-is wliuri gamocema

2015

Cven mxars vuWerT sazogadoebriv kampanias

konsultaciis da treningis centris wliuri (2015) gamocema
Tbilisi, 2015
dakabadoneba: Tornike lorTqifaniZe
foto: pavle TvaliaSvili 56, 94 / giorgi TvaliaSvili 15, 67, 82 / guram wibaxaSvili 25 / nino bigvava 29 / ana margvelaSvili 50

კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრის
წლიური გამოცემა
2015

თბილისი, 2015

სარჩევი

წინასიტყვაობა .............................................................................................................................. 5
კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრის ხედვა და მისია........................................................... 7
დეკლარაცია − აირჩიე განათლება.............................................................................................. 10
I. სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების განვითარება
ჯანდაცვა და საზოგადოებრივი სექტორი /უჩა ვახანია. ........................................................... 15
საზოგადოებრივი ორგანიზაციები: დამოუკიდებლობიდან – სამოქალაქო
პასუხისმგებლობამდე / ხათუნა ლაგაზიძე ................................................................................ 25
მედია და არასამთავრობო სექტორი / ვაკა გორგილაძე............................................................ 29

II. თემის შესაძლებლობების გაძლიერება
ტრანსფორმაციის რთული გზა − ერთი სოფლის კულტურის სახლის ისტორია,
სოფელი ნუკრიანი / ანა მარგველაშვილი................................................................................... 39
სოფლის არქივები და არაფორმალური განათლება / ირაკლი ხვადაგიანი............................... 50
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები საქართველოში,
მიღწევები და გამოწვევები / დავით გელუტაშვილი, ნატალია ბარბაქაძე................................ 56

III. კარგი მმართველობის პრაქტიკის ხელშეწყობა
ორგანიზაციული კულტურის პარადიგმა / ირინა ხანთაძე........................................................ 67
სანამ ზარი დაირეკება, ფანტაზია რეალურ თემაზე ანუ ერთი შეკითხვა
10 დირექტორს / თინათინ ზურაბიშვილი .................................................................................. 77
საქართველოს რვა მუნიციპალიტეტში ჩატარებული გამჭვირვალობისა და მოქალაქეთა
ჩართულობის მექანიზმებისა და პრაქტიკის შეფასების პროცესი / დავით ყიფიანი................ 82
ადამიანური რესურსების მართვა ადგილობრივ
თვითმმართველობებში / მარინა იმერლიშვილი......................................................................... 90
საჯარო სექტორში შიდა აუდიტის სისტემის განვითარება
და გამოწვევები / ლევან ალაფიშვილი........................................................................................ 94

წინასიტყვაობა
მოგესალმებით კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) ყოველწლიური გამოცემის მკითხველებს!
გთავაზობთ კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის მიერ 2015 წლის მანძილზე განხორციელებუ
ლი საქმიანობების გამოცდილებაზე დაფუძნებულ მიმოხილვით სტატიებს. გამოცემის სტრუქტუ
რა და შინაარსი CTC-ს ძირითად სტრატეგიებსა და პროგრამულ მიმართულებებს ეხმიანება.
წლევანდელი გამოცემის მთავარი თემაა კოალიცია „განათლება ყველასათვის” მიერ დაწყებული
საზოგადოებრივი კამპანია „აირჩიე განათლება”. კამპანია მიზნად ისახავს განათლების სისტემის
დაფინანსების გაზრდის ადვოკატირებას და განათლების საკითხებზე საზოგადოებრივი აზრის მო
ბილიზაციას. ჟურნალში წარმოგიდგენთ კოალიციის მიერ მომზადებული დეკლარაციის ტექსტს.

1. სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების განვითარება
უკვე რამდენიმე წელია CTC თანამშრომლობს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხებზე მომუშავე
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რიგ კოალიციებთან და ხელს უწყობს მათ ქსელურ მუშაობას.
მიგვაჩნია, რომ ასეთი ორგანიზაციები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ჯანდაცვისა და ზრუნვის
პოლიტიკის ფორმირებასა და შესაბამისი სერვისების მიწოდებაში. ამ საკითხებზე წარმოგიდგენთ
ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციის, „შინმოვლის კოალიციის” დირექტორის, უჩა ვახანიას , სტატიას
„ჯანდაცვა და საზოგადოებრივი სექტორი”.
როგორ უნდა განვითარდეს საზოგადოებრივი სექტორი, რა არის მისი წარმატების და მდგრადობის
საფუძველი – ამ საკითხებზე ბევრი დისკუსია ჩატარებულა და ბევრი დაწერილა. ჩვენი აზრით, დღეს
არსებული რეალობის გათვალისწინებით, როცა კლებულობს საერთაშორისო დახმარება და იმავდრო
ულად გვიჩნდება ამბიცია, რომ გავხდით უფრო მეტად დემოკრატიული ქვეყანა, მნიშვნელოვანია ამ
საკითხის კვლავ წამოწევა. ხათუნა ლაგაზიძე სტატიაში „საზოგადოებრივი ორგანიზაციები: დამოუკი
დებლობიდან – სამოქალაქო პასუხისმგებლობამდე” გვთავაზობს საკუთარ საინტერესო ხედვას.
საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს ეფექტური მუშაობისათვის სჭირდებათ სტრატეგიული პარტნიო
რობა მედია საშუალებებთან. სტატია „მედია და არასამთავრობო სექტორი” გვთავაზობს რიგ რჩე
ვებს და მოსაზრებებს ამ მიმართულებით.

2. თემის შესაძლებლობების გაძლიერება და მცირე მეწარმეობის განვითარების მხარდაჭერა
განვითარება გრძელვადიანი ევოლუციის პროცესია. ჩვენი ჩარევებით ვცდილობთ ამ პროცესების
დაჩქარებას, მათი გეზის შეცვლას თუ ეფექტურობის გაზრდას. სტატიაში „ტრანსფორმაციის რთუ
ლი გზა – ერთი სოფლის კულტურის სახლის ისტორია” ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია „სათემო
განვითარების ცენტრი” გვიზიარებს თემთან მუშაობის ძალზედ საყურადღებო გამოცდილებას.
თემის განვითარების ინიციატივები ხშირად ეფუძნება სათემო მობილიზაციასა თუ არაფორმალურ
განათლებას და მიზნად ისახავს სოციალური კაპიტალის გაძლიერებას, სოლიდარობისა და მიკუთ
ვნების განცდის კიდევ უფრო გაღრმავებას. სტატია „სოფლის არქივები და არაფორმალური გა
ნათლება” გთავაზობს საინტერესო ხედვას, თუ რა მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს ამ მიმართუ
ლებით სოფლის მეხსიერების შენარჩუნებას და გაფრთხილებას.
2015 წლის მანძილზე CTC აქტიურად ჩაერთო სასოფლო-სამეურნეო კოოპრატივების დახმარება
ში. ჩენი მხრდაჭერით ამოქმედდა რამდენიმე კოოპერატივი, 40-ზე მეტმა კოოპერატივმა გაირა სპე
ციალური მომზადება. სტატიაში „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები საქართველოში, მიღწევე
ბი და გამოწვევები„ გვსურს გაგიზიაროთ ჩვენი გამოცდილება.
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3. კარგი მმართველობის პრაქტიკის ხელშეწყობა
ეს მიმართულება გულისხმობს მეტწილად საჯარო დაწესებულებების შესაძლებლობების განვი
თარებას მართვის სისტემების სრულყოფისა და საჯარო პოლიტიკის შემუშავების პრაქტიკის სა
კითხებში.
CTC დაინტერესებულია სკოლების ინსტიტუციური განვითარების საკითხებზე მუშაობით. ამჟამად
კოალიცია „განათლება ყველასათვის” ფარგლებში ვმუშაობთ სკოლების განვითარების კონცეფ
ციაზე. ჟურნალში გთავაზობთ 90-იანი წლებში გაზეთში „ხმა კახეთისა” გამოქვეყნებულ სტატიას
„სანამ ზარი დაირეკება, ფანტაზია რეალურ თემაზე ანუ ერთი შეკითხვა 10 დირექტორს”. სტატია
კარგად წარმოაჩენს, რა საკითხები აღელვებდათ აღნიშნული თემით დაინტერესებულ ადამიანებს
20 წლის წინ და გვაძლევს დღევანდელობასთან შედარებისა და დისკუსიის საშუალებას.
2015 წელს CTC-მ დაიწყო ახალი პროგრამა „ადგილობრივი დემოკრატიის ხელშეწყობა”. პროგრამა
მიზნად ისახავს თვითმმართველობების დახმარებას ანგარიშვალდებულების პრაქტიკების გაუმ
ჯობესების კუთხით. სტატია „საქართველოს რვა მუნიციპალიტეტში ჩატარებული გამჭვირვალო
ბისა და მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმებისა და პრაქტიკის შეფასების პროცესი” წარმოაჩენს
ამ მიმართულებით ჩვენს გამოცდილებას.
ასევე, CTC თვითმმართველობებს სთავაზობს დახმარებას ადამიანური რესურსების მართვის სის
ტემის გაუმჯობსების მიმართულებით. სტატია „ადამიანური რესურსების მართვა ადგილობრივ
თვითმმართველობებში” წარმოაჩენს დღეს არსებულ მთავარ გამოწვევებს.
საჯარო სამსახურების მუშობის ეფექტურობის გაზრდა მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია შიდა
აუდიტის სისტემის სწორ და გამართულ ამოქმედებაზე. ჩვენი დაკვირვებით ამ მიმართულებით
ბევრი გამოწვევაა. სტატია „საჯარო სექტორში შიდა აუდიტის სისტემის განვითარება და გამოწვე
ვები” მიზნად ისახავს მათ წარმოჩენას.
ორგანიზაციის განვითარება მჭიდრო კავშირშია ორგანიზაციული კულტურის საკითხებთან. სტა
ტია „ორგანიზაციული კულტურის პარადიგმა” წარმოადგენს ამ ფენომენის გააზრებისა და კვლე
ვის სხვადასხვა მიდგომებს და ცდილობს მისი მნიშვნელობის წარმოჩენას.
იმედი გვაქვს, წარმოდგენილი სტატიები საინტერესო და სასარგებლო იქნება თქვენთვის და ჩვენი
ორგანიზაციის უკეთ გაცნობაში დაგეხმარებათ.
გისურვებთ წარმატებებს
ირინა ხანთაძე
აღმასრულებელი დირექტორი
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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 სოციოკულტურული 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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ჩვენ მხარს ვუჭერთ საზოგადოებრივ კამპანიას
„აირჩიე განათლება”! თქვენ?
2013 წლის შემოდგომაზე, კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის აქტიური მონაწილეობით ჩამოყა
ლიბდა კოალიცია „განათლება ყველასათვის - საქართველო”, რომელშიც გაწევრიანებულია განათლების
სფეროში მოღვაწე თორმეტი, სხვადსხვა თემატური პროფილის მქონე, ადგილობრივი და საერთაშორისო
საზოგადოებრივი ორგანიზაცია. კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი საწყის ეტაპზე კოორდინაციას
უწევს კოალიციის საქმიანობას.
კოალიცია მოქმედებს განათლება ყველასათვის მსოფლიო დეკლარაციის ფარგლებში და სამოქალაქო სა
ზოგადოების განათლების ფონდის ხელშეწყობით ეწევა დეკლარაციის მიზნების მიღწევის ადვოკატირებას
საქართველოში. კოალიციის მიზანია ხელი შეუწყოს ზოგადი განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას და ხა
რისხიან ზოგად განათლებაზე თანაბარ წვდომას ჩვენს ქვეყანაში.
2015 წლის გაზაფხულზე კოალიციამ დაიწყო კამპანია „აირჩიე განათლება”. იგი მიზნად ისახავს ხელი შე
უწყოს სახელმწიფოს მხრიდან განათლების აღიარებას ქვეყნის განვითარების პრიორიტეტულ დარგად,
აღიარებული პრიორიტეტის შესაბამისი დაფინანსების გამოყოფას და განათლების განვითარების გრძელ
ვადიანი ხედვის ჩამოყალიბებას.
კამპანიის ფარგლებში, კოალიციის მიერ დაგეგმილი და განხორციელებული ნაბიჯები მიმართულია აღ
ნიშნული იდეის გარშემო საზგადოებრივი აზრის ფორმირებისკენ, რის შემდეგაც შესაძლებელი გახდება
საკითხის პოლიტიკურ დღის წესრიგში დაყენება.
კამპანიის პრეზენტაცია გაიმართა 2015 წლის 2 ივლისს სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში, სადაც ფართო
საზოგადოებას წარედგინა კოალიციის მიერ შემუშავებული დეკლარაცია „აირჩიე განათლება”. დეკლარა
ციაში ასახულია ის პრინციპები, რომელსაც უნდა ეფუძნებოდეს განათლების სისტემის განვითარება ჩვენს
ქვეყანაში. დეკლარაცია ღიაა ნებისმიერი სუბიექტისთვის, ვინც იზიარებს დოკუმენტში გაჟღერებულ ფა
სეულ
 ობებს.
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დეკლარაცია აირჩიე განათლება

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

პრეამბულა
ჩვენ, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიცია “განათლება ყველასათვის – საქართველო”,
და საზოგადოების სხვა წარმომადგენლები ვეხმიანებით სამოქალაქო საზოგადოების გლობალურ
კამპანიას განათლებისათვის, რომელიც UNESCO-ს მხარდაჭერით მიმდინარეობს განათლება ყვე
ლასათვის დეკლარაციის ფარგლებში და ვერთიანდებით საქართველოში უკეთესი განათლების მი
საღწევად.
ჩვენ ვთანხმდებით, რომ საქართველოს განვითარების ორიენტირს ევროპულ ოჯახში სრულფასო
ვანი ინტეგრაცია წარმოადგენს. მდგრადი განვითარების პრინციპების ერთგულება, სამოქალაქო
საზოგადოების განმტკიცება, სოციალური პასუხისმგებლობისა და დემოკრატიული პოლიტიკური
კულტურის ამაღლება იმ ამოცანათა და ღირებულებათა ერთობაა, რომლის საშუალებითაც შესაძ
ლებელია ხსენებული მიზნის მიღწევა.
ჩვენ ვთვლით, რომ დასახული ამოცანების შესრულება შესაძლებელია მხოლოდ შესაბამისი, ხარის
ხიანი და ხელმისაწვდომი განათლების მეშვეობით.
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ჩვენ მიგვაჩნია, რომ განათლების არაერთი რეფორმის განხორციელების მიუხედავად, განათლების
ხელმისაწვდომობა და ხარისხი კვლავ მთავარ გამოწვევად რჩება. ეკონომიკის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური უზრუნველყოფის და ყველა სხვა მნიშვნელოვანი სფეროს განვითარება, გრძელვადი
ანი პოზიტიური ცვლილებების განხორციელება და გამყარება შეუძლებელია ეფექტიანი საგანმა
ნათლებლო სისტემის და, შესაბამისად, განათლებული საზოგადოების გარეშე.
ჩვენ ვხედავთ, რომ განათლებაზე გამოყოფილი დაფინანსება არ შეესაბამება საერთაშორისოდ
გავრცელებულ კარგ პრაქტიკას, არ არსებობს განათლების სფეროს გრძელვადიანი და უწყვეტი
განვითარების საზოგადოებრივ თანხმობაზე დამყარებული ხედვა, რომელიც არ იქნება დამოკიდე
ბული ხელისუფლებაში პოლიტიკური ძალების ცვლილებაზე.

განაცხადი

ჩვენ ვირჩევთ განათლებას, როგორც ქვეყნის განვითარების პრიმატს და გვწამს, რომ განათლების
პოლიტიკა უნდა ეფუძნებოდეს შემდეგ უმთავრეს პრინციპებს:
ნებისმიერი გადაწყვეტილება, უპირველეს ყოვლისა, უნდა ეფუძნებოდეს მოსწავლეთა ინტერესებს;
განათლებაში ინოვაციების წახალისება და ხარისხის მუდმივი განვითარება თანამედროვე მოთხოვ
ნებისა და ტექნოლოგიების გათვალისწინებით;
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ყველასთვის (გენდერის, ეთნიკური კუთვნილების,
აღმსარებლობის, სოციალური სტატუსის, შეზღუდული შესაძლებლობის და სხვა განსხვავებების
მიუხედავად);
სიცოცხლის მანძილზე უწყვეტი განათლების უზრუნველყოფა;
საჯარო განათლების სისტემის სრული გათავისუფლება პოლიტიკური და კონფესიური გავლენისაგან;
განათლების დეცენტრალიზებული სისტემის თანმიმდევრული განვითარება, განათლების მართ
ვის პოლიტიკურ ინსტრუმენტებში დიფერენცირებული მიდგომების დანერგვა და ბიუროკრატიის
მინიმალიზაცია.
ამ პრინციპებისა და ღირებულებების გათვალისწინებით მოვუწოდებთ:
საზოგადოებას – გაერთიანდეს და შეთანხმდეს, რომ განათლება ქვეყნის განვითარების უპირობო
პრიორიტეტია;
პოლიტიკურ ძალებს – განსაზღვრონ განათლება თავიანთი პროგრამების გამორჩეულ პრიორიტე
ტად და შეძლონ ერთიანი ეროვნული პლატფორმის ფორმირებისთვის ყველა დაინტერესებულ მხა
რესთან თანამშრომლობა;
ხელისუფლებას – საერთაშორისოდ გავრცელებული კარგი პრაქტიკის გათვალისწინებით მნიშვნელოვნად
გაზარდოს დაფინანსება განათლების სფეროში მთლიანი შიდა პროდუქტის 4-6% -მდე და/ან სახელმწიფო
დანახარჯების 15-20%-მდე. იმავდროულად უზრუნველყოს ყველა დაინტერესებული მხარის მონაწილეობით
განათლების განვითარების ფუნდამენტური პრინციპებზე ეროვნული თანხმობის მიღწევა და დამკვიდრება;
მედიას – მეტი ყურადღება დაუთმოს განათლების საკითხების გაშუქებას და უზრუნველყოს საზო
გადოებრივი დისკურსის წარმართვა მედია სივრცეში;
საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს და დონორებს – გაზარდონ ძალისხმევა განათლების სისტემის
განვითარების მხარდაჭერისა და საზოგადოების აქტიური ჩართულობისათვის.
ჩვენ, ამ დეკლარაციის გაჟღერებული პრინციპების და ღირებულებების საფუძველზე ვერთიანდე
ბით უკეთესი მომავლისთვის და ვიწყებთ საზოგადოებრივ კამპანიას “აირჩიე განათლება".
konsultaciis da treningis centri 2015
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ჯანდაცვა და
საზოგადოებრივი სექტორი
უჩა ვახანია

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

წინაისტორია
1985 წლიდან ე. წ. „რკინის ფარდა” ცოტათი გაიხსნ
 ა და ღრიჭოში ბევრი ისეთი რამ გამოჩნდ
 ა, რაც ად
რე მითოლოგიურ საბურველში იყო გახვეული. საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის გამოცხადებას
კი ფარდის მთლიანად ჩამოგლეჯა და დაფარული სამყაროს მთელი თავისი შუქ-ჩრდილებით გადაშლა
დაემთხვა. იყო მიგნებები, იმედგაცრუებები, ღირებულებათა გადაფასება... ყველაფერი ეს მიმდინა
რეობდა საქართველოს ისტორიაში უმძიმესი პერიოდის ფონზე, როდესაც 1626 წლის ბაზალეთის ძმა
თამკვლელი ომი ამჯერად რუსთაველის გამზირზე განმეორდა – ამ დაპირისპირებას უცხოურ პრესაში
„ერთი ქუჩის ომი” ეწოდა. შემდეგ ბრძოლის ველი გაფართოვდა და საქართველოს საზღვრებს მიაღწია,
რასაც ამ საზღვრების თბილისთან დაახლოება მოჰყვა.
ამავე დროს ეს იყო ემიგრაციის პირველი ტალღის პერიოდი – ხალხი გარბოდა ქვეყნიდან, სადაც არ
იყო პური და ელექტროენერგია, სამართალი და უსაფრთხოება, სტაბილურობა და მომავლის იმედი.
ქვეყანაში, თითქოს, თვითგანადგურების კოდი ჩაირთო.
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თუმცა ყველა პროცესს თავისი დასასრული აქვს – აჯობებს, ვთქვათ დაღმასვლა. 1995 წლიდან დეს
ტრუქციული პროცესები ქვეყანაში ერთგვარად შენელდა და გარკვეული პროგრესიც აღინიშნა 1998
წლამდე – რუსეთის ეკონომიკურ კრიზისამდე, რომელმაც თავის მორევში საქართველოც ჩაითრია და
კვლავ რეგრესული მიმდინარეობა განაპირობა. შემდეგ იყო ერთგვარი „უძრაობის” პერიოდი, 2003
წლის რევოლუცია, 2008 წლის ომი და კრიზისი, 2012-2013 წლებში ხელისუფლების ცვლილება – ჯამში
კი არასტაბილური გარემო – დადებითისა და უარყოფითის გაუგებარი თანაფარდობა.

სისტემური ცვლილებები
დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან დღემდე ტოტალიტარული სისტემიდან დემოკრატიულ სისტემა
ზე გადასვლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი საზოგადოებრივი სექტორის განვითარება
იყო.
დემოკრატიულ სისტემაში სახელმწიფოში სამი სექტორია: სამთავრობო, ბიზნესის და საზოგადოებ
რივი. ამ შემთხვევაში საზოგადოებრივი ორგანიზაციები აქტიური საზოგადოების ორგანიზებული ნა
წილია. აღნიშნული სამი სექტორის დაბალანსებული განვითარება დემოკრატიის განმაპირობებელიც
არის და შედეგიც.

მიმართება-ისრები ფხიზელ და კრიტიკულ, თუმცა კონსტრუქციულ ურთიერთობას გამოხატავს.
ტოტალიტარული სისტემა არსებითად ორი ურთიერთდაპირისპირებული სექტორისგან შედგება, თუმ
ცა მისი ანატომია უფრო მრავალფეროვანია:
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პირველი სექტორი წარმოადგენს დიდი ძალაუფლების მქონე გაერთიანებას, რომელიც მკაფიო საზღ
ვრების არმქონე სამთავრობო და ბიზნეს-სექტორისგან შედგება; აქვე ჩნდება ინსტიტუციური კომპო
ნენტი – მაფია. აღნიშნული სამი სტრუქტურა თავის ანარეკლს ე. წ. საზოგადოებრივ სექტორში ჰპო
ვებს, რომელიც მთავრობის, ბიზნესის თუ მაფიის სატელიტი არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან
შედგება. სექტორი კონსოლიდირებული და ორგანიზებულია.
მეორე სექტორი არის მექანიკური ერთობლიობა პასიური საზოგადოების, უმნიშვნელო შემოსავლების
მქონე ბიზნესის და კეთილსინდისიერი არასამთავრობო ორგანიზაციების. მათ ხელში არ არის ძალა
უფლება, ისინი არ არიან კონსოლიდირებული და ორგანიზებული.
ჩვენი სახელმწიფოს სტრუქტურა ახლო წარსულში მთლიანად თანხვდებოდა მეორე სქემას. იმედია,
ყველა მხარის სურვილით და ძალისხმევით მივაღწევთ პირველი სქემის შესაბამის მდგომარეობას,
თუმცა, ჩვენი აზრით, გადამწყვეტი სიტყვა მაინც საზოგადოებას ეკუთვნის, როგორც სახელმწიფოს
ყველა სექტორის მატრიცას.

საზოგადოებრივი სექტორის განვითარება
1990-იანი წლების შუახნიდან, დასავლელი დონორების ინტერესების საპასუხოდ, საქართველოში გა
მოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც ერთდროულად არც გარბოდნენ ქვეყნიდან და თან ემიჯნებოდნენ
ადგილობრივი წესებით ცხოვრებას. უფრო მეტიც, ისინი ცხოვრების ახალ წესს ამკვიდრებდნენ და
ერთგვარ კუნძულებს ქმნიდნენ. ჩვენ ამას ვირტუალურ მიგრაციას ვუწოდებთ – ადამიანები, რომლე
ბიც ფიზიკურად საქართველოში არიან, თუმცა მათი ყოფა და საქმიანობა ადგილობრივი რეალობისგან
არსებითად განსხვავდება.
გავიხსენოთ მაშინდელი საჯარო სამსახურები: მეტწილად არაკვალიფიციური, კორუმპირებული და
დემორალიზებული პერსონალი, გაცრეცილი ოფისები, დაზიანებული ავეჯი, გაქექილი ჟურნალები და
საბჭოთა პერიოდის გაყვითლებული დოკუმენტები, ტექნიკიდან – საბეჭდი მანქანები და კალკულატო

konsultaciis da treningis centri 2015

17

სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების განვითარება

რები, თვეობით და წლობით გადაუხდელი სიმბოლური ხელფასები... ამის საპირისპიროდ, არასამთავ
რობო ორგანიზაციებს დასავლური მხარდაჭერის წყალობით ჰქონდათ ქათქათა ოფისები, ახალი და
ხარისხიანი აღჭურვილობა, კომპიუტერები და პრინტერები, მაღალი ხელფასები და, რაც მთავარია,
უცნაურად განსხვავებული ადამიანები – ახალ იდეოლოგიასა და ტექნოლოგიებს ნაზიარები, არარუ
სულ, უცხო ენაზე მოსაუბრე, დასავლეთის ქვეყნებში ნამყოფი და კონტაქტების მქონე. მართლაც, ვირ
ტუალური მიგრაცია! მაშინდელმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ახალი სტანდარტები დაამკვიდ
რეს, რისი მასშტაბური ექსპორტი ჯერ ბიზნეს, შემდეგ კი სამთავრობო სექტორშიც განხორციელდა.
არასამთავრობო სექტორის ძირითადი პრობლემა იყო და არის მისი გენეზისი – წესით, ის მოქალაქეთა
აქტიურობის წიაღში უნდა წარმოშობილიყო, ხოლო სინამდვილეში ერთგვარად „იმპორტირებული” იქ
ნა. აღსანიშნავია, რომ ეს ე. წ. „უცხო სხეულის” ფენომენი დღემდე გრძელდება და ბოლოდროინდელი
კვლევებიც ადასტურებს, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები სინამდვილეში სულაც არ არიან სა
ზოგადოებრივი, მათ შესახებ ცნობადობა და ნდობის ხარისხი შემაშფოთებლად დაბალია და გაუგებარი
ტერმინით – „არასამთავრობოები”- მოიხსენიებენ. უწოდებენ „გრანტიჭამიებს”, რაღაც ბნელი ძალების
სატელიტებს და ა. შ. არადა, რამდენ პროექტშია ნახსენები „საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება”...
ამერიკაში მოგზაურობისას ენრიკო კარუზომ ერთ-ერთი ფერმერის სახლს მიაშურა და მასპინძელს
ამაყად წარუდგა: „მე კარუზო ვარ”. შუახნის ამერიკელმა აღფრთოვანებულმა გასძახა თავის ცოლს:
„ძვირფასო, რა ბედნიერებაა: ჩვენს სახლს ესტუმრა მსოფლიოში ცნობილი მოგზაური რობინზონ კრუ
ზო”!
ამრიგად, არასამთავრობო სექტორის მთავარ ამოცანად თავისი ბუნებრივი ადგილის დამკვიდრება
რჩება – თუნდაც post factum საზოგადოების წინაშე წარდგომა, მისი ნდობის მოპოვება და ინტეგრაცია.
ასევე, დასაძლევია ძალზე გაჭიანურებული „საყმაწვილო სენი” – მეტი ორიენტაცია დონორებზე, ვიდ
რე საზოგადოებაზე.

