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ისევე, როგორც ნებისმიერი ორგანიზაცია, არაკომერციული ორგანიზაციებიც გადიან  

ორგანიზაციული განვითარების გარკვეულ ეტაპებს. ორგანიზაციის განვითარებასთან ერთად სახეს 

იცვლის საბჭოც. იმ ქვეყნებში, სადაც არაკომერციული ორგანიზაციების განვითარებას დიდი 

ისტორია აქვს, ძირითადად გამოყოფენ  სამი ტიპის საბჭოს და ასევე მოცემული საბჭოების 

მოდიფიკაციებს.  

  

პირველი ტიპი - დამფუძნებელთა საბჭო 

დამფუძნებელთა საბჭოც ასევე შეიძლება ორ ქვეტიპად დავყოთ:  

ა)მიმდევარი დამფუძნებელთა საბჭო  

მიმდევარი საბჭოები ნაკლებად მიზანმიმართული არიან. ისინი ერთიანდებიან საბჭოში იმისათვის, 

რომ დაეხმარონ ხელმძღვანელს, რომელმაც თავის თავზე აიღო ორგანიზაციის მიზნების 

განხორციელება. როგორც წესი, ეს ერთი ძლიერი ლიდერის გარშემო შეკრებილი ადამიანები 

არიან. ალბათ, მათი შედარებით პასიური როლისა და ხელმძღვანელის ძლიერი როლის გამო, 

მიმდევარი საბჭოები ჩვეულებრივ არ ვითარდებიან ინტენსიურად.  

ბ) ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ან მაკონტროლებელი (კორპორაციული) დამფუძნებელი 

საბჭოები 

ეს იმ ადამიანებისგან შემდგარი საბჭოებია, რომლებიც ქმნიან ორგანიზაციას და ასრულებენ 

ძლიერი და აქტიური ხელმძღვანელის როლს.  ხელმძღვანელი საბჭოები დასაწყისში შეიძლება 

პატარა და ჩვეულებრივ ერთგვაროვანი იყოს. მის შემადგენლობაში შედიან მსგავსი 

ფასეულობების და ერთნაირად მოაზროვნე ადამიანები, რომლებსაც ნამდვილად სურთ 

ორგანიზაციის ჩამოყალიბებისა და მუშაობისთვის აუცილებელი ამოცანების განხორციელება. ამ 

ადამიანებს განვითარებული აქვთ ორგანიზაციის საკუთრების ძლიერი გრძნობა: `ჩვენ 

ავამოქმედეთ ის, წარმატებით ვამუშავებდით მას დასაწყისში და შეგვიძლია მოვეპყრათ ისე, 

როგორც გვსურს. მიმდევარი საბჭოებისაგან განსხვავებით, ხელმძღვანელი საბჭოები ჩვეულებრივ 

მთავარ როლს თამაშობენ თანხების მობილიზების საქმეში, რაც უძლიერებს მათ ორგანიზაციის 

საკუთრების გრძნობას.  

მაშინაც კი, როდესაც ორგანიზაცია იზრდება, ხელმძღვანელ საბჭოებს არ სურთ გარე პერსონალის 

დაქირავება.  ამგვარი შიში, ალბათ, გამოწვეულია სამი ძირითადი მიზეზით: პირველი, საბჭოს 

წევრებს ეშინიათ, რომ დაქირავებულ თანამშრომელს შეუძლია წაართვას მათ ის სამუშაო, 

რომელიც მათ მოსწონთ. მეორე, მათ არ სურთ იმ უფლებებისა და ძალაუფლების განაწილება, 

რომელიც მხოლოდ მათ ეკუთვნით. მესამე, ხშირად  დამფუძნებელი საბჭოს წევრებს სურთ 

უხელმძღვანელონ ორგანიზაციის თანამშრომლებს და ამგვარად მიიღონ ანაზღაურება  

მომსახურებისათვის.  

 

 

როგორც მოსალოდნელია, ახალ  ხელმძღვანელებს (იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მათ სურთ ბევრი 

იმუშაონ) შეიძლება გარკვეული დროით მოცდა მოუწიოთ, სანამ დაიმსახურებენ ნდობას და 

შეძლებენ გახდნენ მოქმედი აღამასრულებელი დირექტორები. მანამ, სანამ დამფუძნებლები 

საბჭოში რჩებიან, ახალი საბჭოს წევრებს (ნებისმიერი საბჭოს ეტაპზე) უჭირთ გამოძებნონ მათთან 

ეფექტური პარტნიორობის გზები.  

