჩვენი 
ამოცანა მისი პასიური ოპონენტის პოზიციაზე გადაყვანაა. 

4.1. სამიზნე ჯგუფები 

როგორც უკვე აღინიშნა, ადვოკატირება არის გარკვეული ცვლილების მისაღწევად ადამიანებზე, პოლიტიკებზე, 

სტრუქტურებზე და სისტემაზე ზემოქმედების პროცესი. მას შემდეგ, რაც გავაანალიზებთ ტაქტიკურ რუქას და 

გავაკეთებთ მოკავშირეთა სექტრის ანალიზს, უკვე შეგვიძლია, თვალნათლივ დავინახოთ ის სამიზნე ჯგუფები 

სტრუქტურები, ორგანიზაციები და ადამიანები, რომელთაც უნდა მივმართოთ ცვლილების მისაღწევად. ამისათვის 

უნდა გადავწყვიტოთ, ვისზე გვსურს გავლენის მოხდენა. სამიზნე ჯგუფი, შეიძლება, იყოს ფართო საზოგადოება, 

სამეცნიერო წრე, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები, ადგილობრივი მოსახლეობა, სხვა არასამთავრობო 

ორგანიზაციები, მედია, პოლიტიკოსები, სახელმწიფო მოხელეები და მეწარმეები, პოლიტიკოსები. საერთოდ, 

ადვოკატირების კამპანიების უმეტესობას რამდენიმე სამიზნე ჯგუფი ჰყავს, რომელთა გამოვლენა უნდა მოხდეს ორი 

ძირითადი კრიტერიუმის მიხედვით: 

 სამიზნე ჯგუფს/ჯგუფებს უნდა ჰქონდეს უნარი და შესაძლებლობა, ჩვენ მიერ მიწოდებული ინფორმაციის 
საფუძველზე გავლენა მოახდინოს პროცესებზე და 

 უნდა არსებობდეს ჯგუფის სურვილი/უნარი, მიიღოს ჩვენ მიერ მიწოდებული ინფორმაცია. მაგალითად, თუ 
ჩვენ მიერ შერჩეულ სამიზნე ჯგუფს შეუძლია აღკვეთოს ნარჩენების განთავსება არალეგალურ 
ნაგავსაყრელზე, მაგრამ ნათელია, რომ მას არ გააჩნია ამის სურვილი, ეს ზუსტად ის ჯგუფია, რომელზეც 
უნდა განხორციელდეს ზეგავლენა მოკავშირეთა დახმარებით. 

ქვემოთ ჩამოთვლილია რამდენიმე პოტენციური სამიზნე ჯგუფი. მოდი, განვიხილოთ რამდენიმე მათგანი. 

მოკავშირეები 

ერთი მიზნისათვის მებრძოლ ჯგუფებს ხშირად შეუძლიათ დამატებითი სარგებელი და გამოყენება მოუნახონ ჩვენ 

მიერ მოპოვებულ ინფორმაციას. ეს ჯგუფები, შეიძლება, ყველაზე ეფექტური სამიზნე ჯგუფები იყოს, ყოველთვის მზად 

ვიყოთ მათთან აქტიური თანამშრომლობისთვის. 

მთავრობა და კანონმდებლები 

ქვეყნის მთავრობა და კანონმდებლები უმნიშვნელოვანესი სამიზნე ჯგუფია ადვოკატირების კამპანიის/ლობირების 

წარმოებისას. ისინი ქვეყნისა და მოსახლეობის უსაფრთხოებასა და კეთილდღეობაზე პასუხისმგებელი, ბუნებრივი 

რესურსების განმკარგავი ინსტიტუციებია. ისინი ქმნიან კანონებს, რომლებიც არეგულირებენ სოციალურ-ეკონომიკურ 

ცხოვრებას ქვეყანაში, რესურსების მოხმარებას და აკონტროლებენ მათ შესრულებას. ამიტომ ჩვენ მიერ მოპოვებულ 

სანდო და ობიექტურ ინფორმაციას ამა თუ იმ პრობლემასთან ან საკითხთან დაკავშირებით, თუ ის ეფექტურად არის 

მიმართული, შეიძლება, მთავრობაზე დიდი გავლენა ჰქონდეს. 

კომპანიები 

ზოგ შემთხვევაში ესა თუ ის კომპანიები ხდებიან ხოლმე ადვოკატირების კამპანიის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები, რათა 

განახორციელონ ის ცვლილება, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას თუ გარკვეულ თემს ესაჭიროება (იხ. 

ხუდონჰესისა და ჭიათურმანგანუმის ქეისები). ხანდახან მათ საქმიანობას უმძიმესი ზეგავლენა აქვს ბუნებრივ 

რესურსებზე. ჩვენი პუბლიკაციების მეშვეობით შეგვიძლია მივუთოთ კომპანიებს ცუდად წარმართულ საქმიანობაზე. 

მათ შესახებ ცუდი ინფორმაციის გავრცელებამ, შესაძლოა, კომპანიებს საქმიანობის გაუმჯობესებისაკენ უბიძგოს. 

მიზნის მიღწევისათვის, მზად ვიყოთ, ვაღიაროთ კომპანიის მიღწევებიც. 
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სხვა ქვეყნის მთავრობები 

სხვა ქვეყნის მთავრობები, შეიძლება, შესატყვისი სამიზნე ჯგუფი იყოს მონიტორინგის (Watch Dog) ზოგიერთი 

პროგრამისთვის. ამ მთავრობების გაფრთხილებამ, შესაძლოა, ამა თუ იმ ცვლილებებისა და/ან რეფორმის ჩატარების 

ან საერთაშორისო კორპორაციებისაგან უკეთესი მენეჯმენტის მოთხოვნისაკენ უბიძგოს. გარდა ამისა, სხვა ქვეყნის 

მთავრობებს, დონორული პროგრამებისა და დიპლომატიის საშუალებით, შეუძლიათ გავლენა იქონიონ ჩვენი 

მიზნების განხორციელებაზე. 

მედია0 

ტელევიზია, რადიო, სოციალური მედია და ბეჭდვითი პრესა ინფორმაციის სწრაფი და დიდ ტერიტორიაზე 

გავრცელებისა და უფრო ფართო საზოგადოებისათვის ხმის მიწვდენის საშუალებაა. მონიტორინგის 

პროგრამისათვის სასარგებლოა ადგილობრივი პრესის, რადიოსა და ტელევიზიის, ასევე იმავე ტიპის საერთაშორისო 

მედიის გამოყენება. მედიის აქტიურმა ჩართულობამ შეიძლება წამოსწიოს ის თემა, რომელსაც საზოგადოება აქამდე 

ყურადღებას საერთოდ არ აქცევდა და, შესაბამისად, სტიმულირება გაუწიოს გარკვეულ სამიზნე ჯგუფებს, 

განახორციელონ ცვლილება. პრესრელიზები, პრესკონფერენციები, სხვადასხვა საინფორმაციო საბაბი საკმაოდ 

ეფექტური საშუალებაა საზოგადოების კონსოლიდაციისა და კანონმდებელი თუ აღმასრულებელი ხელისუფლების 

სტიმულირებისთვის. შევუქმნათ მედიის წარმომადგენლებს შესაბამისი მოტივი და ინტერესი, რომ ჩვენთვის 

საინტერესო საკითხი გააშუქონ. 

გვახსოვდეს: ზოგადად სახელმწიფო დაინტერესებულია იმით, რომ შესაბამისობაში იყოს საერთაშორისო 

კანონმდებლობასთან, ხოლო მედია ძლიერი მოკავშირეა შეუსაბამობის გასახმოვანებლად. 

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები 

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები, შეიძლება, ზეგავლენის გაძლიერების საუკეთესო საშუალება იყოს. 

მათ შეუძლიათ გამოიწვიონ ჩვენი სამიზნე ჯგუფის უპრეცენდენტო ყურადღება ჩვენ მიერ მოპოვებული ინფორმაციის 

მიმართ. 

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები, ფონდები და კორპორაციები 

ეს ჯგუფები (მაგალითად, მსოფლიო ბანკი, სხვადასხვა ფონდები, კორპორაციები, მაგ. BP) ძალიან მნიშვნელოვანია, 

რადგან ისინი ხშირად გამოყოფენ თანხას სოციალური პირობების გაუმჯობესებისა თუ ბუნებრივი რესურსების 

ეფექტიანად გამოყენებისთვის. როგორც წესი, მათ აინტერესებთ ამ პროექტების მიერ ადგილობრივ დონეზე 

მოხდენილი ეფექტი და ამიტომ შესატყვის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ არა მხოლოდ მონიტორინგის შედეგების 

გაზიარებისათვის. 