ჯანდაცვის სისტემის განვითარება დამოუკიდებლობის წლებში
საბჭოთა კავშირის დაისის პერიოდში მაშინდელმა ჯანდაცვის მინისტრმა ჩაზოვმა პირველადი ჯან
დაცვის პრიორიტეტიზაცია დაიწყო. აღნიშნულ ინერციას დამოუკიდებლობის პირველსავე წლებში სო
ლიდური უცხოელი დონორების დიდი მხარდაჭერა მოჰყვა და საქართველოში პირველადი ჯანდაცვის
სისტემის ფორსირებული განვითარება დაიწყო. აღნიშნული პროცესი უმაგალითო მასშტაბის ჰუმანი
ტარული დახმარებების ფონზე მიმდინარეობდა, რასაც, დადებით ზემოქმედებასთან ერთად, მნიშვ
ნელოვანი გვერდითი ეფექტებიც ჰქონდა და უარყოფითად აისახა დარგის განვითარებაზე. მრავალი
შუქ-ჩრდილის მიუხედავად (მაგალითად, უნიკალური პირველადი ჯანდაცვის „გუნდი” მხოლოდ ექიმი
სა და ექთნის შემადგენლობით) რეფორმამ რამდენიმე ეტაპობრივ წარმატებას მიაღწია, თუმცა მისი
განვითარება დაფინანსების შეჩერების გამო „ავარიულად” შეწყდა. პრიორიტეტმა უეცრად პირველა
დიდან მეორეულ ჯანდაცვაზე გადაინაცვლა „კოდური” სახელწოდებით – „100 ახალი საავადმყოფო”.
თავდაპირველად დაგეგმილი 8000 საწოლის ერთბაშად 2000-მდე შემცირების შედეგად ამოქმედდა უპ
რეცედენტოდ მცირე, მაგალითად, 15 ან 25-საწოლიანი ჰოსპიტლები, რომლებიც, როგორც წინასწარ
ცნობილია, არაეფექტური და წამგებიანია. საყურადღებოა, რომ ამ განუხორციელებელი ინიციატივის
ტვირთის აღება ცუგცვანგის მდგომარეობაში ჩაყენებულ სადაზღვევო კომპანიებს მოუხდათ, რის შე
დეგადაც მკვდრადშობილი ფინანსური პირამიდები, ლოგიკურად გაკოტრებული სადაზღვევო კომპა
ნიები და გაუსტუმრებელი ვალდებულებები მივიღეთ.
არასწორი ქმედებების სერია უნიკალური ფინალით დასრულდა: ჯანდაცვის სისტემიდან მთავარი მოქ
მედი პირები – პაციენტი და ექიმი – გაქრნენ (აღნიშნულის განმარტება წინამდებარე სტატიის ფორ
მატს სცილდება).
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ბოლო პერიოდის მნიშვნელოვანი ცვლილება არის საყოველთაო ჯანდაცვა, რომელმაც სერვისებზე
ხელმისაწვდომობა არსებითად გაზარდა, თუმცა მძიმე ტვირთად აწვება ქვეყნის ბიუჯეტს და მისი მოქ
მედების გაგრძელება მნიშვნელოვან ცვლილებებს საჭიროებს.
ასევე, სამედიცინო ობიექტების ტოტალური პრივატიზაციის შემდეგ, მათი ნაწილის ნაციონალიზაციის
იდეა გაჩნდა და პირველადი ჯანდაცვის შესახებ ისევ გაისმა...
ამრიგად, ჯანდაცვის სისტემა ხედვის და გეგმების უქონლობის, ძლიერი რყევების და გაუმართლე
ბელი უხეში ჩარევების მსხვერპლი გახდა. მისი აბილიტაცია-რეაბილიტაცია მხოლოდ ეტაპობრივად,
მრავალწლიანი გონივრული გეგმის ეფექტური განხორციელებით იქნება შესაძლებელი.

ჯანდაცვის თანამედროვე ტენდენციები და ქართული რეალობა
ამგვარი ტენდენციები სხვადასხვა ასპექტით სხვადასხვანაირად შეიძლება კლასიფიცირდეს, მაგალი
თად: მართვის, ფინანსირების, განათლების, ინფრასტრუქტურის და სხვა. ამჯერად, ჩვენ ზრუნვასთან
დაკავშირებულ ოთხ ტენდენციას შევეხებით:

ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომა: 1948 წლის გაეროს ადამიანის უფლებების საყოველ
თაო დეკლარაციამ არსებითად განსაზღვრა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი ეპოქის სულისკვეთება.
ადამიანი უმაღლესი ღირებულება გახდა, ხოლო მისი უფლება – მთავარი პრიორიტეტი. ამ დოკუ
მენტმა გადამწყვეტი გავლენა იქონია როგორც საერთაშორისო, ისე მსოფლიოს წამყვანი სახელმ
წიფოების კანონმდებლობების განვითარებასა და მიდგომების ჩამოყალიბებაზე. წარსულში გაეროს
გენერალური მდივნის კოფი ანანის ინიციატივა – პროგრამების ქვაკუთხედად ადამიანის უფლებების
მიჩნევა – ახალი არ არის, თუმცა, როგორც ინსტრუმენტი, მოხერხებულია. ის განსაზღვრავს, ერთი
მხრივ, უფლების მქონე პირებს ან ჯგუფებს, მეორე მხრივ, პასუხისმგებელ სტრუქტურებს. პირველთ
ეხმარება ადეკვატური მოთხოვნების ჩამოყალიბებაში, ხოლო მეორეთ – საპასუხო ღონისძიებების
განხორციელებაში. შესაბამისად, ერთ მხარეს წარმოიშობა მოთხოვნა, ხოლო მეორე მხარეს – მასთან
მისადაგებული ვალდებულება.
საქართველოს კონსტიტუცია, კანონები, სტრატეგიული დოკუმენტები და სამოქმედო გეგმები აღნიშ
ნულ ტენდენციას მეტწილად ეხმიანებიან, თუმცა ჯანმრთელობის უფლება კვლავ შორს დგას შეფასე
ბისგან – „უზრუნველყოფილია”.

პასუხისმგებელი
სტრუქტურები
(სახელმწიფო და
არასახელმწიფო)

უფლების მქონე
ადამიანები და ადამიანთა
ჯგუფები

მოთხოვნა

ვალდებულება
მოთხოვნების
ჩამოყალიბების უნარის
გაძლიერება

მოთხოვნების
დაკმაყოფილობის
უნარის გაგრძელება
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ბიო-ფსიქო-სოციალური მიდგომა: 1946 წელს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ჯანმრთელობის
შემდეგი განმარტება მიიღო: ჯანმრთელობა არის სრული ფიზიკური, ფსიქიკური და სოციალური კე
თილდღეობის მდგომარეობა და არა მხოლოდ დაავადებისა თუ გადახრის არქონა. ამრიგად, ჯანმრ
თელობის განსაზღვრებისთვის ერთ სიბრტყეში მოექცა როგორც ბიოლოგიური, ასევე ფსიქიკური და
სოციალური ფაქტორები. მეტად უცნაურია, მაგრამ აღნიშნული განმარტების მიღებიდან 30 წელზე
მეტი გავიდა, ვიდრე 1977 წელს ამერიკელმა ფსიქიატრმა ჯორჯ ენჯელმა (George L. Engel) შემოიღო
ტერმინი „ბიო-ფსიქო-სოციალური”. მას შემდეგ, ეს მიდგომა გახდა თანამედროვე ჯანდაცვის სისტე
მების ერთ-ერთი ძირითადი მახასიათებელი.

1985 წელს რუსულ ენაზე გამოიცა მანამდე ბურჟუაზიულ მიდგომად მიჩნეული და დაგმობილი ფსიქო-
სომატური დარღვევების სახელმძღვანელო, თუმცა ტრადიცია რეზისტენტული აღმოჩნდა საინტერე
სო სიახლის მიმართ. საბჭოთა კავშირში დამკვიდრებული ბიოსამედიცინო მოდელი დღემდე წამყვანია
საქართველოში და ბიო-ფსიქო-სოციალური მიდგომა კვლავ რჩება არასამთავრობო ორგანიზაციების
პილოტური მოდელების დონეზე.
ინტეგრირებული ზრუნვა: ეს არის კონცეფცია, რომელიც ერთ სივრცეში აქცევს ჯანმრთელობასთან
დაკავშირებული მომსახურებების რესურსებს, მიწოდებას, მართვას და ორგანიზებას. ის ემსახურება
ჯანდაცვის მომსახურებების კოორდინირებას, ნაცვლად უფრო ძვირი და არაეფექტური ფრაგმენტუ
ლი მიწოდებისა.
ინტეგრირებული ზრუნვის კომპონენტები მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების მოკრძალებუ
ლი პილოტური პროექტების დონეზე ვითარდება.
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აღსანიშნავია, რომ შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო მოიცავს სახელწო
დების შესაბამის დეპარტამენტებს. შრომის დეპარტამენტს არ შევეხებით, ხოლო ჯანმრთელობის და
სოციალური დაცვის დეპარტამენტები არათუ კოორდინირებული საქმიანობის, არამედ უბრალო კო
მუნიკაციის დეფიციტითაც ხასიათდებიან. ამგვარი მართვის პირობებში შეუძლებელია როგორც ბი
ო-ფსიქო-სოციალური მიდგომის, ასევე ინტეგრირებული ზრუნვის დანერგვა. ამ გარემოებას დარგის
განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემაფერხებელ ფაქტორად აღვიქვამთ.

რეაგირება მოსახლეობის დაბერებაზე: დემოგრაფიული დაბერება განვითარებული მსოფლიოს ერთერთი ყველაზე გამოკვეთილი საზრუნავია. დაბერების პირველი მსოფლიო კონგრესის მასალების თა
ნახმად 21-ე საუკუნის ძირითადი ტენდენციებია გლობალიზაცია, ურბანიზაცია და დაბერება, ხოლო
ძირითადი საფრთხეები – ტერორიზმი, ენერგოუსაფრთხოება და (აქაც) დაბერება. განვითარებული
ქვეყნები, დაბერების ეროვნული სტრატეგიების და სამოქმედო გეგმების საფუძველზე, ახორციელე
ბენ სწრაფ და ეფექტურ რეფორმებს. ქვემოთ მოყვანილია განვითარების სხვადასხვა დონის მქონე
ქვეყნების ასაკობრივ-სქესობრივი პირამიდები 2015 წლის მონაცემებით.
განვითარების დონის მიუხედავად, საქართველო მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად დაბერება
დი ქვეყანაა. თუმცა აღნიშნულის საპასუხოდ მხოლოდ 2014 წელს გადაიდგა პირველი მოკრძალებული
ნაბიჯი – გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის დახმარებით მოსახლეობის დაბერების გზამკვლევი
შეიქმნა. შეიძლება ითქვას, რომ საქართველო დიდ ცვლილებებს მოსახლეობის ასაკობრივი სტრუქტუ
რის თვალსაზრისით სრულიად მოუმზადებელი ხვდება, რაც საზოგადოების ცხოვრების ყველა ასპექ
ტზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს.

ავღანეთი

აშშ

იაპონია

საქართველო

ჯანდაცვის სექტორში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების
ძირითადი გამოწვევები
ამ თავში სამ საჭირბოროტო თემას შევეხებით:
1. ონორების მხარდაჭერის ჩანაცვლება ადგილობრივი რესურსებით
დონორებისა და ადგილობრივი სუბიექტების ურთიერთობა ჩვეული ლოგიკით წარიმართა, კერძოდ:
ა. პირველ ეტაპზე, 1990-იანი წლების დასაწყისიდან, განხორციელდა ჰუმანიტარული დახმარება, რომ
ლის მომხმარებლამდე მიწოდებაში, საჯარო სტრუქტურების გარდა, ადგილობრივი არასამთავრობო
ორგანიზაციებიც მონაწილეობდენ;
ბ. 1990-იანი წლების შუახნიდან, განვითარების პროგრამების გარიჟრაჟზე, სექტორში გაჩნდნენ სა
ზოგადოებრივი ორგანიზაციები, რომლებმაც იმ პერიოდისთვის უცნობი მომსახურებების იმპორტი
დაიწყეს საქართველოში. ამ დროს გაჩნდა პრეცედენტი, მაგალითად, დღის ცენტრის, სარეაბილიტა
ციო ცენტრის, პალიატიური მზრუნველობის, შინმოვლის... დაიწყო, ასევე, ისეთი ტერმინების და მიდ
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გომების დანერგვა, როგორიცაა, მაგალითად: სათემო, ბიო-ფსიქო-სოციალური, მრავალდარგობრივი,
ზიანის შემცირება, შემთხვევის მართვა და სხვა. მსგავსი მომსახურებების მიწოდებას დონორები აქტი
ურად უწყობდნენ ხელს;
გ. 2000-იანი წლების დასაწყისიდან დონორების ყურადღება სერვისიდან (მიკრო-დონიდან) გამოცდი
ლების ჰორიზონტალურ დონეზე გავრცელებისკენ (მეზო-დონე) გადაიხარა. ამ პერიოდში აქტიურად
ტარდებოდა სხვადასხვა ხარისხის ტრენინგები, დაიწყო კოალიციების ფორმირება, თუმცა ორგანიზა
ციებს შორის თანამშრომლობის პროცესი ძნელად წარიმართა და გაერთიანებების დიდი ნაწილიდან
მხოლოდ თანამშრომლობის მემორანდუმები დარჩა;
დ. 2000-იანი წლების შუახნიდან დონორები ქართველი პარტნიორებისგან აქტიურად ითხოვენ სახელ
მწიფო პოლიტიკასა და საზოგადოებრივ აზრზე გავლენის მოხდენას, პილოტირებული მოდელების
ქვეყნის დონეზე დანერგვის ლობირებას. პარალელურად, სხვა დონეებზე საქმიანობის დაფინანსება
მცირდება.
2000-იანი წლების ბოლოდან დღემდე დარგში მოქმედმა ინსტიტუციურმა დონორებმა ან შეწყვიტეს
ქვეყანაში საქმიანობა, ან დარჩნენ მხოლოდ მეზო და, მეტად, მაკრო-დონეზე; ანუ სერვისი დონორე
ბის მიერ პრაქტიკულად აღარ ფინანსდება. დარჩა ერთეული გამონაკლისები რელიგიური მისიების და
კერძო პირების ინიციატივების სახით (ეს არ ეხება გლობალური ფონდის მიერ შიდსისა და ტუბერკუ
ლოზის პროგრამების მხარდაჭერას). დონორები ჯერ კიდევ უჭერენ მხარს, ვთქვათ, ლობირების ღო
ნისძიებებს, თუმცა ლობირების საგნის – სერვისის მოდელების არსებობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას
(გავიხსენოთ კურტ ვონეგუტის დიალოგი მის ძმასთან: „სახლში ჩხირკედელაობის დროს ყოველთვის
ვკარგავ ინსტრუმენტებს”, – ამბობს ის. „ეგ არაფერია, მე ყოველთვის ვკარგავ იმას, რასაც ვაკეთებ”,
– პასუხობს ძმა).
აღნიშნული გარემოება სხვადასხვა ტიპის საფრთხეებს შეიცავს, კერძოდ:
იმ შემთხვევაში, თუ დონორული მხარდაჭერა ადგილობრივი რესურსებით დროულად არ ჩანაცვლდე
ბა, მოსალოდნელია, მრავალი წლის განმავლობაში უზარმაზარი უცხოური და ადგილობრივი ძალისხ
მევის შედეგად შექმნილი მოდელების არა დანერგვა, არამედ დაკარგვა;
სფეროდან ადგილობრივი ორგანიზაციების განდევნა სხვადასხვა რელიგიური მისიების წარმომადგე
ნელთა მიერ, ერთი მხრივ, არაერთგვაროვან რეაქციას გამოიწვევს ჩვენს პოსტათეისტურ საზოგადო
ებაში, მეორე მხრივ, მოსარგებლეების ბედს დამოკიდებულს გახდის შესაბამისი კონფესიების ნებაზე,
გააგრძელონ თუ არა საქმიანობა საქართველოში;
კერძო ინიციატივები, შესაძლოა, დიამეტრულად ეწინააღმდეგებოდნენ როგორც სახელმწიფო პოლი
ტიკას, ასევე მოსარგებლეთა ინტერესებს (მაგალითების დასახელებისგან თავს შევიკავებთ).

2. თანამშრომლობა სხვადასხვა განზომილებაში
ა. სამთავრობო-არასამთავრობო ურთიერთობები – კვლავ აშკარაა ნდობის და აღიარების ორმხრივი
დეფიციტი. არასამთავრობო სექტორში მთავრობა აღიქმება, როგორც არაკომპეტენტური და კორუმ
პირებული, რის საპასუხოდაც უკან უბრუნდება კორუმპირებულის იარლიყი, სხვადასხვა ძალების მა
რიონეტებად შეფასებასთან ერთად. საჭიროა იმის გაცნობიერება, რომ ორივე სექტორის საზრუნავი
ერთი და იგივე ქვეყანა და ხალხია, ხოლო თანამშრომლობა – ორივე მხარისთვის სასარგებლო;
ბ. არასამთავრობო და ბიზნეს სექტორი – ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა ინსტიტუციურად
განვითარებული არ არის. კომპანიების სოციალური საქმიანობა ან სუფთა სარეკლამო ხასიათისაა, ან
რაიმე კონკრეტულ მოტივაციას ეფუძნება. ცალკეული დადებითი შემთხვევები სურათს არსებითად
ვერ ცვლის. სავარაუდოდ, მხოლოდ მხარდამჭერი კანონმდებლობა საკმარისი არ აღმოჩნდება. აღსა
ნიშნავია კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის მიერ კარგად ორგანიზებული შეხვედრა – მხოლოდ
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კარგი შეხვედრა, რომელსაც გაგრძელება არ მოჰყოლია. ამრიგად, კულტურული ცვლილების გარეშე
მნიშვნელოვანი პროგრესი მოსალოდნელი არ არის.
გ. არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლობა – სისტემურ ცვლილებებზე ორიენტირებული
საქმიანი ურთიერთობები ძნელი დასასახელებელია (გარდა გამონაკლისისა, რომელსაც ბოლოში აღვ
ნიშნავთ). თანამშრომლობა, მეტწილად, გარკვეული გამჭოლი თემების ან კონკრეტული სეგმენტების
საფუძველზე ვითარდება (მაგალითად, პაციენტების უფლებები, ფსიქიკური ჯანმრთელობა და სხვა).
ამ მხრივ აღსანიშნავია მეტ-ნაკლები წარმატებით მოქმედი, რეგისტრირებული და არარეგისტრირებუ
ლი ქსელები და ქსელებს მიღმა თემატური თანამშრომლობა. სამწუხაროდ, ეს საქმიანობა ჯანდაცვის
სექტორში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების ძლიერი მხარე არ არის. აქვე მოვიყვანთ მკაფიო
მაგალითს, როდესაც ორგანიზაციათა ერთი თემატური ჯგუფის წინაშე ხისტად დადგა არჩევანი: ან ერ
თად გადარჩენა, ან ცალ-ცალკე დაღუპვა. საკვირველია, მაგრამ მათმა უმრავლესობამ ეს უკანასკნელი
არჩია. ცალკე უნდა აღინიშნოს შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების თანამშრომლობა.
ამ სფეროში მნიშვნელოვანი გარღვევა იყო გაეროს შშმ პირთა კონვენციის რატიფიცირება, როგორც
კულტურული ცვლილების შესაძლებლობა. კონვენციის სულისკვეთება „არაფერი ჩვენ შესახებ ჩვენ
გარეშე” გულისხმობს შშმ პირების სრულფასოვან მონაწილეობას მათთან დაკავშირებული გადაწყვე
ტილების მიღების ყველა დონეზე. აქ ერთგვარი პარალელი შეიძლება გავავლოთ საბჭოთა პატერნა
ლისტურ ჯანდაცვასა და დასავლურ პარტნიორულ ჯანდაცვასთან. კერძოდ, საბჭოთა ექიმი იყო „მამა,
რომელმაც უკეთ იცის, როგორ სჯობს შვილისთვის” (პაციენტისთვის). შესაბამისად, ექიმის და პაციენ
ტის უფლებები სრულიად ასიმეტრიული იყო. ასევე პატერნალისტურად უდგებოდა საზოგადოება შშმ
პირებს – მაშინდელი დისკრიმინაციული ტერმინით „ინვალიდებს”. დამოუკიდებლობის პერიოდში შე
იქმნა რამდენიმე მეტად პროგრესული დოკუმენტი, როგორც საკანონმდებლო (მაგ.: კანონი პაციენტის
უფლებების შესახებ), ასევე, ფაკულტატური (ეთიკის კოდექსის თუ ქცევის წესების სახით), რამაც გარ
დამტეხი ზეგავლენა იქონია ძველი სტერეოტიპის შეცვლაზე. დღეს უკვე სავალდებულოა, მაგალითად,
პაციენტის ინფორმირებული თანხმობის არსებობა; ზოგ შემთხვევაში არსებობს მომხმარებლის მიერ
მიმწოდებლის არჩევის საშუალება (პჯც, ვაუჩერი). რაც შეეხება შშმ პირების მიმართ დამოკიდებულე
ბას, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში კარდინალური ცვლილებები განხორციელდა – უცხოელი
დონორების და ადგილობრივი ორგანიზაციების ეფექტური თანამშრომლობის შედეგად, საზოგადოე
ბა ბევრად ადეკვატური გახდა. პარალელურად, გაძლიერდნენ შშმ პირების საკითხებზე მომუშავე და
თვით შშმ პირების ორგანიზაციები (ე. წ. DPO – Disabled people’s organization). ერთგვარად მიწყნარდა
ორგანიზაციების ხმაურიანი დაპირისპირებები და კონფლიქტები. თუმცა პროგრესთან ერთად, გამო
იკვეთა მნიშვნელოვანი საფრთხეც, რაც დაკავშირებულია ჩვენი საზოგადოებისთვის დამახასიათებელ
რადიკალიზმთან: შშმ პირთა გარკვეული ჯგუფები სფეროდან პროფესიონალების განდევნას მოითხო
ვენ და ყველა პროცესის სრულად გაკონტროლებას მხოლოდ შშმ პირების ისეთი ორგანიზაციების მი
ერ, რომლებიც არ არიან სერვისის მიმწოდებელები და არ მონაწილეობენ სახელმწიფო პროგრამების
განხორციელებაში. მათი კლასიფიკაციით, არსებობენ „დამოუკიდებელი” და „სერვისის მიმწოდებელი”
ორგანიზაციები, ეს უკანასკნელი კი კომპრომატად აღიქმება.
ჩვენი აზრით, ასეთი მიდგომა მეტად დესტრუქციულია და ზიანს აყენებს მონაპოვარს – შშმ პირების და
მათ თემატიკაზე მომუშავე პროფესიონალების (მათ შორის, შშმ პირთა ორგანიზაციების) ინტეგრაცი
ას. ამგვარი ერთობა საშუალებას იძლევა, პრობლემები ყველა ასპექტში იქნეს განხილული და მოიძებ
ნოს ოპტიმალური გზები გამოსავლისთვის. ნებისმიერი მცდელობის მიუხედავად, პროფესიონალებს
სფეროდან ვერავინ განდევნის და ვერც იმას აიძულებს, თავიანთ სფეროში ხმის უფლების გარეშე ან
მეორეხარისხოვან სუბიექტებად დარჩნენ. საპირისპიროდ, მათგან გამიჯვნა გამოიწვევს შშმ პირების
და მათი ორგანიზაციების თვითიზოლაციას, ანუ წარსულში დაბრუნებას, რის შემდეგაც ინტეგრაციის
გზები ხელახლა უნდა ვეძებოთ.

3. საქმიანობის ხარისხი
გამოცდილებამ აჩვენა, რომ შეთავაზებული მოდელების გაზიარება ცენტრალური თუ ადგილობრი
ვი მთავრობების მიერ საკმარისი პირობა არ აღმოჩნდა მათი სწორად დანერგვისათვის. გამოიკვეთა
პროგრამების სუროგატების განხორციელების და იდეის დისკრედიტაციის საფრთხე. მაგალითად მო
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სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების განვითარება

ვიყვანთ მეტად პროგრესულ პალიატიური მზრუნველობის სახელმწიფო პროგრამას, რომლის განხორ
ციელებაში სპეციალისტებთან ერთად მრავალი არაკვალიფიციური მიმწოდებელი ჩაერთო. პროცესმა
გადაინაცვლა სასამართლოში, პასუხად კი პროგრამა ისე მოდიფიცირდა, რომ მისი ერთ-ერთი არსები
თი კომპონენტი პრაქტიკულად ვერ ხორციელდება. აქ შეიძლება გავიხსენოთ ძველბერძნულ კანონთა
ავტორი დრაკონი, რომელმაც შეკითხვაზე, თუ რატომ ისჯებოდა სიკვდილით როგორც მსუბუქი, ასე
ვე მძიმე დანაშაულის ჩადენა, უპასუხა: მცირე დანაშაულისთვისაც კი სიკვდილი მისაღებად მიაჩნდა,
ხოლო უფრო მძიმესთვის სხვა ვერაფერი მოიფიქრა. მოსალოდნელია, რომ პროგრამა კვლავ მიიღებს
ადეკვატურ სახეს და მონიტორინგის სისტემა დაიხვეწება.
კიდევ ერთი, გაცილებით პარადოქსული მაგალითია ბათუმის შინმოვლის მუნიციპალური პროგრამის
ტრაგიკომიკური განვითარება: მერიის არასწორი ქმედებების შედეგად, პროგრამის ბიუჯეტი 4-ჯერ
შემცირდა, ნახევარი წლის განმავლობაში საქმიანობა არ დაწყებულა, ხოლო მეორე ნახევარში, მერიის
ღია მხარდაჭერით, ლოგინს მიჯაჭვული პაციენტების მკურნალობა და მოვლა მინდობილი აქვს პლას
ტიკური ქირურგიის ცენტრის სახელს ამოფარებულ სამშენებლო ორიენტაციის კომპანიას, რომელიც
მანამდე სასაფლაოების მოწყობით, ოფისების დასუფთავებით და მსგავსი საქმიანობით იყო დაკავებუ
ლი.
ამრიგად, პროგრესული მოდელის იდეის მიღებასთან ერთად, თანაბრად მნიშვნელოვანია მისი სწორად
დაგეგმვა და ხარისხის მონიტორინგი, მეტადრე, სამოქალაქო მონიტორინგის სისტემის დამკვიდრება.

ბოლოთქმა
მესამე სექტორის ჯანდაცვის სეგმენტში გორდიას კვანძი შეიკრა და კვლავაც აქტუალურია ილიას შე
კითხვა, თუ როგორ გაიხსნება ის: „რუსული ხმლის დაკვრით თუ ევროპული ცივილიზაციური ხერხე
ბით”.
დაბოლოს, დავასრულოთ იმედის მომცემი ამბით: ორი წლის წინ სფეროში მოქმედმა წარმატებულმა
კოალიციებმა შექმნეს „საქართველოს ზრუნვის პლატფორმა”, რომელიც 4 თემატურ ქსელს და 40-ზე
მეტ ორგანიზაციას აერთიანებს. პლატფორმა დარგის ყველაზე მასშტაბური და ქვეყანაში ჯერ-ჯერო
ბით ერთადერთი ზეკოალიციური გაერთიანებაა. მისი მიზანი ქვეყანაში ინტეგრირებული ზრუნვის და
ნერგვა და ბიო-ფსიქო-სოციალური მიდგომის დამკვიდრებაა. პლატფორმის მიერ შემუშავებული პო
ლიტიკის დოკუმენტის – „ზრუნვის კონცეფციის” პრაქტიკული განხორციელების დაწყება კარგი ბიძგი
იქნება ჯანდაცვის სისტემის ეფექტური რეფორმისათვის.
ქართული ანდაზის მიხედვით, ძალა ერთობაშია, ხოლო ინდური ანდაზა ამბობს, რომ გრძელი გზის გავ
ლა პირველი ნაბიჯის გადადგმით იწყება.
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საზოგადოებრივი ორგანიზაციები:
დამოუკიდებლობიდან – სამოქალაქო პასუხისმგებლობამდე
ხათუნა ლაგაზიძე