მეორე ტიპი: მმართველი საბჭოები 
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მიუხედავად უკვე აღნიშნული ორი ტიპის საბჭოს შორის არსებული სხვაობისა, ყველა 

დამფუძნებელი საბჭო, როგორც წესი, პატარაა და გარკვეულწილად არაფორმალურია. ამავე 

დროს, როცა ორგანიზაცია აგრძელებს ზრდას,  დამფუძნებელი საბჭო (მიმდევარი ან 

ხელმძღვანელი) უფრო და უფრო იტვირთება. ზოგჯერ ამგვარ დატვირთვას ემატება კრიზისი 

(ხშირად ფინანსური კრიზისი, ბრძოლა თანამშრომლებსა და საბჭოს ხელმძღვანელობას შორის, 

ბრძოლა თანამშრომლებსა და აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის) და საბჭოს ან 

ორგანიზაციის საქმიანობა ისე წარმატებით აღარ მიდის, როგორც ადრე. 

 მიმდევარი ან ხელმძღვანელი დამფუძნებელი საბჭოდან მმართველ საბჭოდ გარდაქმნა რთული 

და მძიმე პროცესია, როგორც საბჭოსთვის, ასევე პერსონალისთვის. როგორც წესი, გარდაქმნა არ 

დაიწყება მანამ, სანამ დამფუძნებელი წევრები არ წავლენ ამა თუ იმ მიზეზის გამო და ახალი 

წევრები არ გაერთიანდებიან საბჭოში. საბჭოს ახალი წევრები – რომლებსაც განსხვავებული 

გამოცდილება და ახალი იმედები მოაქვთ – მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ამგვარი 

გარდაქმნის პროცესში. ამავე დროს, ჯერ კიდევ შეიძლება ადგილი ჰქონდეს როგორც ახალი, 

ასევე ძველი საბჭოს წევრების  უკმაყოფილებას: `რას აკეთებდნენ ძველი საბჭოს წევრები? რატომ 

დახარჯეს ამდენი დრო და რეალურად არ ააწყვეს ორგანიზაციის საქმიანობა? ან `თავი ვინ ჰგონია 

ამ ახალ ხალხს? სად იყვნენ ისინი, როდესაც ჩვენ დავაფუძნეთ და ავამუშავეთ ორგანიზაცია?    

თუ ხელმძღვანელ საბჭოებს შემსრულებელი, მომუშავე პერსონალის ფუნქციები აქვთ, ხოლო 

მიმდევარ საბჭოებს შედარებით არააქტიური ფუნქციები, მმართველი საბჭო  პასუხისმგებლობას 

იღებს დაეხმაროს ორგანიზაციას სტრატეგიის დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში, 

უზრუნველყოს ორგანიზაციების ფინანსური კონტროლი და ორგანიზაციის ერთიანობა.        

შეასაბამისად, საბჭოსა და პერსონალს შორის იწყება ახალი და უფრო გაწონასწორებული 

ურთიერთობა,  უფლებებისა და ძალაუფლების განაწილება. საბჭოს თავმჯდომარე და 

აღმასრულებელი დირექტორი მოქმედებენ, როგორც მთავარი ხელმძღვანელები და იღებენ 

პასუხისმგებლობას უზრუნველყონ საბჭოსა და პერსონალის მიზნების განხორციელებას.  

პერსონალი ანგარიშვალდებულია საბჭოს წინაშე. საბჭო, თავის მხრივ, ვალდებულია 

გაითვალისწინოს ორგანიზაციის მოთხოვნები და პასუხისმგებლობას იღებს დაეხმაროს 

ორგანიზაციას მისთვის საჭირო ყველა  მიმართულებით.     

რადგან მმართველი საბჭოები უფრო დიდი და მრავალმხრივია, შესაძლებელია შეიქმნას 

კომიტეტები, რომლებიც სხვადასხვა მიმართულებით გაუწევენ ორგანიზაციას დახმარებას:  

დაამტკიცებენ ორგანიზაციის ბიუჯეტს, გააკონტროლებენ მის ფინანსებს, განახორციელებენ 

პროგრამულ დაგეგმვას და შეიმუშავებენ თანხების მობილიზების სტრატეგიას.  

მმართველი საბჭოს შექმნას უფრო მეტი დრო სჭირდება, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანს, და 

სამწუხაროდ, ამგვარი ძალისხმევის შედეგები მაშინვე არ აისახება საბჭოს პროდუქტიულობაზე. 