ფართო საზოგადოება 

საზოგადოებრივი აზრი, შესაძლოა, ცვლილების ერთერთი უძლიერესი განმაპირობებელი იყოს არა მხოლოდ 

დემოკრატიულ, არამედ არადემოკრატიულ საზოგადოებაშიც. ჩვენ მიერ მოპოვებულ ინფორმაციას შეუძლია 

საზოგადოებრივი აზრის შექმნა და/ან ცვლილება. ამისათვის შეიძლება მრავალი სახის ინფორმაცია იყოს 

შესაფერისი. ასე მაგალითად, ადგილობრივი მოსახლეობისათვის, შესაძლოა, არ იყოს ცნობილი სიგარეტის 

მავნებლობის, შშმ პირების მდგომარეობისა და პრობლემების ან გარკვეული ტყეებისა თუ ბუნებრივი რესურსების 

ღირებულების შესახებ. შესაძლოა, მათ არ იცოდნენ ან არასწორი ინფორმაცია ჰქონდეთ მათი თანამოქალაქეების 

მდგომარეობის ან ქვეყნის ბუნებრივი რესურსების მართვის შესახებ. ჩვენ შეგვიძლია, ავამაღლოთ მათი ცნობიერება 

და დავითანხმოთ ისინი, გავხადოთ ჩვენი მოკავშირეები, რათა ერთხმად მოვითხოვოთ ცვლილება. 

აზრთა ლიდერები 

აზრთა ლიდერები ის ადამიანები არიან, რომლებსაც კარგად იცნობს და პატივს სცემს საზოგადოება. აზრთა ლიდერი, 

შეიძლება, იყოს როგორც ამა თუ იმ საკითხის ექსპერტი, ისე მომღერალი, მწერალი, რომელიმე ღვაწლმოსილი 

პიროვნება, მსახიობი და ა.შ. ეს ის ადამიანები არიან, რომელთა აზრს გარკვეული ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია 

საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფზე. ვეცადოთ, გავხადოთ ისინი ჩვენი აქტიური მოკავშირეები და ჩავრთოთ კამპანიაში 

ჩვენი საკითხის მხარდასაჭერად.  
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 5. ტაქტიკური სვლები 
ტაქტიკა ის სპეციფიკური სვლა ან სვლათა ერთიანობაა, რომლებიც ხორციელდება გარკვეულ გარემოებაზე 

ზეგავლენის ან განსაზღვრული მიზნის მისაღწევად. 

 ტაქტიკური სვლა არის სტრატეგიის ფარგლებში განხორციელებული სპეციფიკური ქმედება არსებული 
რესურსების გამოყენებით შუალედური მიზნის მისაღწევად 

 სწორედ ტაქტიკური სვლებისგან ეწყობა სტრატეგია 

 სწორედ ის ტაქტიკური სვლები, რომელთა განხორციელებაც შეგვიძლია და ვიცით, განსაზღვრავს, თუ რა 
სტრატეგიას ავირჩევთ 

ხშირად ცალკეული ტაქტიკური სვლის წარმატება გამომდინარეობს იქიდან, თუ როგორ არის დაგეგმილი და 

განხორციელებული იგი სხვა ტაქტიკურ სვლებთან მიმართებაში. 

მნიშვნელოვანია, გვახსოვდეს, რომ ტაქტიკური სვლის ცალკე განხილვა მიზანშეწონილი არ არის. ეს არის ქმედება, 

რომელიც სხვა ტაქტიკურ სვლებთან ერთად სტრატეგიის განხორციელების ძირითადი ხედვისა და მიზნის მისაღწევად 

ხორციელდება. 

სუნ ზის მიხედვით 

სტრატეგია ტაქტიკური სვლების არსებობის გარეშე ყველაზე რთული გზაა წარმატებისკენ, მაშინ როდესაც მხოლოდ 

დაგეგმვა ქმედების გარეშე დროის კარგვაა. 

ტაქტიკური სვლები სტრატეგიის გარეშე მხოლოდ დამარცხებისთვის განწირული ხმაური და აურზაურია, მაშინ 

როდესაც ქმედება გეგმის გარეშე შეიძლება ფატალური შედეგითაც კი დამთავრდეს. 

აქედან გამომდინარე, მხოლოდ ზემოთ დასახელებული ფაქტორების გაანალიზებისა და გათვალისწინების შემდეგ 

შეიძლება დავიწყოთ ფიქრი იმაზე, თუ რა ტაქტიკური სვლების გაკეთებაა საჭირო. 

ტაქტიკური სვლების დაგეგმვისა და ანალიზისას აუცილებელია გავითვალისწინოთ ჩვენი (ან ჩვენი პარტნიორების, 

თუ ასეთი არსებობს) შესაძლებლობები და როგორც მატერიალური, ისე ინტელექტუალური და ადამიანური 

რესურსები. 

 ტაქტიკური სვლების წინასწარი განსაზღვრა და ანალიზი მნიშვნელოვანია, რათა განვსაზღვროთ, თუ: 

 როგორ მოვახდინოთ ზეგავლენა არსებულ გარემოებებზე, რა ქმედებები განვახორციელოთ 

 ტაქტიკური სვლების განსაზღვრა, თავის მხრივ, სტრატეგიასაც განსაზღვრავს 

 დავინახავთ, რომ სხვადასხვა ტაქტიკური სვლა სხვადასხვა მიზნობრივი ჯგუფის შემთხვევაშია ეფექტიანი 

 სხვადასხვა გარემოებაში სხვადასხვა ტაქტიკური სვლის გამოყენებაა აუცილებელი  

გვახსოვდეს, რომ სტრატეგია პასუხობს კითხვას რა?, მაშინ, როდესაც ტაქტიკა პასუხობს კითხვას როგორ? ანუ ეს 

არის სპეციფიკური ქმედება ან ქმედებათა კომბინაცია, რომელიც ხორციელდება მიზნების მისაღწევად. 

ტაქტიკური სვლები ისე უნდა იყოს დაგეგმილი, რომ შეესაბამებოდეს SMART კრიტერიუმებს. 

S - კონკრეტული და სტრატეგიაზე მორგებული (კონკრეტული ქმედებები, რომლებსაც მიზნის 
განხორციელებამდე მივყავართ) 

M - გაზომვადი (შესაძლებელია შედეგის დანახვა) 

A - მიღწევადი (მიღწევადია ჩვენი რესურსებიდან გამომდინარე) 

R - რეალური (რომლის განხორციელების უნარი შესწევს ჩვენს გუნდს) 

T - დროში გაწერილი (ფიქსირებულია განსაზღვრულ დღესა და/ან დროზე) 
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6. რისკების მართვა 
სტრატეგიისა და ტაქტიკური სვლების დაგეგმვისას აუცილებელია გავაანალიზოთ ყველა შესაძლო რისკი და 

შევიმუშაოთ ყოველი რისკის მართვის მიმართულებები. 
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 7. სამოქმედო გეგმა 
შერჩეული ტაქტიკური სვლების სიიდან განვსაზღვროთ ყველაზე იმედის მომცემი სვლები. 

შევაფასოთ კრიტიკულად ტაქტიკური სვლების ნუსხა და შევარჩიოთ საუკეთესო სვლები. ამოვირჩიოთ საუკეთესო და 

განსახორციელებლად ყველაზე რეალური სვლები. 

გადავიტანოთ ტაქტიკური სვლები სამოქმედო რუკაზე და განვსაზღვროთ ყველა ის საქმიანობა, რომლებიც ამ 

ტაქტიკური სვლის განხორციელებისთვის არის საჭირო. 

 

სამოქმედო გეგმა 
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კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი   

7 

 8. ლობირება 
ლობირება ორგანიზებული პროცესია, რომელიც მიმართულია პოლიტიკური მმართველობისა და/ან 

გადაწყვეტილების პროცესზე ზეგავლენის განსახორციელებლად. 

ლობირება მოიცავს როგორც პირისპირ შეხვედრების ჩატარებას, ისე საპარლამენტო კომისიების წინაშე 

პრეზენტაციების გამართვასა და სამუშაო მაგიდებისა და სხვა ღონისძიებების განხორციელებას. 