როცა ეს სტატია იწერება 13 ივნისის თბილისის ტრაგედია ახალი მომხდარია, რამაც ბევრი რა
მის ახლებურად შეფასების თუ გადაფასების საშუალება მოგვცა. შეიძლება ითქვას, რომ 13 ივნისი
ერთგვარ ზღვარგამყოფად იქცა: 1980-იანების ბოლოს ახალგაზრდების შემართებამ დამოუკიდებ
ლობა მოგვიტანა. მას შემდეგ, რაც ყველაზე მეტად გვაკლდა – ეს სამოქალაქო პასუხისმგებლობა
იყო ახლადშექმნილი სახელმწიფოს წინაშე და სოციალური სოლიდარობა ჩვენივე საზოგადოების
წევრების მიმართ. თუმცა, როგორც ჩანს, ამ წლებს უქმად არ ჩაუვლია – სტიქიური უბედურების
შემდგომმა დღეებმა გვაჩვენა, რომ მოდის თაობა, რომელსაც საზოგადოების წინაშე არსებული
პრობლემების და გამოწვევების გადასაჭრელად თვითორგანიზება შეუძლია. როცა მე და ირინა
ხანთაძე ამ სტატიის დაწერაზე ვსაუბრობდით, ერთ-ერთი მთავარი კითხვა იყო: საზოგადოებრივი
ორგანიზაციების მდგრადობისთვის რა შესაძლებლობებს ვხედავთ. პასუხისმგებლობა და სოლი
დარობა – უნდა იყოს ახალი ტიპის საზოგადოებრივი მოძრაობების თუ საზოგადოებრივი ორგანი
ზაციების მამოძრავებელი მთავარი ლაიტმოტივი, ხოლო ვინ უნდა ვიგულოთ მათ პარტნიორად ამ
საქმეში, ამაზე ცოტა ქვემოთ.
ახლა მოკლედ იმაზე, როგორ მოვედით აქამდე და რა პრობლემების და გამოწვევების წინაშე დგას
დღეს სამოქალაქო საზოგადოება, თუ კონკრეტულად საზოგადოებრივი ორგანიზაციები. მე არ შე
ვეხები კონკრეტული ორგანიზაციების საქმიანობის განხილვას ან მაგალითების მოტანას, რადგან
პრობლემა კომპლექსურია და შესაბამის მიდგომას საჭიროებს.
ამოცანები შეიცვალა: დამოუკიდებლობის გარიჟრაჟზე, როცა ჩვენ ბნელ ოთახში ხელის ცეცებით
ვცდილობდით გაგვეგო, რა იყო დემოკრატიული სახელმწიფო და თანამედროვე დასავლური დე
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მოკრატია, თავადაც ახლადშექმნილმა საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა სასიცოცხლოდ მნიშ
ვნელოვანი – საგანმანათლებლო – როლი იტვირთეს და დიდწილად შეასრულეს: დემოკრატიის ან
ბანის შემოტანა და გავრცელება ჯერ კიდევ კომუნისტურ თუ პოსტკომუნისტურ საზოგადოებაში.
მათ გარდაქმნისთვის ყველაზე მძიმე და კონსერვატიული სფერო ერგოთ – საზოგადოების ცნობი
ერება. განმანათლებლები – თამამად შეიძლება ეწოდოს მე-20 საუკუნის დასასრულის ამ მოძრაო
ბას. კარგი იქნება, თუ გამოიცემა 1990-იანი წლების დასასრულისა და 2000-იანების დასაწყისის
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ გამოცემული წიგნების, ბროშურებისა თუ პუბლიკაციე
ბის ბიბლიოგრაფია, რომელიც ნათლად დაგვანახებს ამ თაობის პირველგამკვალავების – საზოგა
დოებრივი ორგანიზაციების საგანმანათლებლო როლს ახლადდამოუკიდებელი საქართველოს სა
მოქალაქო საზოგადოების ცნობიერების ჩამოყალიბებაში. ამ ეპოქას სხვაგვარად საზოგადოებრივი
რომანტიზმის ეპოქაც შეიძლება ეწოდოს. გადამწყვეტია ამ თაობის როლი თავისუფალი მედიის
ფორმირებაშიც. და ბუნებრივია, შეუფასებელია საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების ფინან
სური თუ ინტელექტუალური მხარდაჭერა, რომლითაც მათ საქართველოში სამოქალაქო საზოგა
დოების განვითარებას ჩაუყარეს საფუძველი.
სამოქალაქო კონტროლიც ხელისუფლებაზე, ქართულ რეალობაში, ამ ეპოქის მონაპოვარია, რა
მაც განაპირობა კიდეც, დიდწილად, ედუარდ შევარდნაძის ხელისუფლების შეცვლა. თუმცა, მანამ
დე მიმდინარე რეფორმების, განსაკუთრებით სასამართლო სისტემის რეფორმირების პროცესში,
ძალზედ მნიშვნელოვანი იყო სამართლისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მომუშავე
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მონაწილეობა და როლი. ნდობა და იმედი, სამოქალაქო აქტი
ვისტების მიმართ საზოგადოებაში იყო უზარმაზარი. ბუნებრივი იყო ისიც, რომ საზოგადოებრივ
ორგანიზაციებში თავმოყრილი ინტელექტუალური რესურსი იქცა ახალი ხელისუფლების საკად
რო ბაზისად. თუმცა, მეორეს მხრივ, ამან საზოგადოებრივი აქტივობის ერთგვარი სტაგნაცია გა
მოიწვია, რასაც რამდენიმე მიზეზი ჰქონდა: სამოქალაქო საზოგადოების გამწევი ძალა თითქმის
მთლიანად გადავიდა ხელისუფლებაში; ამასთან, მათ ჩათვალეს, რომ მათი გამოცდილება სრული
ად საკმარისი იყო წარმატებული სახელმწიფოს ასაშენებლად და სახელისუფლო სტრუქტურებს
მიღმა დარჩენილი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხრიდან სამოქალაქო კონტროლი მხოლოდ
ზედმეტი გამაღიზიანებელი და ხელისშემშლელი გახდა ახალი ხელისუფლების რეფორმისტული
სულისკვეთების პროცესში: ვინ თუ არა მათ, ვინც პოლიტიკური წარსულის ნაწილად აქცია შევარ
დნაძის ხელისუფლება, კარგად უწყოდნენ აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების ხელისუფლებაზე
ზემოქმედების ძალა და მუხტი.
სამწუხაროა, რომ სწორედ სამოქალაქო საზოგადოების წიაღიდან გამოსული პოლიტიკოსების ხე
ლისუფლებაში ყოფნის პირველი წლები სწორედ სამოქალაქო აქტივობისა და მათივე ბრძოლით
მოპოვებული მედიის თავისუფლების მკვეთრი შეზღუდვით აღინიშნა. ამავე წლებს უკავშირდება
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ნაწილის ფაქტობრივი შეზრდა სახელისუფლო სტრუქტურებ
თან, რაც განსაკუთრებით თვალსაჩინო იყო საარჩევნო მონიტორინგის სფეროში მომუშავე ორ
განიზაციების საქმიანობაში, როცა მათი ნაწილი სწორედ ხელისუფლების პოზიციის გამყარებას
ცდილობდა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ გაგზავნილ ანგარიშებსა თუ ადგილობრივ
მედია-საშუალებებში. ყველაზე სავალალო შედეგი, რაც ამ პროცესს მოჰყვა, საზოგადოებრივი ორ
განიზაციების და სამოქალაქო აქტივისტების მიმართ, ნდობის შემცირება გახლდათ, რამაც თანდა
თან საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსა და საზოგადოების დანარჩენ ნაწილს შორის ბზარის გაჩე
ნა, უფრო მეტიც, ზოგ შემთხვევაში გაუცხოება გამოიწვია. სამწუხაროდ, ამ პროცესის თანმდევი
გახდა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და დონორების მიმართ საზოგადოებაში ნდობის შემცი
რებაც, რომლებიც საქართველოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ფინანსურ და ინტელექტუა
ლურ მხარდაჭერას ახორციელებდნენ.
მართალია, „ნაციონალური მოძრაობის” ხელისუფლების ბოლო წლებში საზოგადოებრივმა ორგა
ნიზაციებმა შეძლეს ერთგვარი სტაგნაციიდან და სახელისუფლო გავლენისგან გათავისუფლება და
ადამიანური რესურსების კვლავ შემოკრება, თუმცა საზოგადოების ფართო ფენებთან ხიდის გამ
თლიანება და ნდობის აღდგენა რთული ამოცანა აღმოჩნდა, მიუხედავად იმისა, რომ მათი როლი
მედიის თავისუფლებისთვის ბრძოლის და 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების სამართლიანად
ჩატარების საქმეში, მართლაც მნიშვნელოვანი იყო.
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სამწუხაროდ, 2012 წლის არჩევნების შედეგად მოსულმა ახალმა ხელისუფლებამ, რომელმაც წი
ნასაარჩევნო პროცესში ასევე იგრძნო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების და სამოქალაქო საზო
გადოების გავლენა და ძალა, ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე მაქსიმალურად შეუწყო ხელი იმ
ბზარის გაღრმავებას, რომელიც საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსა და საზოგადოების დანარჩენ
ნაწილს შორის, „ნაციონალური მმართველობის” ეპოქაში გაჩნდა. „ქართული ოცნების” უმაღლესი
თანამდებობის პირთა ვერბალური აგრესია საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო
აქტივისტების მიმართ, ბუნებრივია, საზოგადოების მხრიდან ხელისუფლებაზე სამოქალაქო კონტ
როლის შესუსტებას ისახავდა მიზნად.
„ქართულ ოცნებას” ჰქონდა რეალური შანსი საზოგადოებრივი ორგანიზაციები არა ხელისუფ
ლების დანამატად, არამედ პარტნიორად, ფართო სპექტრის სერვისების მიმწოდებლად ექცია და
მან ეს შანსი არ გამოიყენა. ვერც ახალმა ხელისუფლებამ შეძლო და ისურვა სხვადასხვა სფეროში
მოღვაწე საზოგადოებრივი და კვლევითი ორგანიზაციების ინტელექტუალური, ხშირ შემთხვევა
ში, აკადემიური ცოდნა არა ვიწრო პოლიტიკური, არამედ სახელმწიფოებრივი მიზნებისთვის გა
მოეყენებინა. „ქართული ოცნების” მხრიდან საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მარგინალიზაციის
მცდელობა დაასრულა ხელისუფლებასთან აფილირებული ისეთი „არასამთავრობო” ორგანიზაცი
ების შექმნამ, რომლის ერთადერთი მიზანი საზოგადოების რადიკალიზაცია და ინტელექტის წინა
აღმდეგ უხეში ძალის დაპირისპირება გახლავთ.
ახალი ეპოქის ნიშნად იქცა საქართველოში ბოლო ორი წლის განმავლობაში მომძლავრებული რუ
სული პროპაგანდაც, რომლის ერთი მთავარი მიმართულებაც სწორედ საქართველოს სამოქალაქო
სექტორის და დასავლეთის საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების წინააღმდეგ საზოგადოებ
რივი აზრის შექმნა და მობილიზებაა, ხოლო გლობალურად – საქართველოს საზოგადოების თვალ
ში დასავლეთის, როგორც ღირებულების, დევალვაცია.
ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ არსებული ხელისუფლების პირობებში საზოგადოებრივი აქტივო
ბა ისევე იზღუდება, როგორც „ნაციონალური” ხელისუფლების ჟამს, თუმცა ზემოთჩამოთვლილი
პრობლემები საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის სერიოზული გამოწვევაა.
ამ ეტაპზე, შეიძლება ითქვას, რომ ვერც ძირძველმა საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა შეძლეს
ახალ გამოწვევებთან სათანადოდ გამკლავება: ისინი უფრო ელიტარულ კლუბს ემსგავსებიან, რო
მელსაც სულ უფრო უჭირს საზოგადოების ფართო ფენებთან საერთო ენის გამონახვა. სხვადასხვა
მიმართულების ადამიანის უფლებათა დაცვის, ადვოკატირების, გარემოს დაცვის თუ კვლევითი
ორგანიზაციები ნამდვილად საჭიროებენ ახალ კონცეპტუალურ და ინოვაციურ მიდგომებს, რათა
კვლავ აქტიურად ჩაერთონ მათი ძირითადი ფუნქციის – საზოგადოების რეფორმირების პროცესში.
განსაკუთრებული სიმწვავით ეს პრობლემა რუსულ პროპაგანდასთან გამკლავების უუნარობაში
გამოვლინდა – დასავლური ფასეულობების მიმდევარმა და საქართველოს დასავლური საგარეო
ვექტორის დამამკვიდრებელმა საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა ვერ გამოამჟღავნეს საჭირო
თვითორგანიზების უნარი, რათა მობილურად, ერთიანი ძალით და საერთო კონცეფციით შეექმნათ
და გაეტარებინათ რუსული საინფორმაციო პოლიტიკის ალტერნატიული საინფორმაციო კურსი,
რაც დღევანდელ რეალობაში ყველაზე მნიშვნელოვანი, გადაუდებელი ამოცანაა. ამ ბოლო დროს
თითქოს იგრძნობა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გარკვეული აქტიურობა საზოგადოებასთან
ურთიერთობის და დასავლური ფასეულობების პოპულარიზაციის კუთხით, რისი კარგი მაგალითია
საქართველოს რეგიონებში სხვადასხვა ორგანიზაციების ლიდერების შეხვედრები მოსახლეობის
ფართო ფენებისთვის, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების არსის და ბენეფიტების გაც
ნობის მიზნით. იმედია, ამ ორგანიზაციების საქმიანობა გამონაკლისი არ იქნება.
თავის მხრივ, თითქოს დონორი ორგანიზაციების ინტერესიც შესუსტდა საქართველოს მიმართ.
ყოველ შემთხვევაში, პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ ახალი სახეების, ახალი ორგანიზაციების ხელ
შეწყობის და წამოწევის პროცესი მათი მხრიდან ძალიან მძიმედ მიმდინარეობს. რაც ძალიან სამწუ
ხაროა, მით უფრო მაშინ, როცა საქართველოს ხელისუფლების მზაობაზე ხელი შეუწყოს სამოქალა
ქო აქტივობებსა და ინოვაციებს, ზემოთ უკვე ვისაუბრეთ. პარალელურად, მიმდინარეობს რუსეთის
გავლენის დამამკვიდრებელი ორგანიზაციების გამოჩენა-დამკვიდრება საზოგადოებრივ სივრცეში.
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სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების განვითარება

საგანგებოდ უნდა გავუსვათ ხაზი, რომ ქართული ბიზნესი, რომელმაც თითქოს ყველაზე მეტად
ისარგებლა დასავლური ცხოვრების წესით სიკეთეებით და სწრაფად გადაეწყო საბაზრო ეკონომი
კის პრინციპებზე, თავისი არსით ყველაზე კონსერვატიული აღმოჩნდა და არაფრით არ უნდა გაი
გოს სამოქალაქო საზოგადოების, შეიძლება ითქვას, გადამწყვეტი როლი იგივე ბიზნესის თავისუფ
ლების საკითხში. არადა ეს სწორედ ის სეგმენტია, რომელმაც საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში
საკუთარი ფარის როლი უნდა დაინახოს და შესაბამისად, მის გაძლიერებაზე იზრუნოს.
ამ ფონზე ყველაზე იმედისმომცემი ის რესურსია, რომელიც 13 ივნისის თბილისის სტიქიური კა
ტასტროფის შემდეგ ვიხილეთ: საზოგადოებამ შეძლო თვითორგანიზება სოციალური სოლიდარო
ბის დროშის ქვეშ. სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ის ტალღა, რომელიც ივნისის დღეებში აგორდა,
იმითაც იყო მნიშვნელოვანი, რომ გადამდები აღმოჩნდა – მან აიყოლია, შეიძლება ითქვას, აიძულა
ბიზნესი გაეზიარებინა სამოქალაქო პასუხისმგებლობა და შეერთებოდა სოციალური სოლიდარო
ბის აქციას. უნდა ვივარაუდოთ, რომ სამომავლოდ საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და ბიზნე
სის ურთიერთობის ეს მოდელი ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიულია: სამოქალაქო საზოგადოებამ
ბიზნესი უნდა გაიხადოს პარტნიორად საზოგადოების რეფორმირების პროცესში. ამის გამოცდი
ლება ბოლო მოვლენებამდე არც ერთ მხარეს არ ჰქონია – არც საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
განიხილავდნენ, მოიაზრებდნენ პარტნიორად ბიზნესს და მით უფრო, არც ბიზნესი – ამ ორგანი
ზაციებს. ეს არ იქნება მარტივი პროცესი, თუმცა სრულიად რეალისტურია, განსაკუთრებით პირ
ველ ეტაპზე მედია-მხარდაჭერის შემთხვევაში. სამოტივაციო საინფორმაციო პოლიტიკა ბიზნესს
წაახალისებს გახდეს საზოგადოების განვითარების აქტიური მონაწილე. ისევე როგორც, საჭიროე
ბის შემთხვევაში, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხრიდან გარკვეული ზეწოლა, რაც ბიზნესს
აიძულებს არ დარჩეს განზე საზოგადოების მოთხოვნებისგან.
დასასრულს შეიძლება ითქვას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები სა
ქართველოში გარკვეული ტურბულენტობის ხანაში შედის, მათი როლი ქვეყნისა და საზოგადო
ებრის განვითარების პროცესში მაინც შეუცვლელი იქნება. მათ სიცოცხლისუნარიანობას ადას
ტურებს ისიც, რომ ახალმა თაობამ უკვე იგრძნო ტრანსფორმირების აუცილებლობა ერთგვარი
„ელიტარული კლუბიდან” უფრო მასობრივ საზოგადოებრივ მოძრაობამდე და როგორც აღვნიშ
ნეთ, ადამიანის უფლებათა დაცვის, ადვოკატირების, გარემოს დაცვის თუ კვლევით ფუნქციებთან
ერთად წინა პლანზე წამოვიდა სოციალური სოლიდარობისა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის
ზრდის თემა. მთავარია, მათ საზოგადოების საჭიროებების სტარტეგიული ხედვა გამოიმუშაონ,
ადექვატური მიზნების დასახვა, ტაქტიკისა და პარტნიორების, მათ შორის, ფინანსური პარტნიო
რების სწორად შერჩევა და შესაბამისად, რესურსების მოზიდვა უზრუნველჰყონ.

28

konsultaciis da treningis centri 2015

მედია და არასამთავრობო სექტორი
ინფორმაციის მნიშვნელობა დემოკრატიული პროცესისათვის
ვაკა გორგილაძე

ჩვენ ინფორმაციულ ერაში ვცხოვრობთ და, როგორც ჩანს, ინფორმაციას კაცობრიობის განვითა
რების თანამედროვე ეტაპზე სულ უფრო და უფრო გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება. გაზეთები,
ტელევიზია, რადიო და სხვა ელექტრონული თუ ბეჭდური მედიასაშუალებები, სოციალური ქსე
ლები და სოციალური მედია, კაცობრიობის ისტორიის სხვა ეტაპებთან შედარებით, ინფორმაციის
მიღების და მისი ტრანსლირების უპრეცედენტო შესაძლებლობას გვთავაზობს. ნებისმიერ ჩვენთა
განს შეუძლია მოახდინოს როგორც საკუთარი, ისე სხვა ქვეყნის მოქალაქეების ინფორმირება სხვა
დასხვა საკითხებთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, რთულია თანამედროვე განვითარების
ეტაპზე მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების როლის და ფუნქციის მნიშვნელობის გადაფასება,
განსაკუთრებით კი – მედიის საგანმანათლებლო ფუნქციისა. როდესაც მედიის საგანმანათლებლო
ფუნქციაზე ვსაუბრობთ, უწინარეს ყოვლისა, ვგულისხმობთ იმას, რომ თანამედროვე სოციალური
სტრუქტურა უამრავი სექტორისაგან შედგება: ჩვენი საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილს მთავ
რობა და არასამთავრობო ორგანიზაციები წარმოადგენს, ხოლო მასობრივი ინფორმაციის საშუ
ალებების ამოცანა ისეთი ტიპის ინფორმაციის მიწოდებაა, რომელიც საზოგადოებას მართებულ
ფაქტებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღების საშუალებას მისცემს. უნდა აღვნიშნოთ,
რომ საზოგადოების ინფორმირებულობის თვალსაზრისით, არანაკლები მნიშვნელობა დღეს განსა
კუთრებით მთავრობასა და არასამთავრობო სექტორს ენიჭება.
ინფორმირებული, განათლებული და აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება დემოკრატიულ პროცეს
ში სახელმწიფო გადაწყვეტილების მიღების საკვანძო ელემენტს წარმოადგენს. ბუნებრივია, ნების
მიერ ქვეყანაში მოსახლეობას არა აქვს დრო და საშუალება იმისათვის, რომ მისთვის მნიშვნელოვან
თემებში დამოუკიდებლად გაერკვეს. აქედან გამომდინარე, საზოგადოება იმ ინფორმაციის მოპო
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ვებისას, რომელიც მას საკუთარი თვალთახედვისა და შეხედულებების ჩამოყალიბებაში დაეხმარე
ბა პოლიტიკაზე, პოლიტიკოსებზე, სოციალურ და ეკონომიკურ, ეკოლოგიურ თუ სხვა საკითხებთან
დაკავშირებით, ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროებს მიმართავს, მათ შორის, პირველ რიგში – მე
დიას.
ინფორმაცია, რომელიც მასობრივი საშუალებებით ვრცელდება, განსხვავებული წყაროებიდან
მომდინარეობს. ექსპერტები, ანალიტიკოსები, სახელმწიფო მოხელეები, მეწარმეები და არასამ
თავრობო ორგანიზაციები მოსახლეობის ინფორმირებას მედიის საშუალებით ახდენენ. მათ შორის
სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციებს გააჩნიათ ის ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებე
ლი, რაც აუცილებელია მედიისთვის – ზუსტი (აკურატული) ინფორმაცია და ალტერნატიული ხედ
ვა ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. არ არსებობს დარგი, რომელზეც არასამთავრობო ორგანი
ზაციებს ხშირად სახელმწიფო უწყებებზე მეტად სანდო, ზუსტი ინფორმაცია და საკუთარი ხედვა
არ გააჩნდეთ პრობლემის და მისი გადაჭრის გზებზე – იქნება ეს თბილისის განაშენიანების გეგმა,
ეკოლოგიური გაუდაბნოების პრობლემა კახეთის ზოგიერთ რაიონში, მოხელეების გაუმართლებე
ლი მატერიალური წახალისება თუ მარიხუანას ლეგალიზაციის საკითხი.
არასამთავრობო ორგანიზაციებს სანდო და ზუსტი ინფორმაციით შეუძლიათ პოლიტიკური დღის
წესრიგის განსაზღვრა და საზოგადოების მობილიზების განხორციელება ამა თუ იმ პრობლემის
გადაწყვეტის მიზნით. ამის მაგალითია 2012 წელს საპარლამენტო არჩევნებამდე არასამთავრობო
ორგანიზაციების კოალიციის მიერ დაგეგმილი და განხორცილებული კამპანია – „ეს შენ გეხება!”.

არჩევნების თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და მედიის წარმომად
გენლებმა კამპანია „ეს შენ გეხება” 2012 წლის 13 თებერვალს წამოიწყეს. კამპანიის მიზა
ნი საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწა და წინასაარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება იყო.
კამპანიის ფარგლებში 170-მდე არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციამ, აგრეთვე 1500მდე ფიზიკურმა პირმა საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანის მოთხოვნით
ხელი მოაწერეს პეტიციას, რომელიც საკანონმდებლო წინადადების პაკეტთან ერთად
წარუდგინეს საქართველოს პარლამენტს 17 თებერვალს. ეს ცვლილებები პარლამენტმა
მოგვიანებით, საზოგადოების უპრეცედენტო ზეწოლის შედეგად მიიღო.

ნიშანდობლივია, რომ აღნიშნული კამპანიის შედეგად დაცული იქნა როგორც საზოგადოების ფუნ
დამენტური უფლება ინფორმირებულობაზე, ასევე მედიის უფლება – ინფორმაციის გავრცელება
ზე. ამ მაგალითზე ჩვენ ვხედავთ, რომ არასამთავრობო სექტორის და მედიის თანამშრომლობა,
ხშირ შემთხვევაში, უფრო მეტად უზრუნველყოფს დემოკრატიულ განვითარებას, ვიდრე სახელმწი
ფო ინსტიტუციები და სახელისუფლებო შტოები. ეს განსაკუთრებით ისეთ ქვეყნებში ხდება, სადაც
ინსტიტუციონალური დემოკრატია ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების ფაზაშია.
არცერთი ინფორმაცია და კონცეპტუალური ხედვა არანაირ ღირებულებას არ წარმოადგენს, თუკი
მის შესახებ საზოგადოებისთვის ცნობილი არ არის. იმისათვის, რომ წვდომა გვქონდეს ინფორ
მაციის ისეთ მნიშვნელოვან არხზე, როგორიც მედიაა, აუცილებელია, არასამთავრობო სექტორი
იცნობდეს მედიის მოთხოვნებს და იმ უნარ-ჩვევებსა და ტექნოლოგიებს ფლობდეს, რომელიც მა
სობრივი საინფორმაციო საშუალებებისთვის აუცილებელია მნიშვნელოვანი ინფორმაციის ეფექ
ტიანად მისაწოდებლად. აქვე უნდა აღინიშნოს ქმედითი სტრატეგიის შემუშავების აუცილებლობაც
არსებული ყველა რესურსის მობილიზების და ჩვენი საქმიანობის მედიის საშულებით პროპაგანდის
მიზნით.
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არასამთავრობო ორგანიზაციის სტრატეგიული კომუნიკაციები
სამი ძირითადი მიმართულებისგან შედგება
პროპაგანდა მედიის საშუალებით
პროპაგანდა მედიის საშუალებით არის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების სტრატეგიული გა
მოყენება როგორც რესურსის, რომელიც დაგვეხმარება სოციალურ/ეკონომიკური და სახელმწიფო
პოლიტიკის დარგში ჩვენი ინიციატივების სტიმულირებაში. ამ მიმართულებით ფართოდ იყენებენ
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში (PR), რეკლამაში, საგამოძიებო ჟურნალისტიკაში და
საზოგადოებრივ ლობირებაში გავრცელებულ მეთოდებს. მედია პროპაგანდის საშუალებით არა
სამთავრობო ორგანიზაციებს საზოგადოებრივ პოლიტიკასთან დაკავშირებული პრობლემების
ფორმირებისა და საზოგადოებრივ დებატებში აქტიური მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა
აქვთ.
ნეთვორქინგი (networking)
ნეთვორქინგი (networking), არსებითად, ეს არის თანამშრომლობა იმ ორგანიზაციებთან, რომლებ
საც მსგავსი მიზნები გააჩნიათ. ნეთვორქინგს შეუძლია გააფართოვოს საკუთრივ ორგანიზაციის
წევრთა ბაზა და, შესაბამისად, საზოგადოების ფართო წრეებში ინფორმაცია გაავრცელოს ორგანი
ზაციის შესახებ. ნეთვორქინგი ხელს უწყობს კოალიციების შექმნას, რაც საერთო საქმიანობის წარ
მართვისა და დაგეგმარების შესაძლებლობებს აფართოებს. დღეისათვის არსებული სოციალური
და სატელეფონო ქსელები და საკომუნიკაციო პროგრამები ეფექტიანი თანამშრომლობის, ერთიანი
პოზიციის ჩამოყალიბების და საინფორმაციო რესურსების, აგრეთვე მედიასთან არსებული კავში
რების ერთობლივად, გაცილებით ეფექტიანად გამოყენების საშუალებას იძლევა.

საქართველოში რეგისტრირებულია 10 ათასი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელ
თაგან მეტ-ნაკლები აქტიურობით მხოლოდ 10% გამოირჩევა. არასამთავრობო ორგანი
ზაციების სიმძლავრე საქართველოში მხოლოდ თბილისშია შესამჩნევი. რეგიონებში კი
ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი შედარებით სუსტად არის წარ
მოდგენილი.
ეფექტიანი ნეთვორქინგის თვალსაზრისით გამოირჩევა „ახალგაზრდა იურისტთა ასოცი
აცია (საია)”, რომელსაც ადგილობრივი ორგანიზაციების ერთ-ერთი ყველაზე გაშლილი
ქსელი გააჩნია საქართველოში. „საია”-ს მიერ ინიცირებული პროექტების დიდი ნაწილი
უკვე პრაქტიკულად დამოუკიდებელ მიმართულებებს წარმოადგენს იურიდიული განათ
ლების, სხვადასხვა სწავლებების და სასწავლო პროგრამების, ცნობიერების ამაღლების
და სხვა მიმართულებით.
ამასთანავე „საია” მჭიდროდ თანამშრომლობს და ხშირად კოალიციის შემადგენლობაში
გვევლინება ისეთ მსხვილ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად, როგორიც გახ
ლავთ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო” და არასამთავრობო ორგანიზაცია
„სამართლიანი არჩევნებისათვის".
კოალიციური ნეთვორქინგი „საია”-ს და მის პარტნიორებს საშუალებას აძლევს, ეფექ
ტიანად აწარმოონ სახელისუფლებო საქმიანობის მონიტორინგი, ადამიანის უფლებების
დაცვა და სახელმწიფო პოლიტიკასთან დაკავშირებული სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების
ლობირება/ადვოკატირება.
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 საკუთარი საინფორმაციო პროდუქციის შექმნა და გავრცელება
აღნიშნულ მიმართულებაში ერთიანდება ისეთი საშუალებები, როგორიც არის: საინფორმაციო
ჟურნალები, ელექტრონული დაიჯესტები, ბლოგები, სარეკლამო რგოლები ან სატელევიზიო გადა
ცემები. ეს მიმართულება მასობრივი საინფორმაციო საშუალებებისგან გარკვეულ დამოუკიდებ
ლობას გვაძლევს, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაშინ, როდესაც მედია არ იზიარებს ჩვენს
შეხედულებებს და თანამშრომლობის სურვილს არ იჩენს.
დოკუმენტური ფილმის, სარეკლამო რგოლის, საინფორმაციო – ანალიტიკური ჟურნალის, სატე
ლევიზიო ან რადიო გადაცემების, ფეისბუქში მოწყობილი ონლაინ ფორუმისა და კონფერენციის
დახმარებით შესაძლებელია, ამა თუ იმ პრობლემის შესახებ ინფორმაცია და ხედვა სტანდარტული
მედია საშუალებების გზის ავლით გავავრცელოთ და მათი ყურადღება ამგვარად უფრო მეტად მი
ვიპყროთ.