საბჭოს წევრებმა მეტი დრო უნდა გამოყონ ორგანიზაციის დასახმარებლად.  ახალი საბჭოს წევრთა 

კოორდინირება და რეგულარული შეხვედრები საბჭოს წევრებთან აუცილებელია თუ 

აღმასრულებელ რგოლს სურს გაიგოს საბჭოს წევრთა შეხედულებები, მათი ინტერესები და 

სურვილები.  

თუ, პერსონალისა და საბჭოს ხელმძღვანელობა ძლიერია, სურთ წინსვლა და  ცვლილებების 

განხორციელება, საბჭოს შეუძლია შექმნას ძლიერი, ახალი,  დინამიური სისტემა არა ნაკლებ სამი 

წლის განმავლობაში – უფრო ადრე თითქმის შეუძლებელია. საბჭო ორგანიზაციის ის ნაწილია, 

რომელიც ყველაზე ნელი ტემპით იცვლება. ის ყველაზე ნელა იწყებს მუშაობას ახალ დინამიურ 

სისტემაში, რომელიც შეესაბამება  ორგანიზაციის მუშაობის ციკლის ამა თუ იმ ეტაპს.  ამგვარი 

შეფერხება არ არის გამოწვეული საბჭოს წევრთა ან ხელმძღვანელთა უუნარობით, ეს ბუნებრივი 

პროცესია.  
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მესამე ტიპი: ინსტიტუციური და თანხების მობილიზებაზე ორიენტირებული საბჭოები  

დასჭირდება თუ არა ორგანიზაციას საბჭოს შემდგომი ტრანსფორმაცია, ეს ასევე ორგანიზაციის 

ტიპზე და ორგანიზაციის ზრდაზეა დამოკიდებული. მაგალითად, ფიზიკური პირებისაგან თანხების 

მობილიზება ზოგიერთი ორგანიზაციისთვის რესურსების დაგროვების ყველაზე მნიშვნელოვანი 

კომპონენტია. მოცემული ფორმით ფონდების მოძიება და თანხების მობილიზება უფრო მეტად 

საბჭოს პასუხისგებლობა ხდება, რაშიც მას პროფესიონალი თანამშრომლები ეხმარებიან. ამგვარი 

განვითარება, თავის მხრივ, ხშირად იმას ნიშნავს, რომ საბჭოს შემადგენლობა უნდა გაიზარდოს 

იმგვარად, რომ საბჭოს წევრთა რაოდენობა საკმარისი იყოს თანხების მობილიზებისათვის. 

რაოდენობრივად გაზრდილი საბჭოს დროს უკვე აუცილებელი ხდება, რომ საბჭომ გადაანაწილოს 

დამოუკიდებელ კომიტეტებზე  იმ სამუშაოთა დიდი ნაწილი, რომელზეც მანამდე თვითონ იყო 

პასუხისმგებელი. მსგავსი საბჭოები ძირითადად საქველმოქმედო, კომუნალური მომსახურებისა 

და ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებს შეიძლება ჰყავდეს, 100 წევრისაგან შემდგარი საბჭოებიც კი, 

მაგრამ ტიპიური საბჭო შედგება ოცდათხუთმეტი-სამოცი წევრისაგან. 

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი წევრი შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს საბჭოს როლის 

შეცვლისა და მისი მოცულობის გაზრდის აზრს, მმართველი საბჭოს გარდაქმნა ინსტიტუციურ და 

თანხების მომზიდველ საბჭოდ, ნაკლებ რთული და მტკივნეულია, ვიდრე დამფუძნებელი საბჭოდან 

მმართველ საბჭოდ თავდაპირველი გარდაქმნის პროცესი.  

 

დამატებითი საკითხები 

არაკომერციულ  ორგანიზაციებში  ჩვეულებრივ ფუნქციონირებენ ზემოთ განხილული სამი ტიპის 

საბჭოები, ამავე დროს შეიძლება არსებობდეს მნიშვნელოვანი გამონაკლისები.  

პირველი, დამფუძნებელ საბჭოებს, რომლებიც ასევე ძლიერ ხელმძღვანელ საბჭოებს 

წარმოადგენენ, შეუძლიათ გაიარონ მოდიფიცირებული ან განსხვავებული მმართველი საბჭოს 

ეტაპი. ორგანიზაციის საკუთრებაზე მათი უფლება უკვე ძლიერია, რადგან მათ აამუშავეს ის და 

მოახდინეს თანხების მობილიზება. მათ შეუძლიათ გადავიდნენ ინსტიტუციური და თანხების 

მობილიზებაზე ორიენტირებული საბჭოს ეტაპზე, მმართველი საბჭოს ფუნქციების გარეშე.  