ადვოკატირება და ლობირება ის ეფექტური საშუალებებია, რომელთა დახმარებით შესაძლოა ინფორმაციის 

მიწოდება იმის შესახებ, თუ როგორ ზეგავლენას განიცდის საზოგადოება/გარკვეული მიზნობრივი ჯგუფები ამა თუ იმ 

რეალობიდან გამომდინარე. 

არსებობს ლობირების ორი ძირითადი მეთოდი პირდაპირი და ირიბი. 

 პირდაპირი ლობირება გულისხმობს კანონმდებლებთან პირდაპირ კონტაქტს, როგორც ზემოთ აღინიშნა, 

შეხვედრების, სამუშაო მაგიდებისა თუ სხვა ღონისძიებების საშუალებით. 

 ირიბი ლობირება გულისხმობს საზოგადოების ჩართულობასა და კონსოლიდაციას კანონმდებლებზე 

ზეგავლენის განხორციელების მიზნით. 

იბადება ბუნებრივი კითხვა: რა განსხვავებაა ადვოკატირებასა და ლობირებას შორის? განსხვავება არსებობს. 

ლობირების ყველა კამპანია ადვოკატირების ნაწილია, მაშინ როდესაც ყველა ადვოკატირება შეიძლება არ 

მოიცავდეს ლობირებას: 

ლობირება გულისხმობს საკანონმდებლო საკითხის ცვლილებას, ადვოკატირება კი მოიცავს ცნობიერების 

ამაღლებას კანონმდებლობით გამოწვეული პრობლემის გარშემო. შესაბამისად, ლობირება, შეიძლება, 

ადვოკატირების პროცესის მნიშვნელოვანი, მაგრამ არა აუცილებელი და არა ერთადერთი მიმართულება იყოს. 

დავუშვათ, რომ საკითხი უკვე პოლიტიკურ დღის წესრიგშია, პრობლემის მოგვარების გზები უკვე შემუშავებულია ან 

მუშავდება, მოკავშირეები და ოპენენტები გამოვლენილია, სამიზნე ჯგუფები შერჩეული ე.ი. დროა, მივაღწიოთ 

სასურველ ცვლილებას; დროა იმ ადამიანებზე, პოლიტიკაზე, სტრუქტურებსა და სისტემებზე ზემოქმედებისა, 

რომელთაც შეუძლიათ პრობლემის გადაწყვეტა. დროა, დავარწმუნოთ პრობლემის ზეგავლენის ქვეშ მყოფი 

ადამიანები, რომ მოქმედებაა საჭირო. 

არსებობს უამრავი სტრატეგია, რომლებიც შეიძლება გამოვიყენოთ ლობირებისათვის, მაგრამ ლობირება გარკვეულ 

წილად დამოკიდებულია ჩვენს პერსონალურ თვისებებზე, პრინციპებსა და ღირებულებებზე და იმაზე, თუ რის კეთება 

გამოგვდის უკეთ. მნიშვნელოვანია, ნათლად გავიაზროთ, რაში მდგომარეობს ჩვენი სტრატეგია, შეიძლება, ჩვენ 

გვინდა: 

 ადამიანების ინფორმირება და ჩვენი პოზიციის სისწორეში დარწმუნება 

 „ვაიძულოთ“ მხარეები, გადადგან სასურველი ნაბიჯი 

 პოზიციაზე მოლაპარაკება 

 ყველა მხარისათვის მომგებიანი წინადადების შეთავაზება 

თუ გვსურს, „ვაიძულოთ“ მხარე, მიიღოს გარკვეული ზომები/განახორციელოს ჩვენთვის სასურველი ქმედება, უნდა 

გავაანალიზოთ, გვაქვს თუ არა შესაბამისი „ძალა“ სამიზნე ჯგუფის იძულებისათვის. 

თუ ჩვენი სტრატეგია მდგომარეობს მოლაპარაკებაში, ზუსტად უნდა ვიცოდეთ, ვისი სახელით ვაწარმოებთ 

მოლაპარაკებას. ამასთანავე აუცილებელია, მუდმივი კავშირი გვქონდეს იმ ადამიანებთან, რომლებსაც 

წარმოვადგენთ მოლაპარაკების პროცესში 

ერთი მხრივ, ვაწვდიდეთ მათ ინფორმაციას პროცესის მიმდინარეობის შესახებ და მეორე მხრივ, მუდმივად 

ვათანხმებდეთ პოზიციას მოლაპარაკების პროცესში განხილულ საკითხებზე. ეს პროცესი უზრუნველყოფს, 

მოლაპარაკება არ დავამთავროთ შეთანხმებით, რომელსაც არ უჭერენ მხარს ის ადამიანები, რომლებსაც 

წარმოვადგენდით მოლაპარაკების პროცესში. 
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გარკვეულ სიტუაციებში, შესაძლოა, აღმოვაჩინოთ, რომ არსებობს ორივე მხარისათვის მომგებიანი გამოსავალი. 

მაგალითად, შევიტყვეთ, რომ კომპანია გეგმავს ინვესტირებას უკიდურესად არამდგრად პროექტში (წიაღისეულის 

მოპოვება/გადამუშავება, კაშხლის მშენებლობა და ა.შ.), რომელიც, შესაძლოა, დამღუპველი აღმოჩნდეს 

ადგილობრივი მოსახლეობისა და გარემოსათვის. ინვესტორის დარწმუნება, არ ჩადოს თანხა ასეთ პროექტში, ორივე 

მხარისთვის მომგებიანი სტრატეგია იქნება, რადგან ერთი მხრივ, ინვესტორი წინასწარ იქნება ინფორმირებული იმ 

პრობლემების შესახებ, რომლებსაც ინვესტირების შემთხვევაში წააწყდება და შესაბამისად, აირიდებს მომავალ 

პასუხისმგებლობას და მეორე მხრივ, თავიდან იქნება აცილებული პროექტის უარყოფითი ზემოქმედება ადგილობრივ 

მოსახლეობასა და გარემოზე. 

წარმატებული ლობისტი: 

 იცის, როგორ 

 მოიძიოს და გამოიყენოს საჭირო რესურსები 

 იცის, როგორ გახადოს საკითხი „პოლიტიკური 
დღის წესრიგის“ ნაწილი 

 იცის, როგორ შეიმუშაოს და წარადგინოს 
პრობლემის მოგვარების გზა 

 იცის, როგორ დაუკავშირდეს „საჭირო“ 
ადამიანებს და გადაწყვეტილების მიმღებ 
პირებს 

 იცის, როგორ მიაწოდოს სწორი ინფორმაცია 
მართებულად გადაწყვეტილების მიმღებს 

 თავაზიანია 

 იცის და ესმის „დროულობის“ მნიშვნელობა 

 აქვს საჭირო კონტაქტების ქსელი 

 აქვს კარგი კომუნიკაციის 

 უნარი 
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 9. ადვოკატირების კამპანიის შესაძლო 
ტაქტიკური სვლები 

ადვოკატირების კამპანია, შეიძლება, შემდეგი ძირითადი სვლებისგან შედგებოდეს:  

1. ცნობიერების ამაღლება - ამ მიმართულებით უნდა გავაანალიზოთ შემდეგი საკითხები: 

 როგორი განწყობები არსებობს საზოგადოებაში (თუ საერთოდ არსებობს) ჩვენს პრობლემასთან 
დაკავშირებით; 

 როგორ განვახორციელოთ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისაკენ მიმართული კამპანია რა 
საშუალებების გამოყენების უნარი, ცოდნა და რესურსები გვაქვს ამ მიმართულებით; 

 როგორია ჩვენი მიზნობრივი ჯგუფი (ჯგუფები); 

 რას ვეუბნებით ჩვენს მიზნობრივ ჯგუფებს (მესიჯი); 

 როგორი განწყობა (ქცევა) გვინდა, რომ ჰქონდეს საზოგადოებას ჩვენი კამპანიის განხორციელების შემდეგ; 

 რომელი საკომუნიკაციო არხებია უფრო ეფექტიანი ჩვენი მიზნობრივი ჯგუფებისთვის მესიჯის 
მისაწოდებლად და გვაქვს თუ არა ამ არხების გამოყენების რესურსი და შესაძლებლობა; 

 რეკლამა (სატელევიზიო, რადიო, ბეჭდვითი, გარე, ინტერნეტით); განვსაზღვროთ რეკლამის ფორმატი 

ემოციური ან წმინდა საინფორმაციო. 