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან კომუნიკაციის ფორმები
საინფორმაციო ან პრესსამსახურების ხელმძღვანელები, მედიაკამპანიების მენეჯერები მასობრივი
ინფორმაციის საშუალებებთან კომუნიკაციის ფორმებში კარგად უნდა ერკვეოდნენ. ამ ფორმების
გამოყენებით შესაძლებელია, ეფექტიანი მედია-სტრატეგია აიგოს.
მედიაკამპანიის განსახორციელებლად ჩვენს განკარგულებაში მედიასთან კომუნიკაციის დასამყა
რებლად უამრავი უფასო ან ნაკლებად ხარჯიანი მეთოდი არსებობს, კერძოდ:
პრესრელიზები
პრესზარები/ გამოსაქვეყნებლად მასალის შეთავაზება
პრესკონფერენციები
მედია-ბრიფინგები
მედია-ღონისძიებები (მედია-ტურები, ორგანიზებული გამოფენები, პრეზენტაციები და ა.შ.)
ინტერვიუები რადიოში, ტელევიზიაში, ჟურნალ-გაზეთებში, სააგენტოებში (ინფორმაციის დუბ
ლირება ჩვენი და ორგანიზაციის ფეისბუქის გვერდზე ან საიტზე)
რადიო თოქ-შოუ
მონაწილეობა რადიო ან სატელევიზიო თოქ-შოუში
ვიდეო და აუდიო მასალის განთავსება სოციალურ ქსელებში და ორგანიზაციის საიტზე
საკუთარი სატელევიზიო ან რადიო გადაცემების მომზადება
შეხვედრები რედაქტორებთან
კომენტარების განთავსება ადგილობრივ პრესაში
პრესკიტი1
სატელევიზიო, რადიო, ბეჭდვითი და სოციალური რეკლამა
შიდა კორპორატიული გამოცემები, ჟურნალები
ელექტრონული მედია, სოციალური ქსელები
ბანერები, გარე რეკლამის სხვა კონსტრუქციები
საიტები
1 პრესკიტი: მედიისთვის პრესკონფერენციის ძირითადი აზრის და შეტყობინებების შექმნის და გავრცელების შეუფასებელი
ინსტრუმენტია. იგი გამოიყენება როგორც დამსწრე ჟურნალისტების მიერ, ასევე იმ ჟურნალისტების, რომლებიც გარკვეულ მიზეზთა
გამო ვერ ესწრებოდნენ ღონისძიებას. პრესკიტი უნდა მოიცავდეს:
• პრესკონფერენციაში მონაწილე პრესსპიკერების განცხადებებს, რომელიც ორგანიზაციის საფირმო ბლანკზეა ამობეჭდილი,
თანდატანილი საკონტაქტო ინფორმაციით;
• პრესრელიზს;
• პრესკონფერენციაზე გაჟღერებული ძირითადი პრობლემების აღწერას;
• სხვა მხარდამჭერთა ორგანიზაციების და ექსპერტების განცხადებებს;
• ინფორმაციას პრესკონფერენციის დამფინანსებლის შესახებ.
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რა უნდა ვიცოდეთ მედიის შესახებ?
როგორ ჩნდება თემები მედიაში?

მედიის მეშვეობით რეგულარულად ჩნდება და ვრცელდება თემები, თუმცა თავად თემის წამოწევის
პროცესმა შეიძლება გარკვეული პერიოდი დაიკავოს. ახალი იდეა, ახალი აღმოჩენა, მოვლენა ან სი
ახლე, რომელიც ამა თუ იმ საქმიანობას უკავშირდება, იწყება პირადი საუბრით ან პრესკონფერენ
ციით, გამოსვლით, პრესრელიზში მითითებული კონტაქტით. ამგვარად იგი მასობრივი საინფორმა
ციო საშუალებების ყურადღების ცენტრში ხვდება და შემდეგ, მედიის საშუალებით, საზოგადოებას
გადაეცემა. ეს პროცესი შესაძლოა თვეებს ან, რიგ შემთხვევაში, რამდენიმე წელსაც მოიცავდეს.

მაგალითად, მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის თემა საქართველოში განსაკუთრებით აქ
ტიურად ბოლო სამი წლის განმავლობაში იხილება. თუმცა პირველი აქტიური დისკუსია
ამ პრობლემასთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ 2008 წელს გაიმართა სოციალურ ქსელებში.
გასაგები მიზეზების გამო, მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში დეკრიმინალიზაციის მომ
ხრეების დიდი უმრავლესობა თემაზე საჯაროდ დისკუსიას თავს არიდებდა, გარდა ამისა,
არც მედია და საზოგადოება იყო მზად აღნიშნული თემის აქტიური განხილვისათვის.
დღეს მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის მომხრეები მასობრივ მსვლელობებს აწყობენ,
ხოლო ტელევიზიების და სხვა მედია საშუალებების გზით ფართო დისკუსიაში მონაწი
ლეობენ; საკუთარ მოსაზრებებს და არგუმენტებს ერთმანეთს უზიარებენ ექსპერტები,
პოლიტიკოსები, ფსიქოლოგები, საზოგადოებრივი აზრის ლიდერები და მარიხუანას მომ
ხმარებლები.

თემები, რომლებიც უკავშირდება გენდერულ თანასწორობას, ენერგიის ეფექტიან გამოყენებას ან
გლობალურ კლიმატურ ცვლილებებს და ა.შ. საზოგადოების ყურადღების ცენტრში შეიძლება სხვა
დასხვა ხერხით მოექცეს, მაგალითად:
ახალი პოლიტიკა ან იდეა ჯერ უწყებრივ გამოცემაში უნდა გამოქვეყნდეს, ან მოხსენების ფორმით
გაეგზავნოს საზოგადოების გარკვეულ წრეებს;
პროფესიულ ჟურნალებში, შეზღუდული ტირაჟის მქონე წიგნებში, საინფორმაციო ბიულეტენებ
ში ან ბლოგში განთავსებული პუბლიკაცია ასევე შეიძლება იქცეს ახალი იდეების ან მოვლენების
განვითარების წყაროდ;
ჟურნალისტები, რომლებიც აშუქებენ ცალკეულ დარგებს, მაგალითად, ეკონომიკას, თვალყურს
ადევნებენ ქსელში გავრცელებული ეკონომიკური ხასიათის პროფესიულ გამოცემებს და ანალი
ტიკურ პუბლიკაციებს;
საქართველოში ძალზე მარტივია სამიზნე აუდიტორიის განსაზღვრა ინფორმაციის გავრცელების
თვალსაზრისით. არასამთავრობო ორგანიზაციების პრესსამსახურების პირველ ამოცანად უნდა
იქცეს მთავარი რედაქტორების, რელევანტური თემების გამშუქებელი ჟურნალისტების, კორეს
პონდენტების, ანალიტიკოსების, ექსპერტების, პოპულარული წამყვანებისა და რეიტინგული პო
ლიტიკოსების კონტაქტ-ლისტინგის შედგენა. მათთვის რეგულარული ადრესირებული (direct mail)
ინფორმაციის მიწოდება ასევე საგრძნობლად ზრდის მნიშვნელოვანი თემის გავრცელების შან
სებს.
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როგორ მივაწოდოთ ინფორმაცია ჟურნალისტს?
ჩვენში ბევრი ერიდება უცნობ ჟურნალისტთან კონტაქტის დამყარებას, ვინაიდან მიაჩნიათ, რომ
უცნობი ადამიანისგან ჟურნალისტი არ მიიღებს ინფორმაციას ან მის მიმართ ინტერესს არ გამოი
ჩენს. სინამდვილეში ჟურნალისტი ინფორმაციას იღებს სხვადასხვა წყაროებიდან და განსაკუთრე
ბით დადებითად აფასებს, როდესაც მას სანდო და საინტერესო ინფორმაციით ამარაგებენ.
შეიძლება მოგვეჩვენოს, რომ ჟურნალისტი ზედმეტად მოუთმენელია და სადღაც ეჩქარება, როდე
საც მას ტელეფონით ვესაუბრებით. ეს განცდა კიდევ უფრო გვეუფლება, როდესაც ჟურნალისტს
რედაქტორისთვის მასალის ჩაბარება უწევს. ამდენად, თუკი დავუკავშირდით ჟურნალისტს, პირ
ველ რიგში, უნდა დავინტერესდეთ, აქვს თუ არა მას დრო საინტერესო ინფორმაციის მისაღებად.
ყველაზე უპრიანია საუბრის დაწყების შემდეგი ფორმა:
„გამარჯობა, მე ვარ (სახელი, გვარი) ....... ორგანიზაციიდან. გაქვთ რამდენიმე წუთი თუ დაკავე
ბული ბრძანდებით?”. თუ იგი გვაძლევს დროს, უნდა ვეცადოთ, მაქსიმალურად მოკლედ, ლაკონუ
რად და გასაგებად ჩამოვაყალიბოთ ჩვენი აზრი. მიზანშეწონილია ტექსტის წინასწარი მომზადება.
მაგრამ, თუკი ვგრძნობთ ან ვიგებთ, რომ ჟურნალისტის მიერ ჩვენდამი გამოყოფილი დრო ძალზე
მცირეა, მაშინ განმეორებითი ზარის შესახებ ვკითხოთ მას და თავაზიანად დავემშვიდობოთ.
ძირითადად, კი ჟურნალისტებს დღის პირველ საათამდე უკავშირდებიან. უნდა შევეცადოთ, იგი
დღის 4 საათის შემდეგ აღარ შევაწუხოთ გარდა იმ შემთხვევებისა, თუკი დაკავშირება სასწრაფო
და გადაუდებელია.

საინფორმაციო – ანალიტიკური და მხატვრულ –
პუბლიცისტური მასალები
საინფორმაციო მასალები შეიძლება დავყოთ ორ ტიპად: საინფორმაციო-ანალიტიკური და მხატვ
რულ-პუბლიცისტური.
საინფორმაციო-ანალიტიკურ მასალებს მიეკუთვნება: ტრადიციული სიახლეები, პუბლიკაციები,
რომლებიც ეფუძნება სხვადასხვა ფაქტებს, ფაქტების გამოაშკარავებას, საგამოძიებო ჟურნალის
ტიკის შედეგებს და ა.შ.

2 დეკემბერს, არასამთავრობო და რელიგიური ორგანიზაციების ჯგუფმა ბოლო ხანებ
ში გამოვლენილი რელიგიური შეუწყნარებლობისა და ძალადობის ფაქტების შესწავლის
მოთხოვნით საქართველოს პარლამენტს პეტიციით მიმართა. ხელმომწერი ორგანიზაციე
ბი მთავრობის პოლიტიკაზე საპარლამენტო კონტროლის განხორციელებას და საკანონმ
დებლო ორგანოს რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვის ფაქტებზე (მათ შორის, ქობულე
თის, მოხეს, თერჯოლის შემთხვევებზე) დროულ რეაგირებას მოითხოვენ; ასევე ითხოვენ
რელიგიური სიძულვილით მოტივირებულ სამართალდარღვევებზე მთავრობის არაეფექ
ტური პოლიტიკის გადასინჯვას.
წყარო – ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის საიტი
emcrightspr / 03.12.2014
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მხატვრულ-პუბლიცისტური მასალები, ძირითადად, მოიცავს ცხოვრების წესის აღწერას, ჩანახა
ტებს და, ასევე, მასალებს, რომლებიც ადამიანების ცხოვრების გარკვეულ ეპიზოდებს ასახავს. ამ
ტიპის მასალები საინფორმაციო-ანალიტიკურ მასალებთან შედარებით, როგორც წესი, უფრო სუსტ
გავლენას ახდენს სახელმწიფო პოლიტიკის დებატირებაზე, თუმცა წარმატებით შეუძლია გავლე
ნის მოხდენა საზოგადოებრივ აზრზე – სხვადასხვა სფეროში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავ
შირებით. მხატვრულ-პუბლიცისტური ჟანრის ზემოქმედება, მართალია, ნაკლებად პირდაპირი და
მყისიერია, მაგრამ ხშირად მეტად ეფექტიანი საშუალებაა ჩვენი შეტყობინების გასავრცელებლად.
გადაცემაში „იმედის გმირები” გამარჯვებული გამოვლინდა. 14 ფინალისტიდან მაყურებელმა არ
ჩევანი 19 წლის მინდია შაინიძეზე გააკეთა, რომელიც სამი სოფლის ბავშვებს ჭიდაობაში უსასყიდ
ლოდ ავარჯიშებს. იგი ბავშვებს სხვადასხვა საგნების მომზადებაშიც ეხმარება.
ამ გადაცემის შედეგად სამი სოფლის პრობლემების გადაწყვეტა გუბერნატორის და ადგილობრივი
თემის წარმომადგენლებმა ითავეს. განათლებისა და სპორტის სამინისტროების რეაქციის შესახებ
კი უცნობია.
მოცემული პუბლიკაციის ფორმატი, სამწუხაროდ, ამ ძალზე საინტერესო თემის სხვა ასპექტების
დეტალური განხილვის შესაძლებლობას არ იძლევა. თუმცა გამოვთქვამ იმედს, რომ პუბლიკაციაში
გამოყენებული მასალების მეშვეობით შესაძლებელი გახდება სრულფასოვანი სახელმძღვანელოს
მომზადება, რომელიც მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან არასამთავრობო ორგანიზაციე
ბის კავშირებს და ურთიერთობებს მიეძღვნება.

გამოყენებულია ბენტონის ფონდის, სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრის და დამოუკი
დებელი ჟურნალისტიკის ფონდის (IJF) მასალები და რეკომენდაციები.
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ტრანსფორმაციის რთული გზა –
ერთი სოფლის კულტურის სახლის ისტორია
სოფელი ნუკრიანი
ანა მარგველაშვილი

შესავალი

1

საბჭოთა პერიოდის 70-იან წლებში მთელი საქართველოს მასშტაბით აშენებული კულტურის სახ
ლების ფუნქცია სოფლის დონეზე კულტურულ-საგანმანათლებლო სერვისების შეთავაზება იყო.
საბჭოთა პერიოდის კონტროლირებული და ცენტრალიზებული მართვის სისტემის მიუხედავად,
რომელიც შემოქმედებით მიდგომებსა და თავისუფლებას კულტურის სფეროშიც თითქმის გამო
რიცხავდა, აღნიშნული დაწესებულებები (კულტურის სახლები) თავიანთ ფუნქციას მეტ-ნაკლებად
მაინც ასრულებდნენ. ისინი სოფლის მაცხოვრებლებს არაფორმალური განათლების მიმართულე
ბით სხვადასხვა შესაძლებლობას სთავაზობდნენ – იქნებოდა ეს სახელობო სწავლება, სპორტული
სექციები თუ შემოქმედებითი წრეები.
დღეისათვის კი, გარდა იმისა, რომ სოფლების დონეზე არაფორმალური განათლების, სახელობო
თუ შემოქმედებითი მიმართულების არანაირი სერვისი ხელმისაწვდომი არ არის, დანგრევის პირა
საა მისული „უპატრონოდ” დარჩენილი ძველი, საბჭოთა კულტურის სახლებიც.
1 წარმოდგენილი სტატიის მოკლე ვერსია „მუნიციპალური კულტურის ინფრასტრუქტურა _ განვითარების ახალი პერსპექტივების
გააზრება” საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2015 წლის სამეცნიერო
კონფერენციაზე – „ტრადიცია და ავანგარდი” – იყო წარდგენილი.
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რა გამოსავალი არსებობს კონკრეტული კულტურის სახლების შენარჩუნებასთან დაკავშირებით
მაშინ, როცა სახელმწიფოს არ შეუძლია ამ რაოდენობის შენობების და შესაბამისი პერსონალის
(მუნიციპალური კულტურის ინფრასტრუქტურა) სახელმწიფო, მუნიციპალური ბიუჯეტიდან შე
ნახვა?
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნუკრიანში ბოლო წლებში წარმართული ადვოკატირების
პროცესი სწორედ სოფლის ყოფილი კულტურის სახლის განვითარების ახლებური კონცეფციის
გააზრებისკენ იყო მიმართული. კამპანია, რომლის მიზანიც სოფლის კულტურის ინფრასტრუქ
ტურის, კერძოდ კი, კულტურის სახლის შენარჩუნება და მისი ფუნქციური დატვირთვა იყო, ვფიქ
რობთ, საინტერესო მაგალითი იქნება სხვა სოფლებისა და ინტერესთა ჯგუფებისათვის.

სოფელი ნუკრიანი
სოფელ ნუკრიანში 1050 კომლია, 2556 მაცხოვრებლით. სოფლის საერთო ფართობია 14769 კვ.მ
(სახნავ-სათესის ჩათვლით). სოფელი 11 კილომეტრზეა გადაჭიმული. ნუკრიანის ცენტრიდან სიღ
ნაღამდე 3 კმ-ია. სოფელში 2 საჯარო სკოლა, 3 საბავშვო ბაღი და 2 ბიბლიოთეკაა: ერთი სოფლის
ცენტრში − კულტურის სახლის ბაზაზე და მეორე, სოფლის დასაწყისში, ე.წ. „კალოების” უბანში.
სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი სოფლის ცენტრში, ყოფილი კულტურის სახლის შენობაში განლა
გებული ბიბლიოთეკაა. იგი ადვილად მისაწვდომია არა მხოლოდ სოფელ ნუკრიანის უმეტესი უბნე
ბისათვის, არამედ სოფ. ზემო მაღაროსა და ქ. სიღნაღისთვისაც.
1999 წლიდან სოფელში არასამთავრობო ორგანიზაცია „კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი −
კავკასიური სახლი” მუშაობდა. საქმიანობას ამჟამად „კავკასიური სახლის” მიერ რეგიონული გან
ვითარების პროგრამის ბაზაზე დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაცია „სათემო განვითარე
ბის ცენტრი” აგრძელებს.
2005 წელს სოფელში სათემო კავშირი „ნუკრიანი”დაარსდა, რომელმაც პარტნიორებთან –
„კავკასიური სახლი”, „სათემო განვითარების ცენტრი”, „ელკანა”, „საქართველოს ზრდასრულთა
განათლების ასოციაცია”, „კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი”, „საქართველოს სტრატეგიუ
ლი კვლევებისა და განვითარების ცენტრი” − თანამშრომლობით, სოფლად სათემო განვითარების
არაერთი პროგრამა განახორციელა. პარტნიორების დახმარებითვე სათემო კავშირის „ნუკრიანი”
გუნდმა კვალიფიკაციის ამაღლება და პიროვნული უნარების განვითარება შეძლო. დღეისათვის
კავშირი „ნუკრიანი” ზრდასრულთა განათლებისა და შემოსავლის მომტანი საქმიანობების წახალი
სებისა და სათემო განვითარების მიმართულებით მუშაობს და აქტიურად ახორციელებს ახალგაზ
რდულ პროგრამებს. მისი მუშაობის მთავარი აქცენტი კულტურა და განათლებაა.

ნუკრიანის კულტურის სახლი / პრეისტორია
ე.წ. სოფლის კლუბის ორსართულიანი შენობა, სოფელ ნუკრიანში პირველად 1930 წელს აშენდა.
ამავე შენობაში იყო განთავსებული სკოლა და ბიბლიოთეკა. მშენებლობის დასრულებისა და ზე
მოაღნიშნული დაწესებულებების გახსნის აღსანიშნავად სოფელში საზეიმო ღონისძიება ჩატარ
და, რომელიც კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებს აერთიანებდა. ამ მასობრივ ღონისძიებას
„გრანდიოზული საღამო” ეწოდა და სოფლის ტრადიციად დამკვიდრდა. ღონისძიების პროგრამა
მცირე თეატრალურ სანახაობას, უბნებს შორის სპორტულ შეჯიბრებებს (ფეხბურთი, ჭადრაკი,
ცხენოსნობა, ჭიდაობა და ა.შ.), მხატვრული კითხვისა და ხალხური შემოქმედების კონცერტს მოი
ცავდა. ღონისძიება ტრადიციულად ზაფხულში, აგვისტოში ტარდებოდა, კოლმეურნეობა აფინან
სებდა2 და მის მომზადება-ჩატარებაში ყოველთვის აქტიურად იყო ჩართული სოფელი.

2
თორნიკე მახარაშვილი, კულტურული პროგრამები და თემის განვითარება. თანამშრომლობა ცვლილებებისათვის, სათემო
განვითარების ცენტრის საქმიანობის მიმოხილვა 2011-201 წწ; გვ. 32
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კლუბისა და სკოლის ბაზაზე მოქმედი დრამატული წრე, დროთა განმავლობაში სამოყვარულო თე
ატრად ჩამოყალიბდა.3
მოგვიანებით, 1972 წელს სოფ. ნუკრიანში უფრო მასშტაბური კულტურის სახლი, ე.წ „კლუბკანტორა” აშენდა. დღეს უკვე ნახევრად დანგრეული შენობა 1250 კვ.მეტრი ფართობისაა და 20
ოთახისა და ერთი საკონცერტო დარბაზისგან შედგება, რომელიც თავის დროზე 400-მდე მაყურე
ბელს იტევდა.
გახსნის დღიდან კულტურის სახლის ბაზაზე სხვადასხვა დროს შემდეგი წრეები და ჯგუფები მუ
შაობდა:
ხალხური სიმღერის ანსამბლი
ქორეოგრაფიული ანსამბლი
ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი
ხალხურ საკრავთა ანსამბლი
გიტარაზე დაკვრის შემსწავლელი წრე
ჭრა-კერვის წრე
დრამატული წრე
საექთნო წრე
ჭადრაკის მოყვარულთა წრე
სპორტული წრეები
90-იანი წლებიდან კულტურის სახლმა, რომელსაც ისტორიულად საკმაოდ მრავალფეროვანი სერ
ვისები ჰქონდა, ფუნქცია ეტაპობრივად დაკარგა და მოიშალა ინფრასტრუქტურაც. „1995 წელს
დაზიანდა სახურავი. კულტურის სახლმა საკუთარი ძალებით რამდენიმეჯერ შეაკეთა, მაგრამ უშე
დეგოდ. შენობა საფუძვლიან რემონტს საჭიროებდა. დროთა განმავლობაში შენობის ერთი ნაწილი,
კერძოდ, დარბაზის მხარე ავარიულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა და შიგნით შესვლა შეუძლებელი
გახდა. 2004 წლიდან კულტურის სახლმა მთლიანად შეწყვიტა მუშაობა”4.
კულტურის სახლი, როგორც სათემო განათლების ცენტრი
ნუკრიანის კულტურის სახლის აღორძინებისთვის გამიზნული კამპანია 2010 წლიდან დაიწყო. თუმ
ცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია წინა პერიოდი და ის სამუშაო გარემო, რომელიც 1999 წლიდან არ
სებობდა სოფელში. კულტურის სახლის საკითხის აქტუალობა სწორედ აღნიშნული წინა პერიოდის
გამოძახილია.
საქმე ის გახლავთ, რომ 1999 წელს ნუკრიანში მუშაობა დაიწყო საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ
„კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი − კავკასიური სახლი”, რომელმაც პარტნიორ ორგანიზაცი
ებთან ერთად წლების მანძილზე არაერთი კულტურულ-საგანმანათლებლო, შემოქმედებითი, სო
ციალურ-ეკონომიკური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტი განახორციელა5 სოფ
ლად; ასევე ხელი შეუწყო სხვა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ნუკრიანით დაინტერესებას და
პარტნიორთა ფართო ქსელის ფორმირებას.

3 იქვე; გვ.31
4
თორნიკე მახარაშვილი, კულტურული პროგრამები და თემის განვითარება. თანამშრომლობა ცვლილებებისათვის, სათემო
განვითარების ცენტრის საქმიანობის მიმოხილვა 2011-201 წწ; გვ. 32
5 სხვადასხვა საგანმანათლებლო წრე სოფლის მაცხოვრებელი ბავშვებისათვის; სოფლის ზეიმები; სოფელ ნუკრიანის # 1 საჯარო
სკოლის გარემონტება, რის შემდეგაც „კავკასიურმა სახლმა” უკვე სკოლის ბაზაზე განაგრძო არაფორმალური განათლების
პროგრამების განხორციელება. მუშაობის პროცესში მთავარი აქცენტი სწორედ კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობაზე
კეთდებოდა.
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პროცესის წინაპირობად სოფლად განხორციელებული რამდენიმე ძირითადი პროგრამა იქცა:
სათემო კავშირი „ნუკრიანი”: სოფლად საზოგადოებრივი განვითარების პროცესებს 2005 წელს ად
გილობრივი სათემო ორგანიზაციის დაფუძნება მოჰყვა. სათემო კავშირი „ნუკრიანი” დღეს აქ (და
მთლიანად სიღნაღის მუნიციპალიტეტში) მოქმედი ერთადერთი სათემო კავშირია, რომელიც სოფ
ლის საჭიროებების ადეკვატურად მუშაობს.
„ნუკრიანის სახელოსნოები”: სახელობო წრეებისა და ქალთა დახმარების პროგრამების განხორციელე
ბის შედეგად 2007 წელს შეიქმნა „ნუკრიანის სახელოსნოები”, რომელიც დღეს მთელ საქართველოში
კარგად ცნობილი ქალთა სოციალური საწარმოა. „ნუკრიანის სახელოსნოების” ისტორია 2007 წელს
იწყება, თუმცა მსგავსი ინიციატივისთვის ნიადაგი გარკვეულწილად მანამდეც იყო მომზადებული
„კავკასიური სახლის” განვითარების პროექტების ფარგლებში, რომელსაც ორგანიზაცია სოფელ ნუკ
რიანში ახორციელებდა. თუკი 2007 წლამდე სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციის მხარდაჭერით სო
ფელში შესაძლებელი იყო, რომ მოსახლეობას ცალკეული ხელობა და, მათ შორის, სამკერვალო საქ
მე ესწავლა, 2007 წელს სახელობო სწავლების მიმართულებით მუშაობამ გაცილებით კომპლექსური
სახე მიიღო. პროექტის „გადავარჩინოთ ჩვენი სოფელი” ფარგლებში რამდენიმე თვის მანძილზე 20მდე სოფლის მაცხოვრებელმა ქალმა ხალხური რეწვის და ხელსაქმის სხვადასხვა ტექნიკა შეისწავლა.
„ნუკრიანის სახელოსნოების” მენეჯმენტს სათემო კავშირი „ნუკრიანი” ახორციელებს.
ნუკრიანის ფესტივალი: 2009 წლიდან „კავკასიური სახლისა” და სათემო კავშირის „ნუკრიანი” ძა
ლისხმევით აღსდგა სოფლის ტრადიციული ფესტივალის „გრანდიოზული საღამო” იდეა. ორგანი
ზატორი სათემო კავშირი „ნუკრიანი” გახდა და ფესტივალიც კულტურის სახლის მიმდებარე ტერი
ტორიაზე, სოფლის სტადიონზე ყოველწლიურად იმართება. თავდაპირველად ფესტივალის მიზანი
სოფლად კულტურის სერვისების გამრავალფეროვნება და სოფლის მოსახლეობისთვის დამატები
თი შემოსავლის გენერირება იყო. თუმცა 2012 წლიდან მისი მიზანი ნუკრიანის კულტურის სახლის
აღდგენა და ამ საკითხზე მოსახლეობის პოზიტიური აზრის ფორმირება გახდა.
2011 წლამდე „კავკასიური სახლის” რეგიონული ოფისი, სათემო კავშირი „ნუკრიანი” და „ნუკრიანის სახე
ლოსნოების” ოფისი განთავსებული იყო „კავკასიური სახლის” ძალისხმევითა და მოზიდული დაფინანსებით
2003 წელს რეაბილიტირებულ საჯარო სკოლის შენობაში. 2011 წლიდან კი ეს ორგანიზაციები სამუშაოდ
სოფლის ყოფილი კულტურის სახლის შენობაში (იჯარით აღებულ რამდენიმე ოთახში) გადავიდნენ.
2011 წლის მდგომარეობით ყოფილი კულტურის სახლის შენობაში განთავსებული იყო:
სოფლის ტერიტორიული ორგანო, რომელიც მოგვიანებით ცალკე შენობაში გადავიდა;
სოფლის ბიბლიოთეკა − 2001 წელს აღნიშნულ შენობაში გადაიტანეს სოფლის ბიბლიოთეკა. ბიბ
ლიოთეკას 3 ოთახი ეკავა და მისი წიგნადი ფონდი 2011 წლისათვის 25 768 წიგნს შეადგენდა.
1400-ზე მეტი წიგნი სოფლის ბიბლიოთეკას „კავკასიურმა სახლმა” გადასცა;
მუსიკალური სკოლა − 22-მდე მოსწავლით, განთავსებული კულტურის სახლის 3 ოთახში;
სათემო კავშირი „ნუკრიანი” − რომელსაც დღემდე იჯარით აქვს აღებული რამდენიმე ოთახი და
რეალურად აღნიშნული შენობის ერთადერთი გულშემატკივარი და მომვლელია;
„ნუკრიანის სახელოსნოები” − რომელიც განთავსებულია 2 ოთახში და იმისათვის, რომ სახელოს
ნოების განვითარება და ახალი სერვისების შემუშავება-დანეგრვა მოხდეს, გაფართოება სჭირდე
ბა.
სწორედ სათემო კავშირის „ნუკრიანი” და „ნუკრიანის სახელოსნოების” კულტურის სახლში გადას
ვლას მოჰყვა შენობის ეტაპობრივი განვითარება; სათემო განვითარების ცენტრისა6 და სათემო
6
2010 წელს „კავკასიურმა სახლმა” დააფუძნა ორგანიზაცია „სათემო განვითარების ცენტრი”, რომელიც დღემდე აგრძელებს
განვითარების პროექტების განხორციელებას მთლიანად კახეთის რეგიონში და მათ შორის, სოფელ ნუკრიანშიც. www.satemo.ge
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კავშირის „ნუკრიანი” მიერ კულტურის სახლის რეაბილიტაციის მიზნით გრძელვადიანი კამპანია
დაიგეგმა ერთი მხრივ, საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების კუთხით და მეორე მხრივ, შენობის
ეტაპობრივი რეაბილიტაციისთვის კონკრეტული დაფინანსებების მოძიების მიმართულებით.
მართლაც, 2011 წელს სათემო კავშირის „ნუკრიანი” ძალისხმევით და ფონდის „ღია საზოგადოება
− საქართველო” მხარდაჭერით სოფლის ბიბლიოთეკა გარემონტდა. რეაბილიტაციის ფარგლებში
მოეწყო სამკითხველო, რომელსაც შეხვედრებისა და საკონფერენციო ცენტრის ფუნქცია დაემატა.
ამავე პერიოდში შემუშავდა პირველადი ხედვა და რეკომენდაციები კულტურის სახლის სამომავლო
განვითარებასთან დაკავშირებით7.