ამგვარი სწრაფი განვითარების შემთხვევაში, შესაძლოა, საჭირო გახდეს შემდეგი საფეხურების 

გავლა: პირველი, საბჭოს და მის წევრებს უნდა სურდეთ, რომ უფრო მეტი უფლებები და 

ძალაუფლება გადასცენ თანამშრომლებს და შეწყვიტონ ყოველდღიური სამუშაოების შესრულების 

მონიტორინგი. მეორე, საბჭომ, ალბათ, მისი ყურადღების კონცენტრირება უნდა მოახდინოს 

თანხების მობილიზებაზე როგორც მის ძირითად ამოცანაზე. მესამე, ისეთ პატარა ჯგუფს, 

როგორიცაა: აღმასრულებელი ან მმართველი კომიტეტი, უნდა გადაეცეს პასუხისმგებლობა 

ფინანსური და საოპერაციო საქმიანობის მართვასა და კონტროლზე. ამგვარი კომიტეტის 

შემადგენლობაში ასევე შესაძლოა შედიოდნენ წევრები, რომლებიც სპეციალურად მოიწვიეს 

კვალიფიცირებული და გამოცდილი ფინანსური და ადმინისტრაციული კონტროლის 

უზრუნველყოფის მიზნით.  

სამ-ეტაპიან საბჭოს მოდელში მეორე გამონაკლისს განეკუთვნება ადვოკატირების და 

საზოგადოებრივი ინტერესების დამცველი ორგანიზაციები, რომლებიც ცდილობენ ცვლილებები 

შეიტანონ საზოგადოებაში, აქ ძნელია შეიქმნას სამ-ეტაპიანი, ინსტიტუციური და თანხების 

მობილიზებაზე ორიენტირებული საბჭოები. შესაძლოა, რომ მათი სამუშაოს წინააღმდეგობრივი და 

`აგრესიული ხასიათი არ იყოს საკმარისად მიმზიდველი ქველმოქმედი და პრესტიჟის მქონე 

ადამიანებისათვის, რომლებსაც ექნებათ სურვილი მოახდინონ თანხების მობილიზება და 

დაეხმარონ ორგანიზაციას. თუმცა, ბევრი მიზანმიმართული ორგანიზაცია, (მიუხედავად მათი 

წინააღმდეგობრივი ხასიათისა) კარგად ორგანიზებულ დაწესებულებად იქცა საზოგადოებაში და 
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გამოავლინა  უნარი მოიზიდოს საბჭოს წევრები და დონორები პოლიტიკური სპექტრის 

მრავალფეროვანი ნაწილიდან.  

რაც მთავარია,  როგორც უკვე ავღნიშნეთ, აუცილებლობას არ წარმოადგენს, რომ ყველა 

არაკომერციულმა ორგანიზაციამ უნდა მიაღწიოს მესამე, ინსტიტუციური საბჭოს ეტაპს.  

და ბოლოს, ყოველივე ზემოაღნიშნული კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს საბჭოს წევრთა რეგულარული 

როტაციის მნიშვნელობას. ორგანიზაციის წესდებაში უნდა განისაზღვროს საბჭოს წევრის მუშაობის 

ვადები. ეს პროცესი დაკავშირებულია როგორც დანაკარგებთან, ასევე შენაძენთან, რადგან საბჭო 

კარგავს იმ შესანიშნავ, ერთგულ ადამიანებს, ვინც შექმნა ორგანიზაცია და, ვინც მისი ინსტიტუციური 

განვითარების თვითმხილველია. მაგრამ, ამგვარი ცვლილება აუცილებელია, რადგან ის ხელს 

შეუწყობს საბჭოების განახლებასა და გამოცოცხლებას ისე, რომ ისინი სათანადოდ მოემსახურონ 

ორგანიზაციას მისი ზრდის პროცესში. გარდა ამისა, როგორც ჩანს, არ არსებობს სხვა გზა იმ პასიურ 

ან დამფუძნებელ წევრებთან დაკავშირებული საკითხების მოსაგვარებლად, რომლებიც ხელს 

უშლიან ორგანიზაციის განვითარებისათვის აუცილებელ რეფორმებს. მხოლოდ ახალგაზრდებისა 

და ახალი ენერგიის მუდმივი წყაროს მეშვეობით შეძლებენ საბჭოები ადვილად გაიარონ ის ფაზები, 

რომლებიც აუცილებელია ორგანიზაციის ზრდისა და განვითარებისათვის.                    
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