 სარეკლამო საქმიანობიდან ყველაზე იაფი და დღეისათვის საკმაოდ ეფექტური საშუალება 

ინტერნეტრეკლამაა, რომლის განთავსება შესაძლებელია როგორც სოციალური მედიის პლატფორმებზე, 

ისე სხვადასხვა საინფორმაციო პორტალზე. 

 ყველაზე ძვირი, თუმცა საკმაოდ ეფექტიანი სატელევიზიო რეკლამაა. 

 რადიორეკლამა სატელევიზიო რეკლამასთნ შედარებით გაცილებით იაფი და საკმაოდ ეფექტიანია 

„მძღოლებისთვის“ მესიჯის გადასაცემად. 

 ბეჭდვითი რეკლამის დიდი ნაწილი პირდაპირ ნაგვის ყუთში ხვდება, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ აღნიშნული 

საშუალება არ უნდა გამოვიყენოთ. მოვიფიქროთ ისეთი დიზაინი, რომელიც დააინტერესებს 

საზოგადოებას და დახედავს/წაიკითხავს ბროშურასა თუ ლიფლეტს. საინფორმაციო ბიულეტენები და 

წლიური ანგარიშები ის ბეჭდვითი პროდუქციაა, რომლის მიზნობრივი ჯგუფი პირველ რიგში მედია, 

საკანონმდებლო და სააღმსრულებლო ორგანოები და საერთაშორისო ორგანიზაციები არიან. 

 გარე რეკლამა ეფექტიანია იმ შემთხვევაში, თუ გვინდა, საზოგადოებას შევახსენოთ ძირითადი მესიჯი ან 

ამა თუ იმ საკითხზე მივაქცევინოთ ყურადღება. 

2. საინფორმაციო საბაბების შექმნა და მედიის ჩართულობა 

ყოველთვის გვახსოვდეს: იმისთვის, რომ მედია დაინტერესდეს ჩვენი საკითხით, მას საინტერესო ამბავი 

(საინფორმაციო საბაბი) უნდა შევთავაზოთ. აქვე უნდა გავაანალიზოთ, შეუძლია თუ არა მედიას ჩვენს კამპანიაში 

(ან მის ნაწილში) რაიმე როლის შესრულება; კონკრეტულად რომელი მედიასაშუალების მონაწილეობა შეიძლება 

იყოს ჩვენთვის უფრო მომგებიანი; ჩვენს პრობლემასთან კავშირში რა შეიძლება გახდეს მედიის ინტერესის საგანი 

და რაც მთავარია განსაკუთრებული სიფრთხილით ავწონდავწონოთ საკითხის მედიაში გაშუქების რისკები და 

სარგებელი. 

3. მობილიზაცია/ქსელებში გაერთიანება 

გავაანალიზოთ და გადავწყვიტოთ, სჭირდება თუ არა ჩვენს კამპანიას ფართო, „ადგილობრივი“ მხარდაჭერა? 

დავფიქრდეთ, ხომ არ შეუწყობდა ხელს ჩვენი პრობლემის მოგვარებას „მომჩივანების“ დიდი რაოდენობა? თუ ეს 

ასეა, მოვიფიქროთ, როგორი იქნება „მომჩივანთა“ ორგანიზების ყველაზე ეფექტური გზა, რათა მათ მაქსიმალური 

ზეგავლენის მოხდენა შეძლონ ჩვენს სამიზნე ჯგუფებზე. 
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4. კამპანიის სამართლებრივი და/ან ფინანსური მხარეები 

დავფიქრდეთ, ხომ არ ეწინააღმდეგება ჩვენი კამპანიით გათვალისწინებული ქმედება კანონს, ან აქვს თუ არა 

ყველა ქმედებას შესაბამისი ფინანსური უზრუნველყოფა? ხოლო, თუ არსებობს ასეთი პრობლემა, მოვიფიქროთ, 

როგორ გადავწყვეტთ მას. 

5. ლობირება 

მნიშვნელოვანია თუ არა აღნიშნულ ეტაპზე ლობირების კამპანიის განხორციელება? თუ მნიშვნელოვანია, მაშინ 

რა სახის სტრატეგიას ვირჩევთ და რატომ ანუ პირდაპირ ვიწყებთ კანონმდებლებზე მუშაობას თუ ჯერ 

საზოგადოებრივ მოთხოვნას ვქმნით და ა.შ. 
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 10. კამპანიის ეფექტიანობის შეფასება 
შეფასება ადვოკატირების კამპანიის მნიშვნელოვანი ნაწილია და აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული 

ნებისმიერი დაგეგმვის პროცესში. შეფასება კამპანიის გეგმის აუცილებელი, მაგრამ ხშირად უგულებელყოფილი 

ელემენტია. 

შეფასებისას მთავარი კითხვებია: 

 ვაღწევთ თუ არა ჩვენს მოკლევადიან მიზნებს? 

 ვართ თუ არა ჩვენი მთავარი მიზნის მიღწევის გზაზე? 

თუ პასუხი დადებითია, ეს ნიშნავს, რომ სტრატეგია და ტაქტიკური სვლები სწორად გვაქვს შერჩეული. თუ პასუხი 

უარყოფითია, შესაძლოა, საჭირო იყოს სტრატეგიის ცვლილება და ამ შემთხვევაში უკეთესი იქნება მთლიანი ციკლის 

თავიდან გავლა. საფუძვლიანი შეფასება დროს მოითხოვს, მაგრამ აუცილებელია თქვენი მუშაობის 

ეფექტიანობისათვის. 

კამპანიის წარმოებისას მნიშვნელოვანია, შევაფასოთ ჩვენი ქმედებები და დავფიქრდეთ, რამდენად შევასრულეთ ის, 

რასაც ვგეგმავდით. თუ არა, დავფიქრდეთ რატომ და გადავწყვიტოთ, რამდენად საჭიროა სტრატეგიის შეცვლა. 

 

  



კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი   

5 

 11. სხვადასხვა რჩევა 
 გავხადოთ საკითხი პოლიტიკური დღის წესრიგის ნაწილი 

თუ პრობლემის მოგვარება სახელმწიფოს ვალდებულებაა, მნიშვნელოვანია, საკითხი მოხვდეს 

„პოლიტიკურ დღის წესრიგში“. სხვა სიტყვებით, ადამიანებს ხელისუფლებაში, რომელთაც შეუძლიათ 

აუცილებელი ცვლილებების განხორციელება, ნათლად უნდა დავანახოთ, რომ საკითხს გადაუდებელი 

ქმედება სჭირდება. ზოგიერთ შემთხვევაში საკმარისია მხოლოდ, სწორად შერჩეულ ადრესატებს წერილი 

მივწეროთ ან სხვა საშუალებებით დავუკავშირდეთ და პრობლემის არსი ავუხსნათ. უმეტეს შემთხვევაში კი 

ბევრად მეტი ძალისხმევაა საჭირო და შესაძლოა, საჭირო გახდეს საზოგადოებრივი აზრის მობილიზება, 

მედიაკამპანიების წარმოება, სხვა ჯგუფებთან კოალიციების შექმნა და ა.შ. (იხ. ქეისი „ეს შენ გეხება“). 

 საზოგადოების ჩართულობა პრობლემის ლობირებისას 

ჩვენ, შეიძლება, შევიმუშაოთ პრობლემის გადაწყვეტის მისაღები და განხორციელებადი გზა, მაგრამ თუ არ 

გვექნება ადამიანების დიდი ჯგუფის ან ორგანიზაციების მხარდაჭერა, გაგვიჭირდება დავარწმუნოთ 

ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩვენ მიერ შეთავაზებული ზომების მიღების აუცილებლობაში. ხშირად 

საბოლოო გადაწყვეტილების მიმღები პირი პოლიტიკოსია, რომლისთვისაც საარჩევნო ხმები ძვირფასია; 

ამიტომ ლობირების პროცესში საზოგადოების ჩართულობა უმეტეს წილად გადამწყვეტი ხდება ხოლმე. 