განვითარების კონცეფციის განხორციელების ეტაპები
2011 წელს შემუშავებული კონცეფციის − „კულტურის სახლი, როგორც სათემო განათლების რე
სურსი” − ძირითადი მოსაზრებები იყო:
კულტურის სახლის ბაზაზე შესაძლოა ფუნქციონირებდეს არაფორმალური განათლების ე.წ. სა
თემო განათლების ცენტრი, რომელიც სოფელ ნუკრიანსა და მეზობელ სოფლებს მოემსახურება;
საგანმანათლებლო კომპონენტი შეიძლება მოიცავდეს სხვადასხვა საგანმანათლებლო წრეებს და
სახელობო სწავლებას, რისთვისაც კარგი საფუძველია აქვე მოქმედი „ნუკრიანის სახელოსნოები”;
საგანმანათლებლო კომპონენტის დაგეგმვამდე საჭიროა სოფლის მაცხოვრებლების აზრისა და
საჭიროებების კვლევა;
ამისათვის უნდა მოხდეს შენობის გადახურვა მაინც, რათა შესაძლებელი გახდეს მისი ეტაპობრივი
განვითარება/რეაბილიტაცია; ამის კარგი მაგალითი ნუკრიანის სასოფლო ბიბლიოთეკის რეაბი
ლიტაციის ზემოთ აღნიშნული პროექტი იყო;
კულტურის სახლის გადარჩენა/რეაბილიტაციის პროცესში აუცილებელია სოფლის მოსახლეობის
ჩართულობა და, შესაბამისად, მათი დაინტერესება აღნიშნული პრობლემატიკით;
განხილვის თემა უნდა გახდეს „ცენტრის” მენეჯმენტის და დაფინანსების საკითხები.
შესაბამისად, სოფელ ნუკრიანის კულტურის სახლის ფუნქციონირებისთვის გამიზნული კამპანია
ორი ძირითადი მიმართულებით წარიმართა: ერთი მხრივ, სოფლის მაცხოვრებლების დაინტერესე
ბა კულტურის სახლის რეაბილიტაციის საკითხებით და მეორე მხრივ, ადვოკატირების პროცესში
ახალგაზრდების მობილიზება და ჩართვა.
ამოცანა # 1. სოფლის მაცხოვრებლების დაინტერესება კულტურის სახლის რეაბილიტაციის სა
კითხებით და პოზიტიური აზრის ფორმირება:
ხელმოწერების შეგროვება სოფლად კულტურის სახლის გადახურვის მოთხოვნით:
პირველ ეტაპზე, 2011-2012 წწ. კულტურის სახლის გადახურვის მოთხოვნით სოფლად 400-მდე ხელ
მოწერა შეგროვდა და შესაბამის წერილთან ერთად ადგილობრივ ხელისუფლებას წარედგინა. თუმ
ცა ამ ფაქტს რეაგირება არ მოჰყოლია. გამოუცდელობის გამო ვერც სათემო კავშირმა „ნუკრიანი”
მისდია საქმეს ბოლომდე.

7
ანა მარგველაშვილი, მაგდა ცოცხალაშვილი, „კულტურის სახლი, როგორც სათემო განათლების რესურსი”; თანამშრომლობა
ცვლილებებისათვის, სათემო განვითარების ცენტრის საქმიანობის მიმოხილვა 2010-2012 წწ., გვ. 36.
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სოფლის მოსახლეობის აზრის კვლევა:
პარალელურად სათემო განვითარების ცენტრი და სათემო კავშირი „ნუკრიანი” კულტურის სახ
ლის ბაზაზე სასურველი სერვისების შესახებ სოფლის მოსახლეობის არაფორმალურ გამოკითხ
ვას ახორციელებდნენ. გამოკითხვა ორჯერ ჩატარდა. თუკი 2013 წელს მას უფრო ზოგადი ხასიათი
ჰქონდა, 2015 წელს უკვე კონკრეტული სერვისების არჩევას ეხებოდა.

2013 წლის გამოკითხვის შედეგები8
სქემა 1 საჭიროა თუ არა სოფელნუკრიანში კულტურის სახლის არსებობა?
2%
2%

2%
6%
კი
არა
არ მიფიქრია
არ ვიცი

88%

უფრო კი, ვიდრე არა

სქემა 2 რას უნდა ემსახურებოდეს კულტურის სახლი?

8%
9%
კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულება

42%

კულტურულ-გასართობი დაწესებულება
არაფორმალური სასწავლო ცენტრი
გასართობი დაწესებულება

37%

სასწავლო ცენტრი

4%

სქემა 3 რა უნდა ისწავლებოდეს კულტურის სახლში?
3%

8%

ხალხური სიმღერა
ქორეოგრაფიული ანსამბლი
ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი

15%

38%

ხალხურ საკრავთა ანსამბლი
ჭადრაკის წრე

3%

სპორტული წრეები

4%
7%

უცხო ენები

8%

14%

სამჭედლო
სხვა

8
კვლევითი კომპონენტის ხელმძღვანელი ნინო სანადირაძე, კულტურის სახლთან, სოფლის ფესტივალთან და „ნუკრიანის
სახელოსნოებთან” დაკავშირებით სოფლის 250 მაცხოვრებელი გამოიკითხა.
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2015 წლის გამოკითხვის შედეგები9
2015 წლის გამოკითხვა მხოლოდ პოტენციურ სერვისებს შეეხებოდა და გამოკითხულთა უმეტესო
ბა ახალგაზრდები იყვნენ.10

სქემა 4 რა უნდა ისწავლებოდეს კულტურის სახლში?
2 2
6
10

31

10

15

27

18

20

ცეკვის წრე

კინოჩვენებები

დრამწრე

მუსიკალური წრე

სიმღერა

ფოლკლორი

სპორტი

კულინარია

ხატვა

ლიტ. კაფე

სახელობო წრეები

18

რაოდენობრივი შეფასების გარდა შეგროვდა სოფლის კულტურის სახლთან დაკავშირებული მოგო
ნებებიც, გთავაზობთ რამდენიმე მათგანს:
„ამ კულტურის სახლის აშენებაც მახსოვს. ხალხი აგურ-აგურ აშენებდა მას. მამაჩემს დიდ
ჯიბიანი ფართუკი მისცეს, ქვებს იწყობდა შიგ და ისე ეხმარებოდა მუშებს... მის დანგრევაში
ხალხია დამნაშავე”
ვახტანგ გოგინაშვილი, 86 წლის

„მე მაშინ სიღნაღში, სამკერვალო ფაბრიკაში ვმუშაობდი. სამუშაოს დასრულების მერე მოვ
დიოდი, ბავშვებს გამოვპრანჭავდი და მთელი დღის დაღლილი, დიდი სიხარულით, მეზობ
ლებთან ერთად ხან კინოს საყურებლად, ხან კონცერტზე, ხან სპექტაკლზე მივდიოდი. რომ
ვერც ვიოცნებებდი, ისეთი არტისტები ჩამოდიოდნენ აქ. სპეციალურად კაბებს ვიკერავდით
კინოში სასიარულოდ”
თამრიკო შალვაშვილი, 81 წლის

„კლუბი იყო ჩემი სიამაყე. ახლოს რომ გავივლი, ახლაც რაღაცა მემართება. მგონია სცენაზე
უნდა გავიდე. . . 15 სპექტაკლში მივიღე მონაწილეობა... ახლა რომ დამიძახონ, სიხარულით
გავიქცევი და ვითამაშებ კიდე”
ისაკო შარმიაშვილი, 74 წლის

9 არაფორმალური გამოკითხვა „სცანის” ახალგზარდულმა ჯგუფმა ჩაატარა, სულ გამოიკითხა 150 ახალგაზრდა. ზეპირი მოგონებები
სათემო კავშირის „ნუკრიანი” წარმომადგენელმა მაია ბიძინაშვილმა ჩაიწერა.
10 
დასახელდა ასევე: კონცერტები, საგანმანათლებლო წრეები, ეროვნული გამოცდების მოსამზადებელი წრე, ეკოლოგია,
მხარეთმცოდნეობა, სამოქალაქო განათლება, კომპიუტერი, ტექნიკური წრეები.
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ამოცანა # 2 − ახალგაზრდების მობილიზება და ჩართვა კულტურის სახლის ადვოკატირების პრო
ცესში
სათემო კავშირთან „ნუკრიანი” არსებული ახალგაზრდული არაფორმალური განათლების ცენტრი
„სცანი” (საგანმანათლებლო ცენტრი ახალგაზრდებისთვის − ნუკრიანი) 2013 წლიდან მოქმედებს.
ახალგაზრდების ჩართულობა სოფლის კულტურის სახლის მოვლა-პატრონობასა და ადვოკატირე
ბის პროცესში ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა იყო. ახალგაზრდული ჯგუფების მონაწილეობით, პირ
ველ რიგში, სოფლად ძველი საოჯახო ფოტო-არქივები შეგროვდა, რომლებიც სოფლის კულტურის
წარსულს ასახავდნენ.
პრაქტიკული სამუშაოს გარდა აღნიშნული კომპონენტი საკმაოდ ინტენსიურ საგანმანათლებლო
აქტივობებსაც მოიცავდა: ტრენინგები, კონსულტაციები, სამუშაო შეხვედრები ისეთ თემებზე, რო
გორიცაა:
სოფლის არქივები, საოჯახო ფოტო-დოკუმენტაცია და მისი მნიშვნელობა;
ფოტოების დამუშავება;
კულტურული მემკვიდრეობა და მისი აღწერა;
გუნდური მუშაობა და სხვა.
თეორიული სასწავლო კომპონენტის პარალელურად, ახალგაზრდული ჯგუფი პრაქტიკულ საქმიანო
ბაშიც იყო ჩართული. სწორედ მათი ძალისხმევით გახდა შესაძლებელი სოფელში საოჯახო არქივე
ბიდან სოფლის კულტურის ცხოვრების ამსახველი ფოტო-დოკუმნეტაციის შეგროვება. ფოტომასალა
2013 წლის სოფლის ფესტივალზე გამოიფინა იმ მიზნით, რომ სოფლის მაცხოვრებლებისთვის შეგვეხ
სენებინა, თუ რა მნიშვნელოვანი როლი ეკავა მოქმედ კულტურის სახლს სოფლის კულტურულ-საგან
მანათლებლო ცხოვრებაში და თემა უფრო პრიორიტეტული გამხდარიყო სოფლისათვის.
2013 წლის ნუკრიანის ფესტივალისთვის სოფლის ახალგაზრდებმა ნაგავსაყრელად ქცეული ყოფი
ლი კულტურის სახლი დაასუფთავეს და ერთ-ერთ დაზიანებულ ოთახში საფესტივალოდ მოაწყვეს
კაფე თანმხლები გამოფენით – „კულტურის სახლი გუშინ, დღეს. ხვალ?” გამოფენის მიზანი სოფ
ლის მცხოვრებლებისთვის ახლო წარსულის შეხსენება და სოფლად კულტურულ-საგანმანათლებ
ლო სერვისების არსებობის და ხელმისაწვდომობის მნიშვნელობის წამოწევა იყო.

პროცესის შედეგები
2015 წელს კულტურის სახლის ერთ-ერთი ფლიგელის სრული რეაბილიტაცია მრავალმხრივი, მრა
ვალპროფილიანი, დარგობრივი თანამშრომლობის და წლების მანძილზე განხორციელებული მუშა
ობის შედეგია. დღეს იქ საზოგადოებრივი ცენტრი11 ფუნქციონირებს და სოფლის მაცხოვრებლებს
200-ზე მეტ სამოქალაქო სერვისს სთავაზობს.
2014 წლიდან სათემო განვითარების ცენტრისა და საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბ
ლიოთეკის დირექტორის გიორგი კეკელიძის შუამდგომლობით მჭიდრო თანამშრომლობა დაიწყო
სათემო ორგანიზაციას „ნუკრიანი”, სოფელ ნუკრიანის ბიბლიოთეკასა და საქართველოს ბიბლიო
თეკების ასოციაციას შორის.
სწორედ საქართველოს ბიბლიოთეკების ასოციაციის დახმარებით გახდა შესაძლებელი სოფელ
ნუკრიანის კულტურის სახლის ჩართვა პროექტში „საზოგადოებრივი ცენტრების განვითარება”,
რომელიც საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სერვისების განვითარების სააგენტოსა და სა
ქართველოს ბიბლიოთეკების ასოციაციის მიერ ხორციელდება12.
11 საზოგადოებრივი ცენტრების პროგრამის შესახებ, დეტალურად იხ. http://sda.gov.ge/ka-ge/Community-Center/
12 http://sda.gov.ge/?page_id=5555
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როგორც უკვე აღინიშნა, 2014 წლის დასაწყისიდან ზაფხულამდე სათემო კავშირი „ნუკრიანი” აქ
ტიურად თანამშრომლობდა ეროვნული ბიბლიოთეკების ასოციაციასა და საქართველოს იუსტიცი
ის სამინისტროს სერვისების გაცემის სამსახურთან – ბიბლიოთეკის, როგორც სათემო განათლების
ცენტრის მოდელად ჩამოყალიბების და ამისათვის საბიბლიოთეკო სივრცის გაზრდის და გარემონ
ტების თაობაზე. საზოგადოებრივი ცენტრი სოფელ ნუკრიანში 2015 წელს გაიხსნა. სოფლის ბიბ
ლიოთეკის სრული მოდერნიზების გარდა, გარემონტდა შენობის ერთი ნაწილიც, სადაც ნუკრიანისა
და მიმდებარე სოფლების მაცხოვრებლებს 200-ზე მეტი სამოქალაქო სერვისის მიღება შეუძლიათ.
კულტურის სახლის ნაწილში საზოგადოებრივი ცენტრის გახსნამ წლების წინ დაწყებული კულტუ
რის სახლის წინამდებარე სკვერის რეაბილიტაციის პროცესი დააჩქარა. 2015 წლის ივნისში მუ
ნიციპალიტეტის მიერ რეაბილიტირებული სკვერი გაიხსნა და დღეს ის სოფლის ახალგაზრდების
თავშეყრის ადგილია. სკვერის გახსნამ სათემო კავშირს „ნუკრიანი” შესაძლებლობა მისცა, არა
ფორმალური შეხვედრები, საგანმანათლებლო, კულტურული და გასართობი ღონისძიებები სკვე
რის ტერიტორიაზე გადაეტანა.

2015 წელი − ახალი გამოწვევები, ახალი ხედვა
კულტურის სახლის ინფრასტრუქტურა
საზოგადოებრივი ცენტრის გახსნამ და შენობის პრობლემის ნაწილობრივმა მოწესრიგებამ დღის
წესრიგში კულტურის სახლის დარჩენილი ავარიული ფართის გადარჩენისა და ფუნქციური დატ
ვირთვის საკითხიც დააყენა. ამჟამად საზოგადოებრივი ცენტრისა და ბიბლიოთეკის გარდა შე
ნობაში განთავსებულია სამუსიკო სკოლა, სათემო კავშირი „ნუკრიანი” და სოციალური საწარმო
„ნუკრიანის სახელოსნოები”.
აღნიშნულ ორგანიზაციებს, ძირითადად, შენობის ერთი ფლიგელი უკავიათ, ხოლო დანარჩენი ნა
წილი სასწრაფო გადახურვას და დროებით დახურვას საჭიროებს, რათა შენობის ღიად დარჩენილი
ოთახების შემდგომი განადგურების პროცესი შეჩერდეს.
დაზიანებული სახურავიდან წყალი არა მარტო ყოფილ თეატრალურ დარბაზში ჩადის, არამედ სხვა
ოთახებშიც და სიტუაციის გამოუსწორებლობამ შესაძლოა, სამომავლოდ საფრთხე მთლიანად შე
ნობას და მათ შორის, რეაბილიტირებულ ნაწილსაც შეუქმნას.

კულტურის სახლის მართვისა და დაფინანსების საკითხები
კულტურის სახლისა და იქ განთავსებული კულტურის დაწესებულებების დაქვემდებარება-დაფი
ნანსების სისტემა მენეჯმენტის კუთხით ოპტიმალური არ არის:
1) კულტურის სახლის შენობა მუნიციპალური ა(ა)იპ სახელოვნებო ცენტრის ბალანსზეა და ჰყავს
ხელფასიანი კოორდინატორი − ბუნდოვანი ფუნქციებით;
2) ამავე შენობაში განთავსებული საზოგადოებრივი ცენტრი და ბიბლიოთეკა − მუნიციპალური
ა(ა)იპ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო და საგანმანათლებლო მომსახურების ცენტრის
დაქვემდებარებაშია და მის მიერ ფინანსდება;
3) სამუსიკო სკოლა ექვემდებარება მუნიციპალურ ა(ა)იპ-ის − სამუსიკო სკოლების გაერთიანებას
და, შესაბამისად, მის მიერ ფინანსდება;
4) სათემო კავშირი „ნუკრიანი” და მის დაქვემდებარებაში მყოფი „ნუკრიანის სახელოსნოები” იჯა
რით იღებს რამდენიმე ოთახს, თუმცა კულტურის სახლის საერთო მდგომარეობაზე, ძირითადად,
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სწორედ სათემო კავშირი „ნუკრიანი” ზრუნავს; რომ არა აღნიშნული ორგანიზაციების გადასვლა
კულტურის სახლში 2011 წელს, შენობა, სავარაუდოდ, დღესაც გაურკვეველ ვითარებაში იქნებოდა.
არსებული მოდელის პირობებში მიუხედავად იმისა, რომ ერთ კონკრეტულ შენობასთან შეხება სამ
სხვადასხვა მუნიციპალურ ა(ა)იპ-ის აქვს, მაინც გაურკვეველი რჩება კულტურის სახლის ერთიანი
მენეჯმენტის და პასუხისმგებლობის საკითხი.
არსებული პრობლემების გათვალისწინებით 2011-2012 წლებში შემუშავებული კულტურის სახლის
განვითარების კონცეფციის გადახედვა 2015 წელს მოხდა – სათემო განვითარების ცენტრის, სათე
მო კავშირის „ნუკრიანი” და პარტნიორი ორგანიზაციების თუ დარგობრივი ექსპერტების მიერ სა
მუშაო შეხვედრაზე „მუნიციპალური კულტურის ინფრასტრუქტურა და სათემო განათლების ცენტ
რების განვითარების პერსპექტივა”. სამუშაო შეხვედრას ესწრებოდნენ სათემო განვითარების ცენ
ტრის (CDC), კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC), სათემო კავშირის „ნუკრიანი” (CUN),
რეგიონული კინოს ასოციაციის, პროექტის „ბოლნისი − თანამედროვე ხელოვნების ქალაქი”, ორ
განიზაციების: „სამოქალაქო ინიციატივა”, „კულტურული მემკვიდრეობის არასამთავრობო მონი
ტორინგი” და საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაციის (SAGA) წარმომადგენლები.
შეხვედრის მიზანი: სოფ. ნუკრიანის კულტურის სახლის მაგალითზე ყოფილი კულტურის სახლე
ბისა და კულტურის სხვა დაწესებულებების მართვის ეფექტური მოდელის შემუშავება; სათემო გა
ნათლების ცენტრის შექმნა/განვითარების პერსპექტივა შემდეგი საკითხების გათვალისწინებით:
− კულტურის სახლის ბაზაზე სხვადასხვა სერვისების განვითარების შესაძლებლობა;
− ცენტრის დაფინანსებისა და მენეჯმენტის ოპტიმალური მოდელის შემუშავება.
დისკუსია შემდეგ საკითხებს შეეხო:
− რა დამატებითი სერვისები შეიძლება ჰქონდეს ნუკრიანის კულტურის სახლს და რა ადამიანური
რესურსია საჭირო ამ სერვისების მიზნობრივი ჯგუფებისათვის მისაწოდებლად;
− ნუკრიანის სათემო განათლების ცენტრის მართვისა და დაფინანსების მექანიზმი;
− სათემო კავშირის „ნუკრიანი” როლი.

მოსაზრებები დამატებით სერვისებთან დაკავშირებით:
სამოქალაქო კლუბი, ქალთა კლუბი;
პროფესიული ორიენტაცია;
ახალგაზრდული საინფორმაციო ცენტრი;
მოხალისეობის პროგრამა ზრდასრულთათვის;
წლის ნომინაციების მეშვეობით მოსახლეობის სტიმულირება;
სოფლის კრებების ორგანიზება;
ზღაპრების წრე;
ტრადიციული ფესტივალი, როგორც ცენტრის სერვისი;
ტრენინგები: სოფლის მეურნეობა, მეფუტკრეობა და სხვა თემატური;
ინტერნეტკურსი: ვებ-გვერდის დამზადება;
გამოფენებისა და ლიტერატურული საღამოების ორგანიზება; ლიტერატურული კლუბი;
კინოკლუბი;
სახელოვნებო წრეები;
სახელოსნოების მაღაზია;
დასარჩენი სივრცე − არტ რეზიდენციის იდეა;
ვეტერანთა/ხანდაზმულთა კლუბი: ჭადრაკი, ნარდი /ფანჩატური სკვერში ;
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სადისკუსიო სივრცე/ეზო;
სოფლის არქივი / სოფლის მუზეუმი.

ძირითადი რეკომენდაციები:
1) კულტურის სახლის მართვის მოდელის გაუმჯობესება-ოპტიმიზაცია და მუნიციპალიტეტისათ
ვის კონკრეტული მოდელების შეთავაზება; კულტურის სახლის ბაზაზე მუნიციპალურ და ადგი
ლობრივ სათემო კავშირს შორის თანამშრომლობის მოდელის განვითარება;
2) შენობის სრული რეაბილიტაციის მიზნით სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფთან მჭიდრო თანამშრომ
ლობა (მაგ. თანამედროვე ხელოვნების სფეროში მოღვაწე ორგანიზაციები და არტისტები და სხვ.)
3) პრიორიტეტული დამატებითი სერვისების ჩამოყალიბება და დანერგვა – კულტურის სახლის ბა
ზაზე სათემო კავშირის „ნუკრიანი” მიერ დამატებითი სერვისების განვითარება და დაფინანსების
სისტემის შემუშავება; სამუშაო პროცესში გამოთქმული იდეების პროგრამად ჩამოყალიბება.
სამუშაო შეხვედრაზე დასახულ ამოცანებზე დაყრდნობით სათემო განვითარების ცენტრი, სათე
მო კავშირი „ნუკრიანი” და პარტნიორი ორგანიზაციები 2015 წლიდან სოფლის კულტურის სახლის
განვითარებაზე ორიენტირებული კამპანიის მეორე ეტაპს დაიწყებენ.

შეჯამება
ზემოთ აღწერილი მაგალითი ნათლად აჩვენებს სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის ჩართულო
ბის მეშვეობით ამა თუ იმ პრობლემის (დანგრევის პირას მისული, უფუნქციოდ დარჩენილი სოფ
ლის კულტურის სახლი) ნაწილობრივ მოგვარებისა და მუნიციპალური კულტურის განვითარებაში
ახალი იმპულსების შეტანის შესაძლებლობას. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია:
კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება საქართველოს რეგიონებში; ამგ
ვარი პროექტები ქმნის არაფორმალური განათლების ხელმისაწვდომობის საფუძველს, რაც, თა
ვის მხრივ, მდგრადი განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვაკუთხედია. ამის კარგი მაგალი
თია სოფელ ნუკრიანში წლების მანძილზე განხორციელებული კულტურულ-საგანმანათლებლო
განვითარების პროგრამები, მიმართული სხვადასხვა მიზნობრივი ჯგუფისკენ;
მუნიციპალური განვითარების პროექტებში სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეს შორის მჭიდრო
თანამშრომლობა და გამოცდილების გაზიარება. ნუკრიანის კულტურის სახლის ბაზაზე საზოგა
დოებრივი ცენტრის (ადგილზე ორასზე მეტი სერვისის მიღების შესაძლებლობა) ამოქმედება და
შენობის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია ამგვარი თანამშრომლობის შედეგია;
მუნიციპალური ხელისუფლების ნება – კრიტიკულად გაიაზროს კულტურის სფეროს მართვის არ
სებული მოდელი და დაფინანსების სქემა; ხელი შეუწყოს კულტურის სერვისების გამრავალფე
როვნებასა და ხელმისაწვდომობას.
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სოფლის არქივები და
არაფორმალური განათლება
ირაკლი ხვადაგიანი