 ცნობიერების ამაღლება 

იმ შემთხვევაში, თუ პრობლემა, რომლის გადასაწყვეტადაც ვაპირებთ კამპანიის წარმოებას, ნაკლებად 

ცნობილია ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ან ფართო საზოგადოებისათვის. ამ შემთხვევაში კამპანიის 

პირველი ნაბიჯი უნდა იყოს ცნობიერების ამაღლებაზე მუშაობა. პრობლემის შესახებ საზოგადოების 

ინფორმირებულობის დაბალ დონეს, შეიძლება, მრავალი მიზეზი ჰქონდეს. ხშირად ამის მიზეზი ის არის, რომ 

ამა თუ იმ ქმედების განხორციელებით დაინტერესებული ძალები ცდილობენ ფართო საზოგადოებას და 

პირველ რიგში, საქმიანობის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ საზოგადოებას არ შეუქმნან საქმიანობისათვის 

წინააღდეგობის გაწევის შესაძლებლობა და ფაქტის წინაშე დააყენონ; ან შეიძლება არსებობდეს ისეთი 

პრობლემა, მაგ. ქალებზე ძალადობა, რომელთან ერთად საზოგადოება დიდი ხანია ცხოვრობს და 

შეჩვეულია მის არსებობას და ა.შ. 

ამ პრობლემის წამოწევისა და პედალირებისათვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეუძლია 

მედიას. მედიას შესწევს ძალა, საკითხი იმგვარად წარმოაჩინოს, რომ ადგილობრივი ან ცენტრალური 

მთავრობა თუ კანონმდებლები იძულებული გახდნენ, შესაბამისი ზომები მიიღონ პრობლემის 

მოსაგვარებლად. ადგილობრივ მედიაში პრობლემის სიღრმისეულად წარმოჩენა, შეიძლება, ძლიერი 

სტიმული იყოს ადამიანების ასამოქმედებლადაც. ნებისმიერ შემთხვევაში, ჟურნალისტების 

ინფორმირებულობა და მათთან კარგი ურთიერთობის ჩამოყალიბება მნიშვნელოვანი ინვესტიციაა, რაც 

უნდა განახორციელოს ყველა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომელსაც სურს ადვოკატირება. 

 სამართლებრივი მექანიზმები 

ადვოკატირების კამპანიის ფარგლებში სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფებს ხშირად უწევთ 

სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენება. სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენებისას მნიშვნელოვანია 

დავეყრდნოთ საერთაშორისოდ აღიარებულ სამართლებრივ პრინციპებს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ეს 

პრინციპები არ არის ძალაში საქართველოში, ეს მხოლოდ გააძლიერებს ჩვენს არგუმენტებს. 

ყოველთვის შევამოწმოთ პირველადი წყარო მაგალითად, გარდა იმისა, რომ გავეცნობით, რა წერია 

სხვადასხვა დოკუმენტში ამა თუ იმ კონვენციის მოთხოვნების შესახებ, აუცილებლად გავეცნოთ თავად 

კონვენციის ტექსტს.  
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ხშირად დოკუმენტებში სამართლებრივი ნორმის მოთხოვნა წარმოდგენილია ავტორის თვალთახედვის 

გათვალისწინებით, რომელიც მკითხველმა, შესაძლოა, კიდევ უფრო განსხვავებული ინტერპრეტაციით 

აღიქვას. 

იგივე შეიძლება ითქვას სასამართლო დავებზეც: როდესაც ვაპელირებთ ჩვენი საკითხის მსგავს 

(პრეცედენტულ) შემთხვევებზე, ყოველთვის დავეყრდნოთ თავად საქმის მასალებს და არა შემთხვევაზე 

სხვის შეფასებებს. 
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 12. კოალიციების შექმნა და ეფექტიანი 
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა 

ხშირად თემისა თუ საზოგადოების წინაშე მდგარი პრობლემები საკმაო რთული და კომპლექსურია ერთი 

ორგანიზაციისთვის. ასეთ შემთხვევებში ინდივიდებისა თუ ორგანიზაციების გაერთიანება უფრო ეფექტიანია ხოლმე 

სხვადასხვა სფეროში პროგრამისა თუ პოლიტიკის ცვლილების გასატარებლად თუ სხვა სახის მიზნების მისაღწევად. 

აღნიშნულ თავში აღწერილია თუ რა არის კოალიცია და რატომ, როდის და როგორი სტრატეგიით უნდა 

ჩამოვაყალიბოთ კოალიციები. 

12.1. რა არის კოალიცია 

მარტივად რომ ვთქვათ, კოალიცია არის ერთიანი ინტერესების მქონე ინდივიდთა/თუ ორგანიზაციების ჯგუფის 

შეთანხმება ერთობლივ მუშაობაზე, რათა მიღწეული იყოს დასახული, საერთო მიზანი. მიზანი შეიძლება იყოს 

როგორც მწირი, მაგალითად: საქმიანობისთვის ფონდების მოძიება, ისე ყოვლისმომცველიც, როგორიც არის. მაგ: 

თემის მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესება. დასახული მიზნიდან გამომდინარე, კოალიცია შეიძლება 

აერთიანებდეს, როგორც ორგანიზაციებისა და/ან ინდივიდების შეზღუდულ ჯგუფს, ისე თემის ყოველი სეგმენტის 

წარმომადგენლებს. 

დროთ განმავლობაში კოალიციის შესაძლოა ორგანიზაციადაც ჩამოყალიბდეს, რომელსაც ყავს თავის 

მმართველობითი ორგანო, დაფინანსება, მისია და მიზნები. 

კოალიციის მიზნები განსხვავდება კოალიციის სპეციფიკიდან გამომდინარე, თუმცა მაინც არის აკმაყოფილებს 

ხოლმე რომელიმე შემდეგ კრიტერიუმს: 

 პოლიტიკის შემუშავება გარკვეულ საკითხთან დაკავშირებით 

 საზოგადოების ქცევის ცვლილება 

 ჯანსაღი საზოგადოების ფორმირების ხელშეწყობა (აღნიშნული ტერმინი მოიცავს როგორც ფიზიკურ 
ჯანმრთელობასა და დაავადებების პრევენციას, ისე სოციალურ/ეკონომიკურ კეთილდღეობას და ა.შ.) 

12.2. რატომ არის საჭირო და რატომ შეიძლება აღმოჩნდეს რთული კოალიციის შექმნა 

კოალიციის შექმნის ბევრი მიზეზი არსებობს, ერთერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზია გარკვეული პრობლემის 

ერთობლივი ძალებით მოგვარება. 

კოალიციების ჩამოყალიბებისას მნიშვნელოვანია დავიცვათ თანმიმდევრულობა საქმიანობების განხორციელებისას. 

იმ შემთხვევაში, თუ კოალიციაში გაერთიანებული ორგანიზაციებს თუ ინდივიდთა ჯგუფებს აქვთ ძალზედ 

განსხვავებული მიდგომები ამა თუ იმ საკითხთან მიმართებაში, შესაძლოა, მივიღოთ საკმაოდ ქაოტური 

მდგომარეობა და, შესაბამისად, გაუგებარი შედეგი. მეორეს მხრივ, თუ მათი მიდგომები ემთხვევა და აქტივობები 

შეთანხმებულად ხორციელდება, დიდი ერთობლივი წარმატების მიღწევაა შესაძლებელი. 

კოალიციების შექმნის ზოგიერთი მიზეზი: 

 გარკვეულ საკითხზე სწრაფი რეაგირების 
აუცილებლობა (კამპანიის „ეს შენ გეხება“ 
დასაწყისი) 

 თემის ან საზოგადოების გაძლიერება 
სხვადასხვა მიმართულებით 

 სერვისების მიწოდების გაუმჯობესება 

 პროგრამების მეტად ეფექტური 
განხორციელება და დუბლირებების თავიდან 
აცილება 

 რესურსების გაერთიანება. რიგ ორგანიზაციებს 
ან ინდივიდებს ერთად შესაძლოა მეტი 
რესურსები გამოუმუშაონ ამა თუ იმ საკითხის 
მოსაგვარებლად 
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 ჯგუფებს (საზოგადოების სხვადასხვა სეგმენტს) 
შორის კომუნიკაციის მეტად ეფექტიანად 
დამყარება სტერეოტიპების წინააღმდეგ. 

 ფართომასშტაბიანი ინიციატივების 
განხორციელება 

 პოლიტიკური ზეწოლის განხორციელება 
სერვისების გაუმჯობესების მიზნით 

 გრძელვადიანი და მდგრადი ცვლილების 
უზრუნველყოფა 

12.3. კოალიციის შექმნასთან დაკავშირებული სირთულეები 

ხშირად, კოალიციის შექმნისას რიგი სირთულეები წარმოიშვება ხოლმე. მომავალში კოალიციის ეფექტიანი 

მუშაობისთვის მნიშვნელოვანია ამ შესაძლო სირთულეების წინასწარ ცოდნა. ყველაზე ხშირად ადგილი აქვს შემდეგი 

სახის წინაღობებს: 

 ნდობასთან დაკავშირებული პრობლემები 

ხშირ შემთხვევაში ორგანიზაციები საკმაოდ მტკივნეულად აღიქვამენ საკუთარი საქმიანობის, 

ბენეფიციარების და, განსაკუთრებით, დაფინანსების გაზიარებას. კოალიციების შექმნისას ძალიან 

მნიშვნელოვანია ორგანიზაციებმა გაითავისონ, რომ ერთობლივი ძალისხმევა მეტად ეფექტიანი და 

სარგებლის მომტანი იქნება ყოველი ორგანიზაციისთვის და დაეხმარება საერთო პრობლემების უფრო 

ეფექტიანად მოგვარებაში. 

 ცუდი გამოცდილება 

ზოგ ორგანიზაციას, თუ ინდივიდს შესაძლოა ჰქონდეს კოალიციაში მუშაობის ცუდი გამოცდილება. თუ ასეთი 

არსებობს, ახალი კოალიციის შექმნისას საჭიროებებმა უნდა გადააჭარბოს წარუმატებელ პრაქტიკას. 

 „პროფესიონალების“ თუ სხვა სახის ელიტის დომინირება 

ადგილობრივი პოლიტიკური თუ ბიზნეს ლიდერებისა, აგრეთვე ძლიერი ორგანიზაციის კოალიციაში 

გაერთიანების შემთხვევაში შესაძლოა მოხდეს კოალიციის სხვა წევრებზე ზეგავლენისა და/ან მათი 

ინტერსების დაზიანება. ასეთ შემთხვევაში ლიდერებმა უნდა გაითვალისწინონ საკუთარი „უპირატესობები“ 

და ეცადონ შექმნან მონაწილეობრივი გარემო და მიმართონ რესურსები კოალიციის დანარჩენი წევრების 

გაძლიერებაზე. 

 შეზღუდული ორგანიზაციული უნარები 

შესაძლოა აუცილებელი გახდეს კოალიციის კოორდინატორის მოძიება, რათა სწორი მიმართულებით 

წარიმართოს ყველა სახის ურთიერთობა ორგანიზაციებსა თუ ინდივიდებს შორის. 

 დაფინანსება 

დაფინანსებასთან დაკავშირებული სირთულეები ხშირად არის ხოლმე სახეზე. ნაკლებად ხშირად, მაგრამ 

ხანდახან გვხვდება დაფინანსების შედეგად გამოწვეული სწრაფად განვითარებული საქმიანობს 

აუცილებლობა, რაც საბოლოო მიზნის მიღწევას ხელს უშლის ხოლმე. ახალი კოალიციის შემთხვევაში 

საკმაოდ კარგად უნდა იყოს განსაზღვრული დაფინანსებისა და მის მოპოვებასთან დაკავშირებული 

პასუხისმგებლობები. 

იმ შემთხვევაში, თუ კოალიციის ფორმირების შესაძლო ბარიერები თავიდანვე კარგად არის გააზრებული, 

შესაძლებელია მათი დავიდან აცილების მიზნით მართებული დაგეგმარების განხორციელება და წარმატებების 

შანსის ერთიორად გაზრდა. 

12.4. როდის უნდა შეიქმნას კოალიცია 

კოალიციის შექმნას მნიშვნელოვანი მიზეზი უნდა ედოს საფუძვლად, რათა შეძლოს ეფექტიანად ოპერირება. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა ეს მიზეზი შეიძლება იყოს საკმაოდ ბევრნაირი. თუმცა სხვადასხვა სახოს ჯგუფების 

გაერთიანება ნაკლებად ხდება ხოლმე მნიშვნელოვანი მიზეზის არ ქონის შემთხვევაში. გარკვეულ პერიოდში 

ორგანიზაციებს უბიძგებს ხოლმე გაერთიანებისკენ რიგი ისეთი გარემოებები, როგორიც არის: 
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 გარკვეული დრამატული ან მნიშვნელოვანი გარემოების შექმნა საზოგადოებაში ან თემში 

მაგალითად: 6 ათასი მოსახლით დასახლებულ ქალაქში მასაჩუსეტსთან რამდენიმე თვის განმავლობაში 

ოთხი ქალი იყო მოკლული მათი თანამაცხოვრებლების მიერ. ამ შემთხვევებმა გააერთიანა საზოგადოება 

ქალების წინაამდეგ ძალადობის საკითხის ირგვლივ. 

 შესაძლოა კოალიციის შექმნის საბაბები საყოველთაო და მასშტაბურიც იყოს 

მაგალითად 2011 წელს მსოფლიო სავაჭრო ცენტრზე მიმართული ტერორისტული აქტის შემდეგ შეიქმნა 

ბევრი კოალიცია, რომელიც ემსახურებოდა მუსლიმების მიმართ არატოლერანტული განწყობების 

შემცირებას და, აგრეთვე, ამ შემთხვევის ფსიქოლოგიური ზეგავლენის შემცირებას ოჯახებსა და ბავშვებში. 

 გარკვეული სტატისტიკური მონაცემები და ახალი ინფორმაცია 

უმუშევრობის სტატისტიკამ შესაძლოა აჩვენოს, რომ თემში უმუშევრობის მაჩვენებელი ციფრები საკმაოდ 

სწრაფად იზრდება ამ შემთხვევაში ლოგიკურია შეიქმნას კოალიცია, რომელიც ეცდება ამ საკითხის 

მოგვარებას. კოალიცია შესაძლოა აგრეთვე შეიქმნას კვლევების შედეგად გამოვლენილი მაღალი რისკების 

შემთხვევაშიც და ა.შ. 

 როდესაც იცვლება გარემოებები ან წესები 

მაგალითად მოსახლეობის კეთილდღეობაზე მიმართული რეფორმის შედეგად, შესაძლოა გაერთიანდნენ 

ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობდნენ რიგ ბენეფიციარებთან, რათ დაეხმარონ მათ სამსახურის 

მოძიებაში. 

 როდესაც ახალი დაფინანსების შესაძლებლობა ჩნდება 

ახალი გრანტის გამოცხადება შესაძლოა თავად მოითხოვდეს კოალიციების მონაწილეობას, ან 

ორგანიზაციებმა გადაწყვიტონ, რომ კოალიციის პირობებში მეტი შანსი გააჩნიათ დაფინანსების მოპოვებისა 

და მისი განაწილების უფრო ფართო თემზე. 

 როდესაც არსებობს საზოგადოებაზე/ თემზე მიმართული გარე საშიშროება 

თემებში იქმნება ხოლმე კოალიციები, როდესაც მაგალითად, ადგილობრივი საავადმყოფოს გაყიდვის 

საშიშროება ჩნდება რომელიმე კომერციულ პროვაიდერზე. 

როდესაც ჯგუფს სურს მიაღწიოს ფართომასშტაბიან და მნიშვნელოვან სოციალურ ცვლილებებს საზოგადოებასა ან 

თემში ხანდახან პრობლემა იმდენად რთული გადასაწყვეტია, ან იმდენად ღრმად წასული ფესვები აქვს, რომ 

მხოლოდ ერთ ორგანიზაციას არ შესწევს ძალა მის მოსაგვარებლად. სოციალურ ცვლილებებზე მიმართული 

კოალიციების წევრებს კარგად უნდა ესმოდეთ, რომ ეს საკმაოდ გრძელვადიანი პროცესია და ხშირად სჭირდება არა 

რამდენიმე თვე, ან თუნდა წელი, არამედ ათწლეულები. შესაბამისად, ამ კოალიციებში გაერთიანებული ჯგუფები, თუ 

ინდივიდები უნდა აცნობიერებდნენ გრძელვადიანი თანმშრომლობის აუცილებლობას. 

სოციალურ ცვლილებებზე მიმართული კოალიციების წევრებს აუცილებელია გააჩნდეთ ერთიანი ხედვა რათა 

შეძლონ სხვების გადმობირება და მიზნის მიღწევა. 

სოციალურ ცვლილებებზე მიმართული კოალიციების წევრებს უნდა ესმოდეთ, რომ ხშირად მნიშვნელოვანია 

დაკმაყოფილდნენ მცირე წარმატებით და ნაბიჯნაბიჯ მიაღწიონ თავიდან დასახულ მიზანს. 