სოფლის არაფორმალური საგანმანათლებლო ცენტრის, ბიბლიოთეკის ან კულტურული სივრცის
ბაზაზე ადგილობრივი არქივის და მუზეუმის ორგანიზება შესაძლოა იმ კომპლექსური გეგმის ნაწი
ლად წარმოვიდგინოთ, რომელიც არსებული რესურსების გამოყენებით რეგიონებში, სოფლებში სა
განმანათლებლო ქსელის გაჯანსაღებასა და კულტურული ძვრების ხელშეწყობას ისახავს მიზნად.
ამან, თავის მხრივ, აღნიშნულ სფეროში ადამიანური რესურსების ზრდა და განვითარება შეიძლება
გამოიწვიოს.
სოფლის არქივის/მუზეუმის, როგორც მეხსიერების საცავის და განათლების კერის მუშაობის ცალ
კეული მაგალითები ძალზე მწირია, მით უმეტეს ქსელის არსებობის პრეცენდენტი უცხოა ჩვენი
რეალობისთვის. ჩანაფიქრის განვითარებას სახელმწიფო და სამოქალაქო რესურსების მობილიზე
ბის სირთულის გარდა, კულტურული მემკვიდრეობის, ისტორიული არტეფაქტების, დოკუმენტების
გამოვლენის და ზეპირი მეხსიერების ფიქსაციის გამოცდილების განვითარება-გაზიარების შეზღუ
დული პრაქტიკა, ასევე გაზიარების სივრცის არარსებობა აძნელებს.
თუ რამდენად მნიშვნელოვანია სოფლებში მოხალისეების სისტემატური და დაგეგმილი მუშაობა
ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენა-ფიქსაციაზე უშუალოდ ადგილობრივი
თემისა და, ზოგადად, მთელი საზოგადოებისთვის, ცხადი ხდება გასული საუკუნის განმავლობაში
ჩამოყალიბებული სამუზეუმო და საარქივო სფეროს მოწყობისათვის დამახასიათებელ ნიშნებზე
დაკვირვებით:
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ცენტრალიზაცია – ობიექტური მიზეზების გამო მე-20 საუკუნის განმავლობაში ისტორიული და
კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენის და ფიქსაციის სამუშაოები, ძირითადად, „ზემოდან”
– სახელმწიფო ინსტიტუტების, კვლევითი ორგანიზაციების და სამეცნიერო ჯგუფების ინიციატი
ვით და ორგანიზებით ხორციელდებოდა. ეს, თავისთავად, უზრუნველყოფდა პროცესის მაღალ
პროფესიულად ჩატარებას, მაგრამ მოპოვებული ინფორმაცია-ცოდნა, როგორც წესი, ცენტრა
ლიზებულ ქსელში – ამავე ინსტიტუტების საცავებში არქივდებოდა და „მიმოქცევაში” მხოლოდ
პროფესიონალთა ვიწრო წრეში გადიოდა. ამის გამო, დღეს არსებული მდგომარეობით, ამ არა
მატერიალური მემკვიდრეობის, ინფორმაციის დიდი ნაწილი მიუწვდომელი და უცნობია იმ სივრ
ცის ბინადრებისა და „მემკვიდრეებისათვის”, სადაც ის არის მოკრებილი. შესაბამისად, როცა ამ
ადგილებზე ფიქსირებული ინფორმაცია (მაგალითად, ძველი დოკუმენტები, ფოტომასალები, კი
ნო-ჩანაწერი, აუდიო-მასალა) საკუთარი თემის ისტორიის და კულტურის შესახებ არ მოიპოვება,
თავისთავად უფრო ადვილი ხდება გაუცხოება და საკუთარ საცხოვრებელ გარემოსა და წინაპარ
თა კვალისაგან გათიშვა;
ფილტრაცია – მეოცე საუკუნის დიდი ნაწილი, საბჭოთა ტოტალიტარული სახელმწიფოს არსებო
ბის გამო, ხელსაყრელ გარემოსა და სივრცეს არ წარმოადგენდა სრულფასოვანი სამეცნიერო-კ
ვლევითი და საგანმანათლებლო საქმიანობისთვის. სახელმწიფოს მიერ იდეოლოგიური კონტრო
ლის, დამოუკიდებელი ინიციატივების ჩარჩოში მოქცევის და შეზღუდვის პრაქტიკის შედეგად
ბოლო საუკუნეების მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი და პოლიტიკური პროცესების, დიდი სოცი
ალური ცვლილებების სრულფასოვანი აღქმისათვის მნიშვნელოვანი წყაროების (დოკუმენტები,
ზეპირი მეხსიერება) დაფიქსირება, დამუშავება, გასაჯაროება და სამეცნიერო ანალიზი, ფაქტობ
რივად, შეუძლებელი და დაბლოკილი იყო; ანდა ეს შეზღუდული და დამახინჯებული ფორმით ხდე
ბოდა, რის გამოც ყურადღების მიღმა დარჩა ისტორიული ღირებულების მქონე ალტერნატიული
წყაროები და საზოგადოების განვითარების რეალური სურათი კოლექტიური მეხსიერებიდან წაი
შალა. მკაცრი კონტროლისა და ცენტრალიზაციის გამო ძალზე შესუსტდა ერთიანი „ნარატივის”
შექმნაში ფართო მონაწილეობის კულტურის განვითარების პროცესიც;
წყვეტა – ზემოხსენებული სპეციფიკის მიუხედავად, საბჭოთა რეჟიმის დაცემისას შექმნილი კრი
ზისისა და დაშლის შემდეგ, არსებული ინსტიტუტების ბაზა და ისედაც შეზღუდული რესურსები
მწვავე ეკონომიკური და სოციალური პირობების გამო მოიშალა. ამან მემკვიდრეობის ფიქსაციის
პროცესი ფაქტობრივად გააჩერა, რის შედეგადაც გაჩნდა წყვეტა. მთელი მე-19, მე-20 საუკუნის
განმავლობაში კვლევის და ფიქსაციის ფოკუსის დროის ჩარჩო უხეშად დაირღვა (დაახლოებით
50 წლით უკან იყო მიმართული), 90-იან წლებში კი პროცესის ჩავარდნის გამო, შეიძლება ითქვას,
„აუთვისებელი” დარჩა მე-20 საუკუნის დიდი ნაწილი.
ამ სპეციფიკის და პრობლემების გათვალისწინებით დღეს ისტორიული მემკვიდრეობის ფიქსაცი
ის „სახალხო მოძრაობის” მოქმედება ორი ძირითადი მიმართულებით შეიძლება წარმოვიდგინოთ:
- ადგილებზე მოხალისე-მკვლევართა ჯგუფების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, კომპლექსური სა
განმანათლებლო კურსებით მათი პრაქტიკული უნარების განვითარება და ამ ინიციატივების ქსე
ლის აწყობა;
- სახელმწიფო და რაიონული არქივების და სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების ბაზების გამჭ
ვირვალობის წახალისება – ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდა; ძველი ბაზის ახალი ინიცი
ატივის პუნქტებთან დაკავშირება და ინფორმაციის მიმოცვლა.
მსგავსი პრეცენდენტები შესაძლებელს გახდის, ხელახლა განვითარდეს მოდელი, რაც ადგილობ
რივ დონეზე, „მიკროისტორიების” ფიქსაცია-შესწავლაში მეტი ადამიანის (მოხალისე არაპროფე
სიონალების) ჩართვით აღადგენს და გამოაცოცხლებს შეჩერებულ პროცესს და საყრდენ ბაზას
შექმნის პროფესიული-კვლევითი ინსტიტუტებისათვის. სოფლებში, რეგიონებში ახალი, უცნობი
და ალტერნატიული წყაროებისა და ისტორიული მემკვიდრეობის გამოვლენა და, პარალელურად,
უკვე დაფიქსირებული, მაგრამ აქამდე ხელმიუწვდომელი ინფორმაციის უკანვე დაბრუნება-გაც
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ნობა გააძლიერებს ადგილობრივი მცხოვრებლების იდენტობას საკუთარ საარსებო სივრცესა და
თემთან; აამაღლებს ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის აღქმის და დაცვის კულტურას,
რითაც მნიშვნელოვანი ბაზა შეიქმნება სხვა ტიპის კულტურული, საგანმანათლებლო და ეკონომი
კური ინიციატივების გასაგრძელებლად.
პრობლემურობის თვალსაზრისით ინიციატივის განვითარებაში მთავარი საკითხი ადამიანური რე
სურსია – ვის მოხალისეობრივ თუ პროფესიულ შრომას უნდა დაეფუძნოს მცირე არქივი/მუზეუმის
ახალი მოდელების ამოქმედება სოფლებში?
ცალკეული რეგიონების და, ზოგადად, საქართველოს სოფლებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლე
ობის ასაკობრივი შემადგენლობის, პროფესიული განათლებისა და საქმიანობის პროფილის სტა
ტისტიკის მიუწვდომლობის გამო რაციონალური გათვლის გაკეთება ძნელია – მოსახლეობის რა
ნაწილი შეიძლება მოიაზრებოდეს მსგავსი ინიციატივების აქტიურ მონაწილედ თუ მოკავშირედ?
ყველაზე მდგრადი და თვალსაჩინო ქსელი, რომლის ჩართვაც, არსებული პრაქტიკული გამოცდი
ლებიდან გამომდინარე, ეფექტიანი შეიძლება იყოს, ადგილობრივი სკოლებია. პედაგოგებისა და
მოსწავლეების (შედარებით ნაკლებად) მიბმულობა საცხოვრებელ სივრცესთან და დროისა და
ენერგიის თავისუფლება ერთმანეთს ავსებს, ხოლო სასკოლო დისციპლინების ნაწილის უშუალო
კავშირი ინიციატივის არსთან სასწავლო პროცესის მრავალფეროვნების და პროფესიონალიზმის
უზრუნველყოფისთვის კარგ შესაძლებლობას ქმნის.
მეორე მხრივ, საწყის ეტაპზე ინიციატივის პოპულარიზაციით, მიზანდასახულობით და მუშაობის
პრინციპების პრეზენტაციებით შესაძლებელია ინფორმირებულობის ამაღლება, რათა რეგიონებში
და სოფლებში მოქმედ სამოქალაქო ჯგუფებს და ორგანიზაციებს ქსელის შესაძლებლობის ფარ
გლების და ინტერესის შესახებ ზოგადი წარმოდგენა შეექმნათ და თუ უშუალოდ ამ ინიციატივის
მონაწილენი არ გახდებიან, ნაწილობრივი ფუნქციების შეთავსებით ან საინფორმაციო ქსელში ჩარ
თულობით მაინც დაეხმარონ მის განვითარებას.
არქივის სპეციფიკიდან გამომდინარე, უშუალოდ ინიციატივის ტექნიკური მხარე, ერთი მხრივ,
საკმაოდ რთულად მოსაწყობ ინფრასტრუქტურას მოითხოვს – დოკუმენტების საცავის სივრცეს
(დოკუმენტების დაცვის ელემენტარული პირობებით), ტექნიკურ აღჭურვილობას – სტელაჟებს,
საქაღალდეების, ყუთების სპეციალურ – სტერილურ სახეებს, სპეცტანსაცმელს – ხელთათმანებს
და ნიღბებს, წინსაფრებს. თანამედროვე კვლევისა და ფიქსაციის მოთხოვნებიდან გამომდინარე,
მცირე არქივი აღჭურვილი უნდა იყოს ასევე ციფრული მედია-დანადგარებით: ფოტოკამერით, ვი
დეოკამერით, დიქტოფონით, სკანერით და საარქივო ელექტრონული ბაზის პროგრამით.
კვლევა-ფიქსაციის პროცესში ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენება, მეტწილად, საშუალებას იძ
ლევა, რომ დოკუმენტების ფიზიკური შეგროვება – მფლობელებისაგან გამოსყიდვა-ჩაბარება და
საცავში ფიზიკურად განთავსება აუცილებელი არ გახდეს. თუმცა მაინც მნიშვნელოვანია, რომ
შესაძლებლობის (მფლობელის თანხმობის) შემთხვევაში მათი ფიზიკურად განთავსება საცავში
მოხერხდეს, რათა დოკუმენტების ორიგინალები დაცული იყვნენ განადგურებისაგან (რაც საყო
ფაცხოვრებო პირობებში, სამწუხაროდ, ხშირად ხდება ხოლმე).
კვლევისა და ფიქსაციის პროცესში დიდი შესაძლებლობების და გამოწვევების პარალელურად შე
საძლოა, თავი იჩინოს რიგმა საკითხებმა, რომელიც ზემოხსენებული საარქივო სფეროს ცენტრა
ლიზების პრინციპს უკავშირდება. კერძოდ, სოფლების დონეზე ადგილობრივი არქივის დაკომპ
ლექტებისას ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება შეიძლება გახდეს ადგილობრივი ხელისუფლების
ორგანოების და სხვა წარმოება-მეურნეობების მასალების გამოვლენა-დამუშავება. მათი ნაწილი ამ
„დაწესებულებების” მოქმედების პერიოდში და გაუქმების შემდეგ ცენტრალიზებულ სისტემაში –
რაიონებსა და ცენტრალურ არქივებში იგზავნებოდა. დღეისათვის, თუკი ისინი შენარჩუნებულია,
ეს ბაზა დიდად არის დაშორებული სოფლებს და უფლებრივი ხასიათის ცნობის (სამუშაო სტაჟის,
საკუთრების და ა.შ.) საჭიროების შემთხვევაში, მათი მოპოვება საკმაოდ რთულია. არქივების ვებ-
ტექნოლოგიების განვითარების კვალდაკვალ ეს მდგომარეობა შემსუბუქდება, თუმცა დისტანცია
და არქივის წარმომადგენელთან უშუალო კონტაქტის, კონსულტაციის შესაძლებლობის ადგილ
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ზევე არსებობა ბევრად გაამარტივებდა პროცესს. მეორე მხრივ, თუკი სოფლებში გამოვლინდება
აღურიცხავი და დაუმუშავებელი დოკუმენტები, რომლებიც ყოფილი ან თუნდაც დღემდე ოფიცი
ალურად მოქმედი სახელმწიფო ორგანოების საკუთრებას წარმოადგენს (რისი შანსიც პრაქტიკაში
საკმაოდ მაღალია – მაგ. სასოფლო საბჭოების და კოლმეურნეობების დოკუმენტები), მათი დამუ
შავება და განკარგვა კერძო საინიციატივო ჯგუფის მიერ, კანონსაწინააღმდეგო ქმედებად შეიძ
ლება ჩაითვალოს, რადგან კანონი „ეროვნული არქივისა და ეროვნული საარქივო ფონდის შესახებ”
ამ დოკუმენტებს ავტომატურად სახელმწიფოს საკუთრებად მოიაზრებს და მათი განკარგვის უფ
ლების მქონედ ეროვნულ არქივს განსაზღვრავს. შესაბამისად, მსგავსი სიტუაციების დასარეგუ
ლირებლად და, ამავდროულად, ინიციატივის განვითარებისა და პროფესიულ ჩარჩოში მოქცევის
ხელშეწყობისთვის ძალზე სასურველი და საჭირო იქნება მოსამზადებელი ეტაპიდანვე ეროვნული
არქივის სისტემის წარმომადგენლების ჩართულობა და საკანონმდებლო ჩარჩოს და ეროვნული არ
ქივის ქსელის მოდელის ცვლილების1 შესახებ დისკუსია.
პრობლემათა აღწერის მეორე პუნქტის – მე-19-20 საუკუნეების ისტორიაში მეხსიერების ჩავარდ
ნის და ინფორმაციის ფილტრაციის გამო და, ზოგადად, სოციალური და პოლიტიკური პროცესების
მრავალმხრივობისა და დეტალურობის გამო, ძალზე ძნელია წინასწარ იმ კვლევითი მიმართულე
ბების მონიშვნა და განსაზღვრა, რაც ადგილობრივი არქივი-მუზეუმის მოხალისეებისთვის მასა
ლების გამოვლენის პროცესში ორიენტირი გახდება. რეალურად თითოეული რეგიონის და თემის
განვითარების ისტორიული ფონი და გამოცდილება გარკვეულწილად უნიკალურ ხასიათს აძლევს
მატერიალურ, კულტურულ და ისტორიულ მემკვიდრეობას თუ ზეპირ მეხსიერებას, თუმცა კვლე
ვის არსებული მცირე გამოცდილებითაც შესაძლებელია იმ ძირითადი მიმართულებების განსაზღ
ვრა, რომელიც სასოფლო არქივების დაკომპლექტებისთვის პირველი ეტაპის სამოქმედო გეგმად
შეიძლება წარმოვიდგინოთ:
ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების/სისტემის ამსახველი მასალების ფიქსაცია; ხევის, თე
მის თავების, საბჭოების, უხუცესთა საბჭოების, მამასახლისობის, ერობების, სასოფლო საბჭოე
ბის და ა.შ. – როგორც ინსტიტუტების კვალი, ასევე პერსონალიების კვლევა;
მეურნეობა – ეკონომიკური ცხოვრების დოკუმენტირება; ტრადიციული მეურნეობის, რეწვის, კო
ოპერაციული გაერთიანებების, კომუნების, კოლმეურნეობების და ცალკეული წარმატებული მე
ურნეობების არსებობის და პრაქტიკის დოკუმენტირება;
კულტურული მემკვიდრეობის – საკულტო-რელიგიური და საერო ძეგლების გამოვლენა, ყოფითი
კულტურის ამსახველი მასალების ფიქსაცია;
სახალხო განათლების გამოცდილების კვლევა-ფიქსაცია; სახალხო სკოლების, არაფორმალური
და პროფესიული განათლების ცენტრების არსებობის და განვითარების დოკუმენტირება; განმა
ნათლებელთა თაობის წარმომადგენლების პერსონალიების გამოვლენა და დოკუმენტირება;
მე-20 საუკუნის მასობრივი ტრაგედიების – საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის მსხვერპლთა კვა
ლის დოკუმენტირება, პირველი და მეორე მსოფლიო ომების მსხვერპლთა ვინაობის და კვალის
ფიქსაცია, საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დამცველთა კვალის გამოვლენა და მემორიალი
ზაცია; ასევე მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარსა და მეოცე საუკუნის დასაწყისში რევოლუციური
მოძრაობის (სხვადასხვა პარტიების) მონაწილეთა გამოვლენა და დოკუმენტირება;
კულტურული განვითარების პროცესის და მისი ინიციატორი პერსონალიების და ჯგუფების კვლე
ვა – სახალხო ანსამბლების, თეატრალური ჯგუფების, სალიტერატურო წრეების, სახვითი ხელოვ
ნების პრაქტიკოსების და პოპულარიზატორების კვალის გამოვლენა და ფიქსაცია;

1 ბოლო წლების ტენდეციით, ერთი მხრივ, ეროვნული არქივის სისტემაში უფლებრივი ცნობების შემცველი არქივების მოდერნიზაციის
და გახსნილობის, გამარტივებული სერვისის თვალსაზრისით სერიოზული წინსვლაა, თუმცა პარალელურად დეცენტრალიზაციის
მაგიერ დაწყებულია რეგიონული არქივების გამსხვილება-ცენტრალიზაციის პროცესი.

konsultaciis da treningis centri 2015

53

თემის შესაძლებლობების განვითარება

ადგილობრივი გენიალოგიური ცნობების კორპუსის ფორმირება მიუხედავად იმისა, რომ ეროვ
ნული არქივის და სამოქალაქო რეესტრის ბაზებში დიდწილად სრული მონაცემებია დაცული სა
ეკლესიო და „მეტრიკის” წიგნებისა და ჩანაწერების სახით; ადგილობრივად დოკუმენტური თუ
ზეპირი წყაროებით პარალელური ნუსხების შედგენა, საერთო ჯამში, მონაცემთა რაოდენობის და
სიზუსტის გაზრდის სტიმული იქნება;
ადგილობრივი ტოპონიმების კორპუსის ფორმირება – სოფლების დაცლისა და გაუკაცრიელების,
ასევე სამეურნეო ცხოვრების დაცემისა და თაობათა შორის კავშირების დასუსტების ფონზე იკარ
გება ენობრივი „საუნჯის” ძალზე მნიშვნელოვანი ბაზა – ადგილმდებარეობების დასახელებების
ენობრივი და გეოგრაფიული განზომილებები, რისი სისტემატური ფიქსაციისა და შესწავლისათ
ვის, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ქმედითი ნაბიჯები აქამდე არ გადადგმულა.
კვლევისა და ფიქსაციის თანამედროვე მეთოდების, ასევე საქართველოში ამ მიმართულებით მოქ
მედი ჯგუფებისა და ინსტიტუტების მიერ საკუთარი გამოცდილების გაზიარებითა და შეჯერებით,
პირველი ეტაპისთვის სასურველია, მომზადდეს ერთგვარი პრაქტიკული სახელმძღვანელო ინიცი
ატივაში ჩაბმის მსურველებისათვის. შესაბამისი მინიმალური მატერიალური ბაზის – ტექნიკური
აღჭურვილობის გაჩენის შემთხვევაში, ზემოაღნიშნული კვლევითი ორიენტირების გამოყენებით ეს
საკმარისი იქნება პირველი ქმედითი ნაბიჯების გადასადგმელად, ასევე – ყოველდღიური საფრ
თხის ქვეშ მყოფი ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის გადარჩენის ფართო საზოგადოებ
რივი პროცესის დასაწყებად.

სოფელ ნუკრიანის გამოცდილება
ადგილობრივი ინიციატივის ბაზაზე სოფლის არქივის დაკომპლექტების პრაქტიკული მაგალითია
სოფელი ნუკრიანი, სადაც სათემო კავშირის „ნუკრიანი” ინიციატივით წლების მანძილზე გრძელ
დება სოფლის კულტურული განვითარებისთვის საჭირო სივრცის – კულტურის სახლის ფუნქციის
დაბრუნების ღონისძიებები, არაფორმალური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა და სამე
წარმეო რესურსების განვითარება. კავშირმა, პარალელურად, საკუთარ თავზე აიღო ასევე სოფლის
ისტორიული მემკვიდრეობის და მეხსიერების შეკრება, ფიქსაცია და პოპულარიზაცია მისი საგან
მანათლებლო და კულტურული ღონისძიებების ნაწილად წარმოდგენით.
„საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის” „საზოგადოებრივ არქივთან” პარტნიორობის
დაწყებიდან რამდენიმე ტრენინგის შედეგად, სათემო კავშირის მიმდინარე პროექტებში ჩარ
თულმა უფროსი კლასების მოსწავლეებმა ნუკრიანში საკუთარი და თანასოფლელების ოჯახებ
ში ისტორიული ღირებულების მქონე დოკუმენტების (ფოტოსურათები, წერილობითი დოკუმენ
ტები და არტეფაქტები) გამოვლენა, დიგიტალიზაცია და ინფორმაციის ფიქსაცია დაიწყეს. 2
წლის განმავლობაში რამდენიმე ასეული ისტორიული დოკუმენტი შეგროვდა. პარალელურად,
„კულტურული მემკვიდრეობის არასამთავრობო მონიტორინგის” ანალოგიური ჩართულობის
და ტრენინგების კურსის შემდეგ დაიწყო ნუკრიანის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების –
ტრადიციული საცხოვრებელი სახლების, სამეურნეო და საზოგადოებრივი ნაგებობების აღწერა
და ფიქსაცია.
მოხალისეობრივ საწყისებზე 2013 წელს დამუშავდა ნუკრიანის კულტურის ყოფილ სახლში მიტო
ვებული და დაფანტული ნუკრიანის კოლმეურნეობის „ლენინის ანდერძის” არქივი; მოხერხდა მისი
ფიზიკურად შენარჩუნებული ნაწილის (დოკუმენტების დიდი ნაწილი უყურადღებობის გამო დაი
ფანტა და განადგურდა) პირველადი დამუშავება-სისტემატიზაცია. დოკუმენტების დამუშავებისას
გამოვლინდა სოფლის ისტორიისთვის მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, მათ შორის: კულტურის სახ
ლის გეგმა-ნახაზები, თეატრალური წრის სპექტაკლის აფიშები, ნუკრიანის კოლმეურნეობის მიწე
ბის დეტალური გეგმა და ა.შ.
არქივის შემდგომი დეტალური დამუშავების და განთავსების, ასევე სამართლებრივი მფლობელო
ბის საკითხი ჯერ-ჯერობით გაურკვეველია. მიზეზი ყოფილი სახელმწიფო ორგანოების კუთვნილი
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დოკუმენტების მფლობელობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხების და პროფესიონა
ლი არქივისტების ჩართულობის სირთულეა.
ინიციატივის განვითარებისთვის ხელშემწყობი მნიშვნელოვანი რესურსი შეიძლება გახდეს ნუკრი
ანის ყოფილი კულტურის სახლის ნაწილში თანამედროვე „საზოგადოებრივი ცენტრის” გახსნა, რო
მელიც ადგილობრივ საზოგადოებას იუსტიციის სახლის ფუნქციების გარდა თანამედროვე საბიბ
ლიოთეკო და კომპიუტერული სერვისებით სარგებლობასაც სთავაზობს. თუმცა საზოგადოებრივი
ცენტრისა და არასამთავრობო ინიციატივის ერთობლივი აქტივობების განვითარებისთვის საჭირო
პრაქტიკული ნაბიჯები ჯერ არ გადადგმულა.
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სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები
საქართველოში
მიღწევები და გამოწვევები
დავით გელუტაშვილი, ნატალია ბარბაქაძე

აბსტრაქტი
სტატია მიზნად ისახავს, წარმოვაჩინოთ კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის CTC გამოცდი
ლება და წვლილი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში.
კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა CTC „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ სა
ქართველოს კანონის" გათვალისწინებით და „ბი-ფი ექსპლორეიშენის” მიერ ინიცირებული და დაფინან
სებული პროექტის ფარგლებში (CDI 4) 2014 წელს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყო
ბა დაიწყო, რაც კოოპერატივის შექმნის მსურველთა თეორიულ მომზადებას და მიზნობრივი გრანტის
გადაცემას ითვალისწინებდა. სპეციალურად ამისთვის, საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებზე დაყრდნო
ბით, ბიზნესის ადმინისტრირებაში შეიქმნა ტრენინგ-კურსი, რომელიც მიზნად კოოპერატივის წევრთა
გრძელვადიანი ხედვის ჩამოყალიბების ხელშეწყობას და მომხმარებელზე ორიენტირებული ბიზნესის
დაგეგმვას ისახავს. ტრენინგ-კურსი ისეთ თემებსაც მოიცავს, როგორიცაა კოოპერატივის გუნდი და
გუნდის შექმნის პრინციპები, ლიდერობა და კონფლიქტი ორგანიზაციაში, ორგანიზაციის მისია და სხვ.
ტრენინგი აღნიშნული პროექტის მიზნობრივი აუდიტორიის გარდა წარმატებით იქნა გამოყენე
ბული ევროპის სამეზობლო პროგრამაში – ENPARD. თითქმის ორი წლის განმავლობაში ტრენინ
გ-კურსი რამდენჯერმე დაიხვეწა, რათა კოოპერატივის შექმნის მსურველთა საჭიროებებსა და
გამოცდილებას უფრო მეტად მორგებოდა. კურსის დახვეწაში მნიშვნელოვანი დახმარება თავად
„სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტომ” გაგვიწია.
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ცხადია, ჩვენი ორგანიზაცია დიდი გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდა, რადგან სამიზნე აუდიტორიის
წარმომადგენელთა ცნობიერებაში კოოპერაციული წარმოება მყარად იყო ასოცირებული კოლექ
ტიურ მეურნეობასთან. ამას ემატებოდა კოოპერაციის ჭრილში ქვეყნის თითქმის ნულოვანი პრაქ
ტიკული გამოცდილება, მითუმეტეს, სასოფლო-სამეურნეო სფეროში. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ
გამოცდილებას გავითვალისწინებდით – სამწუხაროდ, მხოლოდ ნეგატიურ კონტექსტში, რასაც
თავისი გამომწვევი მიზეზები ჰქონდა. მიუხედავად იმისა, რომ ამჟამინდელი რეალობა მკვეთრად
შეცვლილია და „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს" ელექტრონუ
ლი ბაზა უკვე 900-მდე კოოპერატივს ითვლის, გამოცდილება ჯერ კიდევ მწირია.

შესავალი
სასოფლო-სამეურნეო მიწის რეფორმა საქართველოში 1992 წელს, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემ
დეგ დაიწყო. რეფორმა საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის #48-ე დადგენილებით
„საქართველოს რესპუბლიკაში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის რეფორმის შესახებ”
გამოცემითა და სასოფლო-სამეურნეო მიწების პრივატიზების გზით განხორციელდა. ეკონომიკუ
რი პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მიერ მომზადებული ანალიზის მიხედვით „რეფორმის შედეგად
სახელმწიფომ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფონდის, კერძოდ, სახნავი და მრავალწლოვანი ნარგავე
ბის დიდი ნაწილი მოსახლეობას სარგებლობაში (მფლობელობაში) გადასცა. ამავე დროს, საკუთრე
ბის უფლების ფორმალური აღიარების საკითხი უყურადღებოდ დარჩა. რეფორმის განხორციელე
ბისას უგულებელყოფილი აღმოჩნდა მიწათსარგებლობის მთავარი პრინციპები, მოხდა ნაკვეთების
ფრაგმენტაცია, გათვალისწინებული არ იყო ძირითადი ინფრასტრუქტურული საჭიროებები, სა
ხელმწიფოსა და კერძო სექტორის უფლებათა გამიჯვნის საკითხი და მიწის ბაზრის განვითარების
თვის აუცილებელი სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორები. შედეგად, დაიწყო გზების, სარწყავი არხების,
ქარსაფარებისა და სხვა ნაგებობების მასობრივი დაზიანება" (EPRC 2013, 3-4).
ამავე პერიოდში დაინგრა მეთესლეობის მეურნეობები, გაიძარცვა სატრაქტორო პარკები, მოიშა
ლა უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებლები, რომლებიც სოფლის მეურნეობის კვალიფიციური
მუშაკების მომზადებას უზრუნველყოფდნენ. ამ ფაქტორების ერთობლივი ზემოქმედებით, ერთი
მხრივ, შემცირდა მოსავლიანობა და, მეორე მხრივ, გაიზარდა საწარმოო ხარჯები, რადგან გლე
ხებს ახლა უკვე ინდივიდუალურად უწევდათ მოსავლის მოსაყვანად საჭირო ოპერაციების განხორ
ციელებაზე ზრუნვა – მაგალითად, ტრაქტორის დაქირავება ნაკვეთის მოსახნავად. გლეხი უკვე
აღარ იღებს მხედველობაში მისი მეზობლის ასევე მოსახნავ ნაკვეთს. მაშინ, როდესაც ერთობლი
ვად დაქირავების შემთხვევაში დანაწილებულ ნაკვეთებამდე არსებული გზის გასავლელად საჭირო
ხარჯების შუაზე გაყოფა შეიძლებოდა, ახლა ორივე გლეხი ცალ-ცალკე ხარჯავს ამ ფულს. ამას
ემატება ტრაქტორის მფლობელთან მოლაპარაკებისათვის და საწვავის შესაძენად საჭირო დროის
ხარჯი, მოძველებული ტექნიკის ექსპლუატაციის გაზრდილი ხარჯი, ამავე მიზეზით გამოწვეული
უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო და სხვ. ეს ეფექტები გამოხატულია ყველა სხვა საჭირო ოპე
რაციების დროსაც.
ამ რეალობის გათვალისწინებით ფერმერებს პროდუქციის წარმოება ძვირი უჯდებათ. ისინი არა
კონკურენტუნარიან, არარენტაბელურ პროდუქციას ქმნიან, რაც კიდევ უფრო უწყობს ხელს მათ
გაღარიბებას. შედეგად მაღალია უმუშევრობის დონე და სოფლის მოსახლეობის მიგრაცია ქალა
ქებში და საზღვარგარეთ.
საქართველოს მთავრობამ პოლიტიკის შეცვლის აუცილებლობა გააცნობიერა. ცვლილებები შევი
და „მეწარმეთა შესახებ" კანონში, შეიქმნა საქართველოს კანონი „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერა
ტივების შესახებ", რომელიც არეგულირებს „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ფუნქციონი
რებასთან, სახელმწიფო ხელშეწყობასთან, მათი საქმიანობის მონიტორინგთან, სასოფლო-სამეურ
ნეო კოოპერატივის სტატუსის მოპოვებასთან და შეწყვეტასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ
ურთიერთობებს". იგივე კანონი ითვალისწინებს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის სხვა
დასხვა სახის შეღავათებით სარგებლობის შესაძლებლობას.
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იმისათვის, რომ ხელი შეეწყოს საოჯახო მეურნეობების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას,
სოფლად სიღარიბისა და ქალაქსა და სოფელს შორის უთანასწორობის აღმოფხვრას, სოფლის მო
სახლეობის მიგრაციის შეჩერებას – საქართველოსა და ევროკავშირს შორის 2013 წელს მიღწეუ
ლი შეთანხმება „ევროკავშირის სამეზობლო პროგრამა საქართველოში სოფლის მეურნეობის და
სოფლის განვითარებისთვის” (ENPARD) მნიშვნელოვან ნაბიჯს წარმოადგენს. ევროკავშირის მი
ერ აღნიშნული პროგრამის დასაფინანსებლად გამოყოფილი თანხა 40 მილიონი ევროა, რაც სოფ
ლის მეურნეობის სფეროში ყველაზე მასშტაბურ დონაციად ითვლება. ამ თანხას გრანტების სახით
ოთხი კონსორციუმი გასცემს, ესენია: Oxfam (დიდი ბრიტანეთი), Care (ავსტრია), People in Need
და Mercy Corps (შოტლანდია). ამ ორგანიზაციების მეშვეობით პროცესში ერთვება 16 ეროვნული
და საერთაშორისო ორგანიზაცია, მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო ასოციაციები და აკადემიური
დაწესებულებები. პროგრამის სამიზნე აუდიტორიას მთლიანი საქართველო წარმოადგენს.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ევროკავშირის, FAO-სა (სურსათისა და სოფ
ლის მეურნეობის ორგანიზაცია) და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ერთობლივი ძალისხმევით
მეტ-ნაკლებად შეიცვალა თვითონ „კოოპერატივის" გაგებაც, რაც ხშირად საბჭოთა კავშირის დრო
ინდელ კოლმეურნეობასთან ასოცირდებოდა. „კოლმეურნეობებს არაფერი აქვთ საერთო იმასთან,
თუ როგორ ფუნქციონირებენ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები ევროპაშიც და მსოფლიოს
სხვა ქვეყნებშიც. კოოპერატივი კომერციული კომპანიაა, რომლის მფლობელები არიან მისი წევ
რები, ამ შემთხვევაში, ფერმერები. მათ საზიარო მიწა კი არა აქვთ, ისინი, უბრალოდ, აერთიანებენ
კონკრეტულ რესურსებს კონკრეტული მიზნებისათვის. კოოპერატივები აგურებია ბაზარზე ორი
ენტირებული სოფლის მეურნეობის სტრუქტურაში და, ალბათ, ეს არის ერთადერთი გზა იმისათ
ვის, რომ მცირე ფერმერობა შემოსავლიანი საქმიანობა იყოს" (ჩიტაია, 2014).