12.5. ვინ შეიძლება გაერთიანდეს კოალიციაში 

ზოგადად, რაც უფრო მეტი მხარეები არიან ჩართული კოალიციაში, მით უფრო მეტია მიზნების მიღწევის შანსი. თუმცა 

არის ისეთი მხარეები, რომელთა ჩართვა აუცილებელია და ერთიორად ზრდის წარმატების შესაძლებლობებს. 

 დაინტერესებული მხარეები. ის ადამიანები, რომელთა ინტერესებშია კოალიციის არსებობა და 

წარმატება. დაინტერესებულ მხარეებად შეიძლება ჩაითვალონ:ისინი, ვისაც ეხება პრობლემა; 

 ფორმალური და არაფორმალური მხარდამჭერები. 
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თემის/საზოგადოების აზრთა ლიდერები - ძალზედ მნიშვნელოვანია ჩვენს თანამებრძოლად გავხადოთ ის 

ადამიანები, რომლებსაც დიდი ზეგავლენა გააჩნიათ საზოგადოების ფართო მასებზე. 

პოლიტიკის შემქმნელები - ადამიანები, რომლებიც არიან ჩართული პოლიტიკის შექმნის პროცესში შესაძლოა 

გაუზარდონ კოალიციას ნდობა და, აგრეთვე, დაეხმარონ მიზნების მიღწევაში. 

საზოგადოების წარმომადგენლები, რომელთაც შესაძლოა პირდაპირი შეხება არ ჰქონდეთ პრობლემასთან. მათი 

არსებობა მნიშვნელოვანია, რათა არ დავკარგოთ რეალობის შეგრძნება და მუდამ გვეჭიროს ხელი საზოგადოების 

პულსზე. 

მედია - სანამ გადავწყვეტთ გავაერთიანოთ მედიის წარმომადგენლები კოალიციაში გავიაზროთ, თუ რა სახის 

თანადგომა გჭირდება მათგან. შესაძლოა კოალიციის წევრობამ განაპირობოს გარკვეული სირთულეები მედია 

საშუალების მიერ თქვენი საქმიანობის გაშუქების შემთხვევაში. 

12.6. როგორ დავიწყოთ კოალიციური საქმიანობა 

მას შემდეგ, რაც მიიღებთ გადაწყვეტილებას კოალიციის შექმნაზე, დღის წესრიგში დგება შემდეგი აქტივობების 

განხორციელება: 

ჩამოაყალიბეთ ძირითადი ბირთვი. 

იმ შემთხვევაში, თუ კოალიციის შექმნა ამ ეტაპზე მხოლოდ თქვენი ინიციატივაა, შეხვდით შესაძლო თანამოაზრეებს, 

რათა შექმნათ კოალიციის ძირითადი ბირთვი. 

მიზეზები, თუ რატომ არის უფრო ეფექტიანი, რომ კოალიცია მართოს ძირითადმა ბირთვმა და არა ინდივიდმა: 

 ძირითადი ბირთვის წარმომადგენლებს 
გაცილებით მეტი კონტაქტები და 
საზოგადოებასთან შეხების წერტილები აქვს 
ინდივიდთან შედარებით. 

 გაცილებით იოლად და სწრაფად შეძლებს 
პოტენციური წევრების შემოკრებას გაცილებით 
იოლად მოაგვარებს სხვადასხვა 
მნიშვნელოვან საკითხს 

 იქნება ფართო ძალისხმევის 
დამადასტურებელი ძირითადი ბირთვის 
შექმნის შესაძლებლობები: 

 დაიწყეთ იმ ადამიანებით, ვისაც იცნობთ, ან 
ვისთანაც უკვე დამყარებული გაქვთ 
ურთიერთობა 

 დაეკონტაქტეთ ადამიანებს და ორგანიზაციებს, 
რომლებიც მეტად არიან ჩართული 
პრობლემის მოგვარებაში 

 დაეკონტაქტეთ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ 
დიდი ზეგავლენა და ბევრი კონტაქტები 

 დაელაპარაკეთ და ჩართეთ ძირითად 
ბირთვში ის ადამიანები, რომლებსაც ეხებათ 
პრობლემა 

მხოლოდ ძირითადი ბირთვის შექმნის შემდეგ დაიწყეთ კოალიციის წევრების შემოკრება, რომელშიც შესაძლოა 

გაერთიანდნენ როგორც ორგანიზაციები, ისე ინდივიდებიც. სთხოვეთ კოალიციაში უკვე გაერთიანებულ 

ორგანიზაციებსა თუ ინდივიდებს რეკომენდაცია, თუ ვინ შეიძლება გააერთიანოთ კიდევ. 

განახორციელეთ პირველი შეხვედრა 

კოალიციის პირველი შეხვედრა ძალზედ მნიშვნელოვანია კარგი დასაწყისის უზრუნველსაყოფად. უნდა ეცადოთ 

პირველი შეხვედრის დროს გაუღვივოთ წევრებს მოტივაცია, რათა დაგიდგნენ გვერდზე. თუ პირველი შეხვედრა 

მოსაწყენი და ნაკლებად საინტერესო იქნება, შესაძლოა ბევრი წევრი აღარც კი შემოგიერთდეთ. 

შეხვედრის დაგეგმარებისას მნიშვნელოვანია გაითვალისწინოთ როგორც ლოგისტიკური ისე კონტექსტუალური 

საკითხები. 

კონტენტის შემუშავებისას რა თქმა უნდა დიდი აქცენტი გაკეთდება იმ პრობლემაზე, რის გარშემოც ჩამოყალიბდა 

კოალიცია, თუმცა შეხვედრის დროს მნიშვნელოვანი იქნება რიგი შემდეგი საკითხების პედალირებაც: 

 ერთმანეთის წარდგენა  პრობლემის განსაზღვრა, აღწერა და 
სიღრმისეული ანალიზი 
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 კოალიციის სტრუქტურის განხილვა 

 საერთო ხედვისა და გაზიარებული 
ფასეულობების იდენტიფიკაცია 

 სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცედურის 
განსაზღვრა 

 იმ საკითხების მიმოხილვა, რომელთა 
განხორციელება იქნება მნიშვნელოვანი მეორე 
შეხვედრამდე 

 მეორე შეხვედრის დაგეგმვა 

 

12.7. პირველი შეხვედრის შემდგომი საქმიანობა. 

მას შემდეგ, რაც ჩაატარებთ პირველ შეხვედრას საქმე მხოლოდ იწყება. პირველ რიგში უნდა მიადევნოთ საქმიანობას 

თვალი ისე, რომ უზრუნველყოთ წევრების მაქსიმალური რაოდენობის დასწრება მეორე შეხვედრაზე, სადაც 

განაგრძობთ დაწყებულ სამუშაოს. 

 გაავრცელეთ პირველი შეხვედრის შედეგები, 
პრობლემა, რომელზეც იმუშავებს კოალიცია 
და დათქმული პასუხიმგებლობები 

 მიადევნეთ თვალი იმ ჯგუფებს და ინდივიდებს, 
რომლებიც დანიშნულები იყვნენ გარკვეული 
საქმიანობის განსახორციელებლად. 

 ეცადეთ დაეხმაროთ მათ საქმის შესრულებაში 

 არ შეწყვიტოთ კოალიციის ახალი წევრების 
მოძიება 

 მიადევნეთ თვალი და დაუთმეთ ენერგია იმ 
საქმიანობებს, რომელთა განხორციელება 
მნიშვნელოვანია კოალიციისთვის 

შემდეგი ნაბიჯები 

 დაასრულეთ ის საქმიანობა, რომელიც 
დაიწყეთ პირველ შეხვედრაზე. 