რა არის კოოპერაცია?
მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონით კოოპერატივი განმარტებულია, როგორც „წევრთა შრო
მით საქმიანობაზე დაფუძნებული ან წევრთა მეურნეობის განვითარებისა და შემოსავლის გადიდე
ბის მიზნით შექმნილი საზოგადოება, რომლის ამოცანაა წევრთა ინტერესების დაკმაყოფილება და
იგი მიმართული არ არის უპირატესად მოგების მიღებაზე". საქართველოს კანონით სასოფლო-სამე
ურნეო კოოპერატივების შესახებ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი ეს არის კერძო სამართლის
იურიდიული პირი, რომელიც ახორციელებს სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას და რომელსაც ამ
კანონის შესაბამისად მინიჭებული აქვს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსი".
მსოფლიო კოოპერატივების მონიტორინგის 2014 წლის კოოპერატივების შესწავლის ანგარიშში
კოოპერატივი შემდეგნაირად არის განმარტებული: „კოოპერატივი წარმოადგენს დამოუკიდებელ
პირთა ერთობლიობას, ნებაყოფლობით გაერთიანებულს საერთო ეკონომიკური, სოციალური და
კულტურული მოთხოვნებისა და მისწრაფებების, ერთიან საკუთრებაში და დემოკრატიულად მარ
თვადი საწარმოს ჩამოყალიბების მიზნით.”
ამავე ანგარიშის მიხედვით კოოპერატივი ემყარება შემდეგ ღირებულებებს:
კოოპერატივები ეფუძნება თვითდახმარების, თვითმმართველობის, პასუხისმგებლობის, დემოკრა
ტიის, თანასწორობის, სამართლიანობისა და სოლიდარობის ღირებულებებს. ტრადიციებისამებრ,
კოოპერატივის წევრებს სწამთ პატიოსნების ეთიკური ღირებულება, გახსნილობა, სოციალური პა
სუხისმგებლობა და სხვებზე ზრუნვა (CO-OPERATRIVE MONITOR 2014).
ევროპაში „II მსოფლიო ომის შემდეგ კოოპერაციულმა მოძრაობამ მოიცვა ისეთი სპეციფიკური
დარგები, როგორიცაა მარცვლეულის შენახვა და გადამუშავება, ღვინის წარმოება და რძის გადა
მუშავება. დროთა განმავლობაში ეს კოოპერატივები გაფართოვდნენ და დღეისათვის თითოეული
მათგანი რამდენიმე ასეულ წევრს აერთიანებს. კოოპერატივების უმეტესობა სპეციალიზებულია
რომელიმე ერთ დარგში, თუმცა არსებობენ მრავალდარგობრივი კოოპერატივებიც" („ელკანა”,
2007, 4).
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იხილე შემოსავლის მიხედვით 5 ყველაზე დიდი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ჩამონათვა
ლი ევროპაში (2008 წელს არსებული მდგომარეობის მიხედვით):
ცხრილი 1
#

დასახელება

ქვეყანა

1

FrieslandCampina ნიდერლანდები

2

Metsäliitto

ფინეთი

საქმიანობა

ბრუნვა
(მილიარდი
ევრო)

წევრები
(1000 კაცი)

დასაქმე
ბულთა რა
ოდენობა

რძის პრო
დუქტები

9,481

15,837

20,568

მეტყევეობა

6,434

129,270

17,540

6,200

7,625

16,200

3

Arla Foods

დანია

რძის პრო
დუქტები

4

Danish Crown

დანია

ხორც პრო
დუქტები

6,000

10,700

23,500

5

KERRY

ირლანდია

რძის პრო
დუქტები

4,700

9,700

22,300

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

როგორც ცხრილშიც არის ნაჩვენები, ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რძის გადამამუშავებე
ლი კოოპერატივი – FrieslandCampina ნიდერლანდებში მდებარეობს. ეს კოოპერატივი დღეისათვის
140 წლიან გამოცდილებას ითვლის. ის 1870 წელს ჩამოყალიბდა ადგილობრივი რძის გადამამუშა
ვებელი ფერმერების გაერთიანებით. მათი ერთიანობის ძირითადი მიზანი თავიანთი პროდუქციის
გაყიდვების უზრუნველყოფა (თანამედროვე სამაცივრო სისტემების არ არსებობის გამო მათ სჭირ
დებოდათ ერთად მუშაობა, რათა მყიდველისთვის რძე სწრაფად მიეწოდებინათ) და ბაზარზე მე
ტი ძალაუფლების მიღწევა იყო. თავდაპირველად ეს კოოპერატივი ნიდერლანდებში ჩამოყალიბდა,
თუმცა ახლა უკვე გავრცელებულია გერმანიასა და ბელგიაშიც. 2014 წლის ბოლო მონაცემებით ამ
კოოპერატივში გაწევრიანებულია 13,696 ფერმა და 19,000-ზე მეტი ფერმერი. კოოპერატივი ყო
ველწლიურად დაახლოებით 9,453 მილიონ ლიტრ რძეს აწარმოებს. ყოველდღიურად იგი მილიონო
ბით მომხმარებელს უზრუნველყოფს რძის პროდუქტებით. მისი ყოველწლიური შემოსავალი 11.3
მილიარდ ევროს შეადგენს (FrieslandCampina’s official web page: http://www.frieslandcampina.com/
english/about-us/frieslandcampina-and-you.aspx).

რატომ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი?
ისმის კითხვა – „რატომ უნდა გაწევრიანდეს გლეხი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივში?" ამ
კითხვაზე პასუხი ხშირად უფრო დღევანდელზე ორიენტირებული, ფილისტრულია. მაგალითად:
„თუ გლეხები კოოპერატივში გაწევრიანდებიან, რიგი შეღავათებით ისარგებლებენ. სასოფლო-სა
მეურნეო კოოპერატივის კანონის თანახმად, 2017 წლის 1 იანვრამდე, კოოპერატივი გათავისუფ
ლებული იქნება ქონებისა და მოგების გადასახადისგან. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს ასევე
შეუძლია მიიღოს გრანტი" და სხვ.
თუმცა საოჯახო მეურნეობის კოოპერატივში გაწევრიანების ყველაზე დიდი ხიბლი მეურნეობის
განვითარების იმაზე დიდი პერსპექტივაა, ვიდრე ეს ინდივიდუალური წარმოების პირობებში იყო
შესაძლებელი.
ევროპაში კოოპერატივები რთული ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის გამო შეიქმნა
მე-19 საუკუნეში. ფერმერებმა თანდათან აღმოაჩინეს, რომ ძალების გაერთიანებით მათ ბაზარზე
ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება და ერთობლივი დაფინანსებით საჭირო დამატებითი საქმიანო
ბების წარმოება შეეძლოთ, როგორიცაა, მაგალითად: შესყიდვა, კვლევა, დამუშავება, მარკეტინგი,
დისტრიბუცია და გაყიდვების ხელშეწყობა (Cogeca 2010, 18).
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„ჯერ კიდევ დიდი ხნის წინ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და დასავლეთ ევროპის ფერმერე
ბი მიხვდნენ, რომ ისეთი საკითხების გადაწყვეტა, როგორიცაა პროდუქციის გასაღება, საწარმოო
საშუალებებისა და ტექნიკის შეძენა, ცოდნის, გამოცდილებისა და ინფორმაციის გაზიარება, გაცი
ლებით იოლია ერთობლივი ძალებით" („ელკანა”, 2007, 4). გარდა ამისა, კოოპერაციული წარმოების
პირობებში მცირდება წარმოებული პროდუქციის ერთეულზე გაწეული საშუალო მთლიანი დანა
ხარჯები, ტექნიკის გამოყენების ეფექტიანობისა და სპეციალიზაციის ზრდის ხარჯზე (მასშტაბის
ეკონომია).
სამწუხაროა, რომ ხშირად დაინტერესებული პირების მიერაც, კოოპერატივში გაწევრიანების მო
ტივი დამახინჯებულად არის აღქმული. ისინი ეძებენ იაფი ინვესტიციის მოპოვების გზებს. ხშირ
შემთხვევაში ეს ადვილად გამოსდით, თუმცა რესურსების ამოწურვის შემდეგ ისევ მოუმზადე
ბელნი რჩებიან, დამოუკიდებლად განაგრძონ ფუნქციონირება. როგორც ნებისმიერ ცოცხალ ორ
განიზმს, გარემოსთან ადაპტაციისთვის მას გარკვეული ორგანიზებული სტრუქტურა, მიზანი და
მოქმედებათა გეგმა უნდა ჰქონდეს. რაც უფრო რთულია ეს ორგანიზმი მასში მიმდინარე პროცე
სებით, რაც უფრო რთულია გარემო, რომელშიც მას ფუნქციონირება უწევს, მით უფრო დახვეწილ
სტრუქტურას საჭიროებს იგი.
სტრუქტურის არსებობის აუცილებლობას ხშირ შემთხვევაში იმ კოოპერატივების წარმომადგელე
ბი აცნობიერებენ, ვისთანაც უშუალო შეხება გვიწევდა, თუმცა იმისათვის, რომ ბუნდოვანი ხედვა
მოქმედებათა გეგმად იქცეს, პირველ რიგში, თითოეული წევრის განწყობის შეცვლაა საჭირო.
ერთ-ერთი შეცდომა, ალბათ, ის არის, რომ გლეხებში თავიდანვე არასწორი განწყობის შექმნას პო
ლიტიკის მნერგავებიც უწყობენ ხელს. ისინი მათი ქმედების წახალისებას – შექმნან კოოპერატივი
– საგრანტო თანხითა და სხვა ეკონომიკური ბერკეტების საშუალებით ცდილობენ. ამ დროს ნაკლებ
მნიშვნელობას ანიჭებენ კოოპერატივის მთავარი ფასეულობის ხაზგასმას – საკუთარი ეკონომი
კური, კულტურული და სოციალური საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად წევრებმა დემოკრატი
ულად და ეფექტურად იმოქმედონ. ცხადია, ეს წამახალისებელი ღონისძიებები დროის შეზღუდულ
პერიოდში (მაგალითად, სანამ კოოპერატივი გრანტით გადაცემული თანხის ათვისებას შეძლებს)
არაპირდაპირი გზით ხელს უწყობს წევრთა მომზადებას, დაინახონ კოოპერაციის ჭეშმარიტი არსი,
მაგრამ ამ შემთხვევაში სირთულეს რამდენიმე გარემოება ქმნის: 1) ხშირად ეს დრო ძალიან მცი
რეა – მოუწესრიგებელი სტრუქტურის, გაუმჭვირვალე პროცესების, არაკვალიფიციური ხელმძღ
ვანელების გამო წევრები ვერ ასწრებენ კოოპერაციის არსის დანახვას; 2) კოოპერატივის წევრები
იმპულსურად მოქმედებენ – მათ გამოუჩნდათ გრანტის მიღების შესაძლებლობა კოოპერატივში
გაერთიანების გზით. ისინი მხოლოდ დონორი ორგანიზაციის პირობების დაკმაყოფილებას ცდი
ლობენ, რათა მიიღონ ფული და არა გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმის შემუშავებას, რომლის
განსახორციელებლად მიღებული გრანტი ერთ-ერთი მექანიზმი იქნებოდა; 3) ხშირად, კოოპერა
ტივის შექმნის იდეით შთაგონებულია მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი. ისინი მოქმედებენ, იკვლე
ვენ გზებს, ეძებენ ინვესტიციის მოზიდვის სხვადასხვა წყაროებს, ხოლო კოოპერატივის დანარჩენი
წევრები პროცესებს გულგრილად ადევნებენ თვალს. შესაბამისად, პრობლემის გამოვლენის შემ
თხვევაში პასუხისმგებლობის გაზიარება არ ხდება და ადამიანთა ერთობლიობა, რომლებიც ერთი
შეხედვით „გუნდად" მოგვევლინა, დაშლის საფრთხის წინაშე დგება. ვფიქრობთ, ეს სირთულეები
განსაკუთრებული სიმძაფრით სწორედ რესურსების, როგორც „გავლენის" ამოწურვის/შეწყვეტის
შემდეგ იჩენს თავს.
ხშირია შემთხვევები, როდესაც მეწარმეებს კარგად შესწავლილი არ აქვთ კონკურენტული გარე
მო, არ იციან ბაზარზე წარმოდგენილი პროდუქტის მახასიათებლები, დამზადების ტექნოლოგია
და თანამედროვე ტექნიკის შესაძლებლობები. ისინი საკუთარი გადმოსახედიდან აზროვნებენ და
გეგმავენ. ხშირად მოგვისმენია მათგან შემდეგი სახის ფრაზები: „ყველაფერი მეყიდება, გასაყიდი
არაფერი მრჩება". თუმცა საინტერესოა, რა ფასად ყიდიან და რამდენად ადვილია მათთვის გაყიდ
ვა? ან რა ფასი იყო იმ დროს ბაზარზე, როდესაც გაყიდვა განხორციელდა? რამდენად მეტის მიღე
ბა შეეძლო რეალიზატორს? ამ ფორმით გაყიდვა რამდენად იძლევა სტაბილურობის განცდასა და
პროგნოზირების საშუალებას?
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იმისათვის, რომ მეწარმეებმა პროდუქციის რეალიზაცია უკეთესი პირობებით შეძლონ, პირველ
რიგში, ამ პროდუქტს სასაქონლო სახე უნდა მისცენ, ანუ აწარმოონ მომხმარებლის გემოვნებისა
და მოლოდინის შესაბამისი პროდუქტი.
ანგარიშში „ქართული მედია და სარეკლამო ბიზნესის კვლევის შესახებ" (GMCG 2011, 8) მოცემუ
ლია პასუხები კითხვაზე -„თვლის თუ არა ბიზნესი რეკლამას შემოსავლის მიღების ხელშემწყობ
საშუალებად?"
2011 წლის კვლევის მონაცემებით მცირე კომპანიებში შემდეგი განწყობაა:
მცირე ბიზნესის მეპატრონეს ძალიან ზედაპირული ინფორმაცია აქვს რეკლამის შესახებ;
ზოგადად, მას არ გააჩნია რეკლამის დაკვეთის გამოცდილება;
მცირე ბიზნესის მეპატრონეს მიაჩნია, რომ რეკლამა არის ძალიან ძვირი, რადგან მხოლოდ სატე
ლევიზიო რეკლამა მიიჩნევა ეფექტურ საშუალებად მაშინ, როდესაც ყველა სხვა სახეობა არაე
ფექტურად განიხილება;
მას შეუძლია დაასახელოს გაყიდვების ზრდის ხელშემწყობი მთელი რიგი საქმიანობები, რეკლამის
გარდა;
იგი არ განიხილავს რეკლამას დაბალი გაყიდვების წამლად.
ეკონომიკის პროფესორის გრეგორი მენქიუს აზრით, სრულიად რაციონალურია, კომპანიამ არ გა
აკეთოს ისეთი პროდუქტის ძვირადღირებული რეკლამა, რომლის ხარისხში თავად არ არის დარ
წმუნებული. რადგან, მიუხედავად იმისა, რომ რეკლამირების შედეგად გაყიდვების მაჩვენებელი
გაიზრდება, თუ პროდუქტი მომხმარებლის მოლოდინს არ შეესაბამება, ის თავს შეიკავებს მრავალ
ჯერადი შესყიდვისაგან, რეკლამაზე გაწეული ხარჯები კი ფუჭი აღმოჩნდება (მენქიუ, 2008, 366).
მწარმოებლები პროდუქტის ხარისხში დარწმუნებულებიც რომ იყვნენ, თუ ისინი ვერ უზრუნველ
ყოფენ მოთხოვნის შესაბამის სტაბილურ მიწოდებას, ამ შემთხვევაშიც სარეკლამო კამპანია შესაძ
ლოა წამგებიანი აღმოჩნდეს.
თანამედროვე ბიზნეს გარემოში, კონკურენტუნარიანი და მდგრადი ბიზნესის შესაქმნელად სისტემუ
რი მოქმედებაა საჭირო, რაც წარმოუდგენელია მცირე, „გათითოკაცებული" წარმოების პირობებში.
კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა აღნიშნული გარემოებები მხედველობაში მიიღო და 2014
წლის დასაწყისში შექმნილი ტრენინგ-კურსის მოდერნიზაცია რამდენჯერმე მოახდინა. მნიშვნელო
ვანია, რომ ინვესტიციის მოძიებამდე კოოპერატივის წევრები გუნდად შეიკრან, გაუჩნდეთ გრძელ
ვადიანი ხედვა და შექმნან ისეთი ორგანიზაციული სისტემა, რომელიც კოოპერატივის ფუნქციონი
რების შემდეგი ძირითადი პრინციპების დაცვას უზრუნველყოფს:
ნებაყოფლობითი წევრობა;
მხოლოდ წევრის მომსახურება (მესამე პირებთან ურთიერთობა მკაცრად შეზღუდული მოცულობით);
ვალდებულებების შესრულება წევრების მხრიდან;
წევრის მიერ საპატიო გადასახადის შეტანა;
კოოპერატივის მხრიდან გადახდები;
დემოკრატიული მართვა („ელკანა”, 2007, 5).
ჩვენი შეხედულებით, მხოლოდ ამის შემდეგ არის უპრიანი კოოპერატივმა ბიზნეს გეგმის შედგენა
ზე იზრუნოს, რასაც შემდეგ სტრატეგიული გეგმის განხორციელების მექანიზმად აქცევს.
აღნიშნული ტრენინგი ხუთდღიანია და ორ ნაწილად არის გაყოფილი: 2 დღე სასოფლო სამეურნეო კო
ოპერატივის ორგანიზაციული მოწყობის საკითხებს ეთმობა, ხოლო 3 დღე – ბიზნესის დაგეგმვას.
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„ბი-ფი ექსპლორეიშენის” მიერ ინიცირებული და დაფინანსებული პროექტის – CDI 4-ისა და ENPARD – „თანამშრომლობა საქართველოში სოფლის აღორძინებისათვის” (შემკვეთი Care (ავსტრია)
პროექტის ფარგლებში სულ 15-მდე 5 დღიანი ტრენინგი ჩატარდა, რასაც ჯამში 150-მდე სასოფლო-
სამეურნეო კოოპერატივის შექმნის მსურველი ფერმერი დაესწრო (აქედან 35%-მდე ქალია).
რაც შეეხება პროექტ CDI 4-ში CTC-ს მიერ დაფინანსებულ სამ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერა
ტივს – „წინწყარო”, „არწივი 2014” და „ხანდო 2014” – ამ დროისთვის მათ უკვე დაუგროვდათ სამუ
შაო გამოცდილება. მაგალითად, წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხანდოში არსებულმა კოოპე
რატივმა „ხანდო 2014" ერთი საწარმოო ციკლი კოოპერაციული წარმოების პირობებში მთლიანად
გაიარა. კოოპერატივი თავის წევრებს, რომლებიც სასაქონლო კარტოფილის წარმოებაზე არიან
ორიენტირებულნი, მათ საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების დამუშავებით, სასუქებით, შხამ
-ქიმიკატებითა და სასურველი ჯიშისა და კლასის თესლით მომარაგებით უზრუნველყოფს. მნიშვ
ნელოვანია, რომ 12 ფერმერის ინიციატივით შექმნილი კოოპერატივი დღეს უკვე 29 წევრს ითვლის.
გამგეობის თავმჯდომარის ალექსანდრე ცეცხლაძის თქმით, კოოპერაციული წარმოების ეფექტი ამ
დროისათვის ერთ დამუშავებულ ჰექტარზე დაახლოებით 3000 ლარს უდრის, რაც შემცირებული
თვითღირებულებისა და დროული და ხარისხიანად შესრულებული სამუშაოების შედეგად გაზრდი
ლი მოსავლიანობის ჯამით იქმნება.
გვიხარია, რომ ამ გამოცდილებით ქვეყნის უმნიშვნელოვანესი ეკონომიკური სექტორის აღორძი
ნებაში მოკრძალებული წვლილი შევიტანეთ, რასაც მომავალი პროექტების ფარგლებში კვლავაც
განვაგრძობთ.

დასკვნა
სოფლის მეურნეობის სექტორის განვითარება რთული პროცესია და მრავალწლიანი მუშაობითა
და ბევრი სხვადასხვა სტრუქტურის თავდადებული შრომით არის შესაძლებელი. მნიშვნელოვანია,
რომ შეიქმნას სტაბილური ბიზნესგარემო, რასაც შესაბამისი კანონმდებლობის არსებობაც შე
უწყობს ხელს. გარდა ამისა, მიდგომები და მუშაობის მეთოდები მსოფლიო პრაქტიკაში და ქვეყანა
ში მიღებული გამოცდილების გათვალისწინებით მუდმივად უნდა იხვეწებოდეს.
უკვე შექმნილი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების რაოდენობით თუ ვიმსჯელებთ, ფაქტია,
რომ ახალი ინიციატივისადმი ინტერესი დიდია თავად ფერმერების მხრიდან, თუმცა მნიშვნელოვა
ნია, თვალი ვადევნოთ მათ მდგრად განვითარებას და არ მოხდეს კოოპერატივების რიცხვის უბრა
ლო, ხელოვნური ზრდა.
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გამოყენებული ლიტერატურა:

1. საქართველოს კანონი „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ", 2013;
2. საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ", 1994;
3. „ელკანა”, 2007, „კოოპერაციის საფუძვლები", II გამოცემა;
4. მენქიუ გრეგორი, 2008, „ეკონომიკის პრინციპები", მეორე ქართული გამოცემა;
5. ჩიტაია მაია, 2014, „კოოპერატივები, ახალი გზა სოფლის მეურნეობაში", ENPI-ს საინფორმა
ციო ცენტრი – სტატია # 122;
6. GMCG 2011, ანგარიში „ქართული მედია და სარეკლამო ბიზნესის კვლევის შესახებ”;
7. COGECA – European agri-cooperatives 2010, „Agricultural Cooperatives in Europe: Main Issues
and Trends” ;
8. WORLD CO-OPERATRIVE MONITOR 2014, "EXPLORING THE CO-OPERATIVE ECONOMY,
REPORT 2014";
9. F
 rieslandCampina’s official web page: http://www.frieslandcampina.com/english/about-us/
frieslandcampina-and-you.aspx.
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ორგანიზაციული კულტურის
პარადიგმა
ირინა ხანთაძე

„ორგანიზაციული კულტურა არის ორგანიზაციის ფსიქოლოგიური აქტივი, რომელსაც შეუძლია
იმის წინასწარმეტყველება, თუ რა დაემართება მის ფინანსურ აქტივებს ხუთი წლის მანძილზე”
ჰოფსტედე, 1991

შესავალი
თუ სხვადასხვა ორგანიზაციებში გარკვეულ დროს გაატარებთ, ნახავთ საქმის კეთების სხვადასხვა
გზებს, აზროვნების სხვადასხვა მეთოდებსა და მთლიანობაში განსხვავებულ ატმოსფეროს. ძირი
თადი ღირებულებები, პრინციპები, სტანდარტები, ქცევის წესები, რასაც ერთი სიტყვით კულტუ
რას ვუწოდებთ, ამ ორგანიზაციებს განსხვავებულს ხდის. 1982 წელს პეტერსმა და ვატერმანმა
ამერიკულ კომპანიებში ჩაატარეს კვლევა სამუშაოს მაღალი შესრულების შესახებ და მის საფუძ
ველზე განაცხადეს, რომ: „ისინი იქ არიან, სადაც არიან, რადგან კულტურული ატრიბუტების უნი
კალური ნაკრები განასხვავებს მათ დანარჩენებისგან”.
მრავალი მენეჯერისა და მკვლევარის გამოცდილება ორგანიზაციის თეორიის, სტრატეგიისა და
განვითარების სფეროში გვიჩვენებს, რომ „ორგანიზაციაში კულტურის საკითხების კვლევა ძალიან
მნიშვნელოვანია იმის გასაგებად, თუ რა ხდება ორგანიზაციაში, როგორ უნდა მოხდეს მისი მართვა
და გაუმჯობესება” (შაინი, 1989). ორგანიზაციული კულტურის ინტერპრეტაცია და გაგება მნიშ
ვნელოვანია მენეჯერების, მკვლევარებისა და კონსულტანტების საქმიანობაში, რადგან ის გავ
ლენას ახდენს სტრატეგიული განვითარების, პროდუქტიულობისა და სწავლების ყველა დონეზე.
კულტურულ ფაქტორებს შეუძლიათ დაუშვან ან შეზღუდონ ორგანიზაციის საქმიანობა. ორგანი
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ზაციულ განვითარებას და დაგეგმილ ცვლილებას ვერ გავიაზრებთ ორგანიზაციული კულტურის
გათვალისწინების გარეშე, რომელიც ხშირად ცვლილების ხელისშემშლელი ფაქტორის ძირითადი
წყაროა (შაინი 1992).
1992-93 წლებში პერსონალის მენეჯმენტის ინსტიტუტმა შესრულების მენეჯმენტისა და ხარისხის
მენეჯმენტის საკითხების კვლევა დაიწყო. კვლევის ორივე მიმართულება ერთსა და იმავე ძირითად
დასკვნამდე მივიდა: სტრატეგიის წარმატება თუ წარუმატებლობა მომსახურეობის ან წარმოების
ხარისხის მენეჯმენტში, ძირითადად, ორგანიზაციაში არსებული კულტურით განისაზღვრება. უდა
ვოა, რომ ორგანიზაციული კულტურის გაგება და ყველა საჭირო ცვლილების გატარების აუცილებ
ლობა წარმატებული მართვის სტრატეგიის უდიდესი ნაწილის წინაპირობაა.
თუ კულტურა ასეთი მნიშვნელოვანია, მაშინ როგორ შეგვიძლია მასზე დაკვირვება, მისი მართვა
და შეფასება?
წინამდებარე სტატია შეეცდება, წარმოგიდგინოთ ორგანიზაციული კულტურის მთავარი განსაზღ
ვრებები, აღწეროს ორგანიზაციული კვლევის ძირითადი პარადიგმები და, ამდენად, გაარკვიოს,
როგორ შეგვიძლია მისი განხილვა სხვადასხვა კონცეფციებისა და მოსაზრებების საფუძველზე?