 შეაგროვეთ ინფორმაცია, რომელიც გაკლიათ 
და თვლით, რომ საჭიროა 

 დაასრულეთ მისიაზე და ფასეულობებზე 
მუშაობა 

 დაასრულეთ სამოქმედო გეგმა 

 დაასრულეთ კოალიციის სტრუქტურა 

 აირჩიეთ კოალიციის კოორდინატორები 

 აკეთეთ პროფესიული ადამიანური რესურსების 
საჭიროების იდენტიფიკაცია 

 განსაზღვრეთ სხვა რა სახის რესურსია საჭირო 
კოალიციის ეფექტიანად ფუნქციონირებისთვის 

 მიადევნეთ თვალყური კოალიციის მდგრადი 
ფუნქციონირების უზრუნველყოფას 

საქმის დაძვრა 

 კოალიციის ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის 
მნიშვნელოვანია შემდეგი ნაბიჯების გადადგმა: 

 კომუნიკაცია, კომუნიკაცია, კომუნიკაცია და 
გამჭვირვალობა. დარწმუნდით, რომ 
ინფორმაცია მიმდინარე საქმიანობებსა და 
მიღწეულ შედეგებზე მიწოდებულია კოალიციის 
წევრებისთვის და ღიაა მედიისთვის 

 უზრუნველყავით მაქსიმალურად ყველას 
მონაწილეობა 

 უზრუნველყავით ქსელის ჩამოყალიბება თქვენს 
გარშემო 

 დასახეთ კონკრეტული და რეალიზებადი 
მიზნები და ამოცანები 

 ეცადეთ იყოთ კრეატიულები შეხვედრებზე 

 ეცადეთ რეალურად შეაფასოთ მოვლენები და 
შეასრულოთ დაპირებები 

 გააცნობიერეთ და გაითვალისწინეთ თქვენი 
წევრებისა და მათი მიდგომების 
მრავალფეროვნება 

 პატარა წარმატების მიღწევაც კი გაუზიარეთ 
ყველას და აგრძნობინეთ მათი 
თანამონაწილეობის წვლილი. 

ჩავთვალოთ თქვენ დააფუძნეთ კოალიცია, რომელიც წარმატებულად მუშაობს. ყავს საკმარისი წევრი, აქვს 

სტაბილური სტრუქტურა და წარმატებით აღწევს დასახულ მიზნებს. ასეთ შემთხვევაში ნამდვილად შეიძლება 

მოლოცვა და ამოსუნთქვა. თუმცა დიდხანს მაინც ნუ დაისვენებთ, კოალიციის მუშაობას მხარდაჭერა და მუდმივი 

სტიმულირება სჭირდება. 

გავითვალისწინოთ, რომ გარემო მუდმივად ცვალებადია. ხოლო ორგანიზაციული სიჯანსაღისთვის მნიშვნელოვანია 

ცვლილებებთან ადაპტირება. მიდგომების მართებული განახლება ორგანიზაციის ფუნქციონირებისთვის აუცილებელ 
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ფაქტორს წარმოადგენს. ამ ეტაპზე ძალზედ მნიშვნელოვანია გარკვეული პროცედურებისა და წესების შემოღება 

კოალიციის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად. 

12.8. რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება მდგრადობის თვალსაზრისით 

მნიშვნელოვანია იმ ძირითადი სტრუქტურის, ფუნქციების და ურთიერთობების შენარჩუნება, რომლებმაც უზრუნველყო 

კოალიციის წარმატება. 

კოალიციის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია შემდეგი ფაქტორების არსებობა: 

 კოალიციის არსებობის მიზეზი, ხედვა, მისია, 
და მიზნები 

 ძირეული მმართველობითი და ოპერაციული 
პროცედურები და წესები 

 კოალიციის მენეჯმენტი 

 კოალიციის წევრების არსებობა 

 შრომის გადანაწილება კოალიციის 
მმართველობით რგოლსა და წევრებს შორის 

 კოალიციის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 

 საქმიანობა და შედეგები 

 დაფინანსება 

 კოალიციის ხედვა მოიცვას უფრო ფართო 
საზოგადოება 

 მხარდაჭერა საზოგადოების მხრიდან 

 კოალიციური სულის არსებობა შეგრძნება და 
დაბალანსებული ურთიერთობები წევრებს 
შორის 

 მდგრადობის უზრუნველსაყოფად ხშირად 
იხმარენ ხოლმე გარე სპეციალისტს, რომელიც 
ახორციელებს კოალიციის ორგანიზაციულ 
შეფასებას და შეიმუშავებს რეკომენდაციებს და 
გზებს კოალიციის განვითრებისთვის. 

 შესაძლოა მდგრადობის უზრუნველყოფის 
სტრატეგია იყოს კოალიციის საქმიანობისა თუ 
სამოქმედო არეალის გაფართოება, ან 
საერთოდ ფოკუსის ცვლილება. ან, თუ 
კოალიცია წარმატებულია, იგივე სახის 
საქმიანობისა და მასშტაბის შენარჩუნება. 

 იმ შემთხვევაში, თუ კოალიციის მენეჯმენტი და 
წევრები ჩათვლიან, რომ თემის/ საზოგადოების 
ყველა ის პრობლემა მოგვარებულია, რის 
გამოც შექმნა კოალიცია, შესაძლოა მივიდენ 
კოალიციის დაშლის გადაწყვეტილებამდეც. 

 ნებისმიერ შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია 
კოალიციის საქმიანობისა და შედეგების 
დაფიქსირება და წარმატების გაზიარება ყველა 
წევრთან. 

ხშირ შემთხვევაში კოალიციის მენეჯმენტი მიმართავს ხოლმე სტრატეგიულ შეხვედრებს, რათა მმართველობამ და 

წევრებმა ერთად მიიღონ გადაწყვეტილება კოალიციის მდგრადობის უზრუნველყოფისა თუ განვითარების 

მიმართულებით. შესაძლოა ასეთ სტრატეგიულ შეხვედრას მართავდეს გარედან მოწვეული ფასილიტატორიც. 
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 Making a Plan to win, How to run an Advoccy Campaign 

 The Lobbuing Strategy Handbook, Ten Common Elements of Sucessful Advocacy Campaigns, Pat Libby 

 ადვოკატირების სახელმძღვანელო „როგორ დავგეგმოთ და ვაწარმოოთ ადვოკატირების კამპანია 
გარემოსდაცვითი და სოციალური სამართლიანობისთვის“, მწვანე ალტერნატივა 

 Kaye, G., & Wolf. T. eds. From The Ground Up: A Workbook on Coalition Building and Community Development. 

 Wolf, T., & Foster. D. Building Coalitions That Work: Lessons From the Field. 

 Wolff, T. Coalition Tip Sheets. 

 Wolff, T., & Berkowitz Bill. (2000). The Spirit of the Coalition. American Public Health Association. 

 

 


	შინაარსი
	1. ადვოკატირება - ცვლილების შექმნის პროცესი
	1.1. ეფექტური ადვოკატირების კამპანიის ძირითადი მიმართულებები

	2. საკვანძო პრობლემის განსაზღვრა და ანალიზი
	2.1. კამპანიის ხედვის განსაზღვრა
	ხედვის ძირითადი მახასიათებლებია:
	კამპანიის ხედვის განსაზღვრა ძალიან მნიშვნელოვანია, რათა:

	2.2. მიზნებისა და ამოცანების განსაზღვრა
	მიზანი და შუალედური ამოცანები უნდა იყოს:

	2.3. სამოქმედო არეალის განსაზღვრა
	სამოქმედო არეალის განსაზღვრა გვეხმარება


	3. ტაქტიკური რუკა
	4. მოკავშირეთა სპექტრის ანალიზი
	4.1. სამიზნე ჯგუფები
	მოკავშირეები
	მთავრობა და კანონმდებლები
	კომპანიები
	სხვა ქვეყნის მთავრობები
	მედია0
	საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები
	ფართო საზოგადოება
	აზრთა ლიდერები


	5. ტაქტიკური სვლები
	სუნ ზის მიხედვით

	6. რისკების მართვა
	7. სამოქმედო გეგმა
	8. ლობირება
	9. ადვოკატირების კამპანიის შესაძლო ტაქტიკური სვლები
	10. კამპანიის ეფექტიანობის შეფასება
	11. სხვადასხვა რჩევა
	12. კოალიციების შექმნა და ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა
	12.1. რა არის კოალიცია
	12.2. რატომ არის საჭირო და რატომ შეიძლება აღმოჩნდეს რთული კოალიციის შექმნა
	კოალიციების შექმნის ზოგიერთი მიზეზი:

	12.3. კოალიციის შექმნასთან დაკავშირებული სირთულეები
	12.4. როდის უნდა შეიქმნას კოალიცია
	12.5. ვინ შეიძლება გაერთიანდეს კოალიციაში
	12.6. როგორ დავიწყოთ კოალიციური საქმიანობა
	12.7. პირველი შეხვედრის შემდგომი საქმიანობა.
	12.8. რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება მდგრადობის თვალსაზრისით

	ბიბლიოგრაფია