რა არის ორგანიზაციული კულტურა?
ორგანიზაციული კულტურის ერთ-ერთი გავრცელებული განსაზღვრება საერთო ღირებულებებს,
მოსაზრებებსა და ნორმებს მოიაზრებს. ორგანიზაციული კულტურა შეიძლება განისაზღვროს, რო
გორც „ფილოსოფია და ღირებულებები, რომლებსაც იზიარებენ ორგანიზაციის წევრები და ქცევის
მოდელები, რომელთაც პრაქტიკული მოქმედებებისას იყენებენ” (იანაგი, 1994).
ორგანიზაციული კულტურის სხვა დეფინიცია, რომელსაც ხშირად გამოიყენებენ, შაინმა შეიმუ
შავა (1989, 1992). მის თანახმად, ორგანიზაციული კულტურა მოიაზრებს ძირითადი დაშვებების
მოდელს, რომელიც მოცემული ჯგუფის მიერ ჩამოყალიბდება გარემოსთან ადაპტაციისა და შიდა
ინტეგრაციის პროცესში. გამოცდილებით გამყარებულ, შეთანხმებულ დაშვებებს მოცემული ჯგუ
ფი უკვე მის ახალ წევრებს წარუდგინეს, როგორც მართებულ გზას.
„ჯგუფური აზროვნება” ორგანიზაციული კულტურის მნიშვნელოვან ასპექტს წარმოადგენს.
„ჯგუფური აზროვნება” ირვინგ ლ. იანისმა აღწერა და განსაზღვრა, როგორც „აზროვნების მეთო
დის გამოყენების სწრაფი და მარტივი გზა, რომელსაც ადამიანები მიმართავენ, როდესაც ისინი
ბოლომდე არიან ჩართული შემაკავშირებელ ჯგუფში; როდესაც წევრების ბრძოლა ერთსულოვ
ნებისათვის აჭარბებს მათ მოტივაციას, რეალისტურად შეაფასონ ქმედების ალტერნატივები”. ეს
არის მდგომარეობა, რომელშიც ადამიანები მაშინაც კი, როდესაც განსხვავებული იდეები აქვთ, არ
აპროტესტებენ ორგანიზაციულ აზროვნებას და ამიტომ ინოვაციური აზროვნება შემცირებულია.
მორგანი აღნიშნავს, რომ კულტურა სოციალური ურთიერთობებით და ადამიანების ინტერაქცი
ით ვითარდება. კულტურას განსაზღვრავს როგორც „გონების კოლექტიურ დაპროგრამებას, რო
მელიც ადამიანების ერთი ჯგუფის წევრებს განასხვავებს მეორე ჯგუფისგან” – ჰოფსტედე (1991,
1997); იგი ასევე ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ კულტურა ინდივიდის კი არა, ჯგუფების კუთვნი
ლებაა. მორგანი (1986) ამტკიცებდა, რომ კულტურა უნდა გავიგოთ, როგორც აქტიური, ცოცხალი
ფენომენი, რომლის მეშვეობით ადამიანები ქმნიან და ანახლებენ თავიანთ სამყაროს. შაინი (1989)
ასევე აცხადებდა, რომ ორგანიზაციული კულტურა დროთა განმავლობაში იცვლება და უფრო მე
ტად აისახება ორგანიზაციის გაუცნობიერებელ ფუნქციონირებაში.
როგორც ჩანს, ორგანიზაციების მკვლევარები მრავალ იდეას იზიარებენ ორგანიზაციული კულტუ
რის შესახებ, თუმცა არსებობს მნიშვნელოვანი განსხვავებებიც. ზოგიერთი მკვლევარი ტერმინს
„ორგანიზაციული კულტურა” მეტაფორად აღიქვამს. ამ მიდგომით ორგანიზაციები კულტურებს
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ჰგვანან. შესაბამისად, ამოცანას თავად კულტურის ატრიბუტების გაგება წარმოადგენს (კ. გიცი,
გ. მორგანი). სხვები ორგანიზაციულ კულტურას აღიქვამენ, როგორც ორგანიზაციის ერთ-ერთ ატ
რიბუტს („ორგანიზაციას აქვს კულტურა”), რომელიც შეიძლება მახასიათებლების თვალსაზრისით
იქნას გამოკვლეული და დაკავშირებული სხვა საკითხებთან, როგორიცაა, მაგალითად: სამუშაოს
შესრულება, კმაყოფილება და ორგანიზაციული ეფექტურობა (ვატერმანი და პეტერსი, 1982).
შაინის მიხედვით, ორგანიზაციული კულტურა შეიძლება სამ დონედ დაიყოს. მისი განმარტებით,
კულტურის უფრო მეტად ხილულ და ზედაპირულ დონეზე არტეფაქტები გვხვდება. ესენია მატე
რიალური ასპექტები, რომლებსაც ორგანიზაციული ჯგუფის წევრები იზიარებენ, მაგალითად: ენა,
ისტორიები და მითები, რიტუალები, სიმბოლოები და ცერემონიები, ტექნოლოგიები; შემდეგი დო
ნე მოიცავს ღირებულებებს, რომლებიც რეალურ ამოცანებს, სტანდარტებსა და მიზნებს ასახავენ
ორგანიზაციაში. ზოგჯერ მოიხსენიებენ, როგორც ორგანიზაციის „მისიას” და „ფილოსოფიას”; ორ
განიზაციული კულტურის ყველაზე ღრმა დონეზე კი არის ძირითადი დაშვებები, რწმენები, რომლე
ბიც წევრებს საკუთარი თავისა და სამყაროს შესახებ გააჩნიათ. შაინის მიდგომა ეფუძნება არგუ
მენტს, რომ დაშვებები განაპირობებენ ორგანიზაციის ძირითად კულტურულ არსს. ამ კონცეფციამ
მიგვიყვანა მის შემდგომ არგუმენტამდე, რომ ჩვენ უნდა აღმოვაჩინოთ ძირითადი დაშვებები ორგა
ნიზაციაში, რათა ვაჩვენოთ მისი კულტურული პარადიგმა.
შესაბამისად, მან შეიმუშავა ათნაბიჯიანი მეთოდი, რომელიც აღწერა, როგორც „ერთობლივი გა
მოკვლევა ინტერაქტიული ინტერვიუს გზით”. ამ მეთოდის მიხედვით კულტურული დაშვებების გა
მოვლენა და შეფასება სპეციფიური განზომილებების შესაბამისად ხდება. ორგანიზაციული კულ
ტურის გაგებისა და ანალიზის განზომილებები, რომლებსაც შაინი (1989) გვთავაზობს, მოიცავს:
გარე ფაქტორებთან ადაპტაციის საკითხებს (მისია და სტრატეგია); შიდა ფაქტორებთან ადაპტა
ციის საკითხებს (ჯგუფის საზღვრები, ძალაუფლება და სტატუსი, დაჯილდოება და დასჯა); დაშვე
ბებს, რომელიც ეხება რეალობის, ჭეშმარიტების, დროის, სივრცის, ადამიანის ბუნების, აქტივობი
სა და ურთიერთობების აღქმას.
თავის მრავალრიცხოვან კვლევებსა და პუბლიკაციებში გ. ჰოფსტედემ კულტურასთან დაკავში
რებით სხვადასხვა მიდგომები და პერსპექტივები წარმოადგინა (ჰოფსტედე – 1980, 1986, 1991,
1993, 1994). მისი ხედვით, კულტურა ვლინდება სიმბოლოებში, გმირებში, რიტუალებში და ღირე
ბულებებში. ჰოფსტედე კულტურულ კომპონენტებს შემდეგნაირად აღწერს: „სიმბოლოებს წარმო
ადგენენ სიტყვები, ჟესტები, სურათები ან ობიექტები, რომლებსაც კულტურის ფარგლებში გან
საკუთრებული მნიშვნელობა აქვთ. გმირები არიან პიროვნებები, ცოცხლები ან გარდაცვლილები,
რეალურები ან გამოგონილები, რომლებიც ფლობენ ისეთ ნიშან-თვისებებს, რომლებსაც კულტუ
რაში ძალიან აფასებენ. ამდენად, ისინი წარმოადგენენ მისაბაძ მაგალითს, თუ როგორ უნდა მოიქცე
(ვილკინსი, 1984); რიტუალები არის კოლექტიური ქმედებები, რომლებიც ტექნიკურად ზედმეტია,
მაგრამ სოციალური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია კულტურის ფარგლებში... კულტურის ბირ
თვი იქმნება ღირებულებების, დამოკიდებულებების საფუძველზე სიკეთისა და ბოროტების, სილა
მაზისა და სიმახინჯის, ნორმალურისა და არანორმალურის, რაციონალურისა და ირაციონალურის
შესახებ. ეს არის გრძნობები, რომლებსაც ხშირად არ აღიარებენ და რომლებზეც იშვიათად მსჯე
ლობენ. მათზე დაკვირვება შესაძლებელი არ არის, თუმცა სხვადასხვა ქცევაში გამოიხატება”.
ჰოფსტედე ასევე ამტკიცებს, რომ ორგანიზაციული კულტურა უფრო დიდი კულტურული სისტე
მების გამოხატულებაა. IBM-ს ოფისების შესახებ კვლევაზე დაყრდნობით, რომელიც 40-ზე მეტ
ქვეყანაში ჩატარდა, იგი ეროვნული კულტურული განსხვავებების მტკიცებულებებს ავლენს. მისი
კვლევა ამტკიცებს ასევე, რომ კულტურის დახასიათება და შედარებითი ანალიზი შესაძლებელია
ხუთი ძირითადი განზომილების ჩარჩოში: ძალაუფლების დისტანცია და საზღვრები; ინდივიდუა
ლიზმი კოლექტივიზმის წინააღმდეგ; მასკულინობა ფემინურობის წინააღმდეგ; განსაზღვრულობა
განუსაზღვრელობის წინააღმდეგ.
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ორგანიზაციული კულტურა სხვადასხვა ორგანიზაციული
კვლევის პარადიგმების მიხედვით
სიტყვა პარადიგმა მომდინარეობს ბერძნული ფილოსოფიიდან და ნიშნავს
„მოდელს”, „პროექტს”, „ანალოგიას”, „პოეტურ მეტაფორას” (სტრატი, 2000)

ორგანიზაციული კვლევის პარადიგმები, რომლებიც პირველად წარმოგვიდგინეს ბარელმა და მორ
განმა (1979) და მოგვიანებით გააუმჯობესეს ელვესონმა და დიცმა (2000) გვთავაზობენ ორგანი
ზაციების შესწავლის მიდგომების სხვადასხვა ხედვას. კვლევის პარადიგმა გულისხმობს დაშვებებს
სინამდვილის, ცოდნისა და კვლევის მეთოდოლოგიის შესახებ. ორგანიზაციულ კვლევაში იკვეთება
ოთხი ძირითადი პარადიგმა: ნორმატიული (ფუნქციონალური, პოზიტივისტური), ინერპრეტაციუ
ლი, კრიტიკული და პოსტმოდერნისტული. აქ გვინდა მიმოვიხილოთ თითოეული პარადიგმის არსი
და აღვწეროთ, თუ როგორ განიხილავს თითოეული მათგანი ორგანიზაციული კულტურის ფენო
მენს:
ნორმატიული პარადიგმა იმ ცოდნის გენერირებას ცდილობს, რომელიც რაციონალურ ახსნას წარ
მოადგენს და სიმართლის დადგენას მოითხოვს. ის აანალიზებს სხვადასხვა მახასიათებლებს, ამოწ
მებს ჰიპოთეზებს; იკარგება ინდივიდუალური აზრები და ერთიანდება ჯგუფებში. ნორმატიული
მიდგომა მკვლევარს მოიაზრებს, როგორც კვლევისადმი სრულიად ნეიტრალურ პირს და მეტწი
ლად სტატისტიკურ და რაოდენობით მეთოდოლოგიებს ეყრდნობა.
ნორმატივისტები/ფუნქციონალისტები კულტურას მენეჯმენტის ინსტრუმენტად მოიაზრებენ და
განიხილავენ როგორც კომპონენტს, რომლის მართვა ადამიანს ისე შეუძლია, რომ სამუშაოს შეს
რულების დონე გაზარდოს. ისინი, ჩვეულებრივ, ორგანიზაციული კულტურისა და სამუშაოს შეს
რულების მახასიათებლებს შორის სტატისტიკურ დამოკიდებულებებს განიხილავენ.
მახასიათებლების რაოდენობის განსაზღვრისთვის საჭიროა, შეირჩეს კულტურის გარკვეული დონე
(ტ. დილი, ა. კენედი, ჯ. კოტერი, დ. დენისონი). ფუნქციონალური მიდგომა უფრო მეტად ცდილობს,
სწრაფად მიიღოს განზოგადებული ცოდნა, რომელიც უშვებს შედარებებს (მ. ჯ. ჰეჩი, 1997).
ნორმატიული (ფუნქციონალური) მიდგომა ორგანიზაციას განიხილავს როგორც განსხვავებული
მახასიათებლების ერთობლიობას, სადაც კულტურა ასევე ერთ-ერთ მახასიათებელად მოიაზრება.
კულტურული მიმოხილვების ერთ-ერთი ავტორის, ჰოფსტედეს მიხედვით: „რაოდენობის განმსაზღ
ვრელი მიდგომის სრულყოფილება არის ის, რომ ბუნდოვანი სფერო რამდენადმე ხელმისაწვდომი
ხდება.” მისი მტკიცებით, კულტურის გაზომვას ცნობიერების ამაღლება შეუძლია, რათა ადამია
ნებმა კულტურული განსხვავებები გაიაზრონ. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ორგანიზაციათა
შერწყმისა და გაერთიანების შემთხვევაშია.
იგი ასევე უშვებს კულტურის ცვლილების გაზომვას გარკვეული დროის მანძილზე, მოვლენებზე
დაკვირვებას და იმის დადგენას, თუ როგორ უნდა იქნას განხილული ორგანიზაცია – როგორც ერ
თიანი კულტურა თუ სუბკულტურების სიმრავლე და დაიხაზოს კომპლექსური ორგანიზაციების
კულტურული რუკა.
კითხვები, რომლებიც ნორმატიული პარადიგმის მისამართით შეიძლება დაისვას, შემდეგში მდგო
მარეობს: ძლიერია ორგანიზაციის კულტურა? შეაქვს მას წვლილი ორგანიზაციის მუშაობაში? რო
მელი კულტურული ღირებულებებია დომინანტური? და ა.შ.
ინტერპრეტაციული პარადიგმა კვლევას იდეოგრაფიული კუთხით იხილავს, იყენებს ზოგიერთი
ტიპის ხარისხობრივ მეთოდოლოგიას. ინტერპრეტაციული პარადიგმა რეალობას განიხილავს რო
გორც სოციალურ პროცესს, რომელსაც ინდივიდები ქმნიან.
ითვლება, რომ რეალობა დაშვებებისა და ცალკეული მოსაზრებების ერთიანობაა. ის ორგანიზაცი
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ას მოიაზრებს როგორც სოციალურ ადგილს, სადაც ერთიანდება და იქმნება სწავლასა და გამოც
დილების გაცვლაზე ორიენტირებული პიროვნება და მოსაზრება.
ინტერპრეტაციული თეორიები კულტურის სოციალურ, შემოქმედებით და კრიტიკულ ბუნებას უს
ვამს ხაზს და მოიაზრებს როგორც მეტაფორას, რომლითაც ცდილობენ, ორგანიზაციის საქმიანობა
გაიგონ. რაც შეეხება ნორმატიულ/ფუნქციონალურ თეორიებს, ისინი მას მოიაზრებს როგორც იდე
ას, რომლისთვისაც უნდა იბრძოლო და რომლითაც მანიპულირება კომპანიის ინტერესების გათვა
ლისწინებით შეიძლება.
ინტერპრეტაციული პარადიგმის მიზანია, ორგანიზაციული კულტურა გაზომვის ნაცვლად აღწე
როს. ეს მიდგომა საბოლოო არ არის და მიზნად ფენომენის ახსნას, მისი მნიშვნელობის გაგებას და
განმარტებას ისახავს. კვლევა ორგანიზაციული კულტურის ფენომენს განიხილავს როგორც სოცი
ალური ინტერაქციის პროდუქტს და მთლიანი ორგანიზაციის საკუთრებას. კვლევა ყურადღების
ცენტრში აქცევს ორგანიზაციულ დონეს და შეგნებულად არ ცდილობს, სუბკულტურებს შეეხოს ან
მათი მოკლე მონახაზი გააკეთოს.
ვარაუდობენ, რომ ორგანიზაციულ კულტურას შემაკავშირებელი ბუნება აქვს დაყოფისა და ფრაგ
მენტაციის წინააღმდეგ.
ინტერპრეტაციული მიდგომის მიმდევრები იმასაც ვარაუდობენ, რომ კულტურული დაშვებების
ღრმა ცოდნა გვთავაზობს სტრუქტურას, რომელიც ადამიანს საკუთარი თავის შეცნობასა და გაგე
ბაში ეხმარება. ინტერპრეტაციული მიდგომა ძალიან დამოკიდებულია კონტექსტზე – ის შიგნიდან
სწავლობს კულტურას და კონტექსტის სრულიად სპეციფიკურ ცოდნას ქმნის.
კ. გირცს სიმბოლურ-განმარტებითი (ინტერპრეტაციული) კულტურის ერთ-ერთ წამყვან მკვლევა
რად მოიაზრებენ. იგი აცხადებს, რომ „ადამიანი ცხოველია, რომელიც დროებით მოქცეულია თავი
სავე მოქსოვილ ქსელში და მას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. ჩემი აზრით, კულტურა წარმოადგენს
აღნიშნულ ქსელს, ხოლო მისი ანალიზი არ არის ექსპერიმენტალური მეცნიერება კანონის შესახებ,
არამედ ის არის ინტერპრეტაციული მეცნიერება, რათა მიაგნოს მნიშვნელობას”.
ამ პარადიგმის ფარგლებში ჩნდება შემდეგი ძირითადი შეკითხვები: როგორ შეგვიძლია აღვწეროთ
ორგანიზაციის კულტურა? როგორ არის ჩამოყალიბებული კულტურა? რომელი მნიშვნელობები და
დაშვებები აერთიანებენ ორგანიზაციის წევრებს?
კრიტიკული პარადიგმა უპირატესობას რეალიზმს ანიჭებს და ფოკუსირებას ძალაუფლებისა და
დომინირების შესწავლასა და კრიტიკაზე ახდენს. პოსტმოდერნისტული მიდგომის მსგავსად ის ირ
ჩევს ცვლილებას, თუმცა მიიჩნევს, რომ ცვლილება ძალდატანებით შეიძლება მოხდეს. პოსტმო
დერნისტული მიდგომაც მიიჩნევს, რომ ცვლილებები ხდება, ისინი გარდაუვალია და თავისთავად
ხდება. კრიტიკული მიდგომა არსებულ სტრუქტურებს და მეთოდებს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს.
ის ცდილობს, აჩვენოს დაფარული გეგმები, გამოავლინოს კონფლიქტი და პრობლემის გადაჭრა
დაიწყოს.
კრიტიკული პარადიგმა ორგანიზაციას განიხილავს როგორც პოლიტიკურ სცენას (დიცი, 1996),
რომელიც განსაზღვრულია თავისი ისტორიით და ძალების არსებული ურთიერთობით. კონფლიქ
ტი და ბრძოლა ორგანიზაციის გარდაუვალი შემადგენელი ნაწილებია, რომლებიც განვითარების
პროცესს განსაზღვრავს. ის ძალიან დაინტერესებულია ეთიკით, დაჩაგრულთა დაცვის ღირებულე
ბებით და განსაკუთრებულ მნიშვნელობას დომინანტობის, ასიმეტრიის, კომუნიკაციის მოდელების
კვლევას ანიჭებს.
პარადიგმასთან დაკავშირებული შეკითხვები შეიძლება იყოს: რა გავლენას ახდენს ორგანიზაციუ
ლი კულტურა დაქვემდებარებულ ადამიანებზე? რა ასიმეტრიები არსებობს დომინანტური და დაქ
ვემდებარებული პირების კულტურულ დაშვებებსა და ღირებულებებში?
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პოსტმოდერნისტული პარადიგმა რელატივისტურ პოზიციას იკავებს. იგი არ განიხილავს მხო
ლოდ ერთ სიმართლეს, რომ მთავარია სწრაფი ცვლილება, საზოგადოებები ფრაგმენტირებულია,
რწმენები დანგრეულია, გონება არ არის ერთგვაროვანი, არამედ ის კულტურის სიმბოლური რე
სურსებისგანაა შექმნილი. პოსტმოდერნისტული პარადიგმა რეალობას და ადამიანებს განიხილავს
როგორც სოციალურ კონსტრუქციებს, ეწინააღმდეგება ერთიანობას და უფრო მეტად მრავალფე
როვნებაზე, ფრაგმენტაციაზეა ორიენტირებული. ის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ექსპერტი
ზას/ცოდნას ანიჭებს, როგორც ძალის დომინანტურ წყაროს. კრიტიკული მიდგომის მსგავსად, პოს
ტმოდერნისტული პარადიგმა მკვლევარის სუბიქტურობის მიმართ გახსნილია.
პარადიგმასთან დაკავშირებული შეკითხვები შეიძლება იყოს: როგორ საუბრებს (რომლებიც ქმნიან
კულტურას) ანიჭებენ უპირატესობას ორგანიზაციაში? რა განსხვავებები და წინააღმდეგობებია განს
ხვავებულ მოსაზრებებს შორის? რომელ ენას იყენებენ ორგანიზაციის კულტურის აღსაწერად?

პარადიგმები და კვლევის მეთოდოლოგია
პოზიტივისტ მკვლევარებს კულტურული ანალიზისა და ორგანიზაციული წარმატების ერთმანეთ
თან დაკავშირების მრავალი მცდელობა ჰქონდათ. როგორც წესი, ისინი ცდილობდნენ, ცოდნით
მოემარაგებინათ მენეჯერები, რათა მათ ორგანიზაციის მუშაობის ეფექტურობა გაეზარდათ. ამ
მიზნით კულტურის მკვლევარებმა კულტურის გასაზომად და შესაფასებლად კვლევის არაერთი ინ
სტრუმენტი შეადგინეს (ჰოფსტედე, 1980; ჰოფსტედე და ბონდი, 1988; კილმანი და საქსტონი, 1983;
შნაიდერი, 1990; ტუკერი და მაქქოი, 1988, 1989).
მაგალითად, მიგლიორემ და მარტინიმ (1994) შეიმუშავეს „კულტურული ინდექსი”, რომელიც ოც ას
პექტს აფასებს: მიზნებს, დაგეგმვას, ეფექტურობის დაგეგმვას, მორალს, შესრულების შეფასებას,
ჯილდოებს, თავისუფლებას, კომუნიკაციას, სამსახურით კმაყოფილებას, ხალხს, ღირებულებებს, ტრე
ნინგს, გუნდურ მუშაობას, სოციალურ საკითხებს, ეთიკას, ლიდერობას, ინტერაქციას, სარგებლობას,
შემეცნებას და გარემოს. თითოეული მათგანი ხუთბალიანი სისტემით ფასდება: 1 [„არახელსაყრელი”]
– 5 [„ხელსაყრელი”]. ინსტრუმენტის მიხედვით, კულტურული ინდექსის მაღალი ქულების მქონე ორგა
ნიზაციები მეტად წარმატებულ ორგანიზაციებად ითვლებიან. თუმცა ინდექსის ავტორები აქვე მიუთი
თებენ, რომ არ არსებობს უპირობო მტკიცებულებები იმის შესახებ, რომ კულტურა პირდაპირ გავლე
ნას ახდენს ორგანიზაციის მომგებიანობაზე და ეს მხოლოდ სუბიექტური მოსაზრებებია.
გარემოს, სტრატეგიასა და კულტურას შორის ურთიერთობების შესახებ თავისი კვლევის ფარგ
ლებში დენისონმა (დენისონი, 1990) ორგანიზაციული კულტურის შეფასების კითხვარი (culture sur
vey) შეიმუშავა. ეს ინსტრუმენტი ორგანიზაციულ კულტურას კულტურის ოთხი ძირითადი ნიშან-
თვისების მიხედვით აფასებს და ჯამში 60 სპეციფიურ საკითხს აერთიანებს. ინსტრუმენტი გვთა
ვაზობს ორგანიზაციის კულტურის რაოდენობრივ მრავალგანზომილებიან შეფასებას. შეფასების
შედეგები ასევე კორელაციაშია ორგანიზაციაში შესრულების გაუმჯობესების ღონისძიებების და
გეგმვასთან. კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით დენისონი ამტკიცებს, რომ ორგანიზაციები, რომ
ლებიც ცვალებად გარემოში მუშაობენ, სამუშაოს უკეთესად შეასრულებენ, თუ ისინი მოქნილობას
დააფასებენ, ხოლო ორგანიზაციები, რომლებიც სტაბილურ პირობებში მუშაობენ, წარმატებულები
იქნებიან, თუკი შეიმუშავებენ მომავლის მკაფიო ხედვას და კარგი ტრადიციული საფუძვლები ექ
ნებათ.
შაინის (1997) თანახმად, მსგავსი კითხვარები „ზომავენ ორგანიზაციის კლიმატის ან მისი ნორმების
რიგ ასპექტებს... მონაცემები წარმოადგენენ სრულყოფილად მოქმედ არტეფაქტებს .... და ისინი
უნდა განიხილონ და გაშიფრონ სხვა არტეფაქტების მსგავსად. კულტურას ვერ გაშიფრავ მხოლოდ
მათი მეშვეობით....”. შაინი გამოყოფს კულტურის გასაზომ სხვა კრიტიკულ ასპექტს, რომელიც
განზომილებების შერჩევას შეეხება. ის სვამს კითხვას – საიდან უნდა იცოდეს მკვლევარმა, რომე
ლი განზომილება უნდა გაზომოს და როგორ ადგენს, რომელი მათგანია მოცემულ მომენტში მნიშ
ვნელოვანი მოცემული ჯგუფისათვის?”
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ჰოფსტედე, რომელიც ასევე პოზიტივისტური მიდგომით იკვლევს ორგანიზაციის კულტურას, აღ
ნიშნავს: „ჩვენ არ გვინდა უარვყოთ, რომ ორგანიზაციული კულტურა არის გეშტალტი, მთლიანი
სისტემა, რომლის არომატს მხოლოდ ორგანიზაციის წევრები შეიგრძნობენ სრულად და რომელიც
მოითხოვს ემპათიას, რათა დააფასონ გარეშე პირებმა”.
ინტერპრეტაციული პარადიგმის ფარგლებში ხშირად გამოიყენებენ დასაბუთებულ თეორიას
(grounded theory), როგორც ხარისხობრივ მეთოდოლოგიურ მიდგომას. დასაბუთებული თეორია (ბ.
გლასერი, ა. შტრაუსი, 1967) მიზანშეწონილია, როდესაც ვატარებთ აღმოჩენით კვლევას (exploratory research), რომლის მიზანი კვლევის საკითხის თეორიული გაგებაა. შეგროვილი არასტრუქ
ტურირებული ხარისხობრივი მონაცემების გულდასმით შემოწმების საფუძველზე მიდგომა წარ
მოქმნის თეორიას, რაც მონაცემებისა და მკვლევარის კონცეფციების ურთიერთქმედების შედეგია
(ნ. პიჯინი, კ. ჰენვუდი, 1997). დასაბუთებული თეორია გულისხმობს, რომ არსებობს სოციალური
ურთიერთობების ნაკრები და მისი გაშიფვრა ხარისხობრივი მონაცემებით შესაძლებელია. დაკვირ
ვებების საფუძველზე ის გენერირებს ახალ თეორიას, ცოდნას.
მონაცემების შეგროვება ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუების მეშვეობით ხდება. ამგვარ
ინტერვიუებს კულტურის მკვლევარები იყენებენ როგორც მონაცემთა შეგროვების მეთოდს, რა
თა შექმნან ორგანიზაციის კულტურის კონკრეტული შემთხვევის ხარისხობრივი, ემპათიური აღ
წერა – უფრო ღრმად ჩაიხედონ ორგანიზაციაში, მთლიანად გამოიკვლიონ კულტურული რწმენე
ბი, ღირებულებები ან/და დაშვებები (ჰოფსტედე, 1990; შაინი, 1992). პროცესის მიზანია საკმარისი
რაოდენობის მონაცემების შეგროვება სტრუქტურირებული ანალიზის ჩასატარებლად, კერძოდ:
ინტერვიუების მიზანი მონაცემებისა და ინფორმაციის შეგროვებაა, რომლებიც კულტურული დაშ
ვებების გაშიფვრაში დაგვეხმარება. რესპონდენტებს მეტწილად არ შეუძლიათ ორგანიზაციასთან
დაკავშირებული ძირითადი დაშვებებისა და რწმენების დასახელება. ისინი ამ რწმენებს, ძირითა
დად, გაუცნობიერებლად ფლობენ. შესაბამისად, კვლევის ამოცანაც ასეთი ინტერვიუების მეშვეო
ბით მათი გამოვლენაა.
ამ დროს შესაძლებელია დაისვას შემდეგი ტიპის შეკითხვები: „რა ტიპის ადამიანებისთვის არის შე
საძლებელი სწრაფი კარიერული წინსვლა?”, „ვინ მიგაჩნიათ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვან პი
როვნებად ამ ორგანიზაციისთვის?” (რათა ამოვიცნოთ ორგანიზაციის გმირები და დასაფასებელი
კულტურა); „რა არის ყველაზე დიდი შეცდომა, რაც კი შეიძლება ვინმემ დაუშვას?”; „სამსახურის
რომელმა პრობლემებმა შეიძლება არ მოგცეთ ღამე დაძინების საშუალება?” (რათა ამოვიცნოთ
ორგანიზაციული ღირებულებები) და ა.შ. (ჰოფსტედე, 1990). ეს შეკითხვები დაგვეხმარება, ინ
ფორმაცია შევაგროვოთ ორგანიზაციული ღირებულებების, კულტურული არტეფაქტების შესახებ,
რომლებსაც ძირითად კულტურულ დაშვებებთან მივყავართ.
დასაბუთებული ანალიზის გარდა შეიძლება დისკურსის ანალიზიც გამოვიყენოთ. დისკურსის ანა
ლიზის ფარგლებში მკვლევარი მონაწილეების ჭეშმარიტი მოსაზრებების შეფასებას არ ახდენს, ის
გააზრების სხვადასხვა გზებს ან მონაწილეების გამოხატვის მეთოდებს იკვლევს. მთლიანობაში კი
დისკურსის ანალიზის დანიშნულება თემების, დისკურსების დადგენაა. დისკურსის ანალიზი არ
ახორციელებს შედარებებს, მას არ აინტერესებს კონკრეტული კონცეფციების მხოლოდ სიხშირე.
იგი ყველა მსჯელობას განიხილავს. დისკურსის ანალიზში კვლევის საკვანძო ასპექტს ენა წარმო
ადგენს (ჰ. მარშალი, 1994). არსიდან გამომდინარე დისკურსის ანალიზი პოსტმოდერნისტული მიდ
გომისათვის მნიშვნელოვანი მეთოდოლოგიაა.
შაინის ეგრეთწოდებული კლინიკური მიდგომა (რომელიც პროცესთან დაკავშირებულ კონსულ
ტაციაზეა დაფუძნებული) კიდევ ერთ საინტერესო მეთოდოლოგიას წარმოადგენს. ის პრინციპუ
ლად ხარისხობრივი იარაღია, რომელიც მრავალფეროვან სპეციფიურ ინტერვიუებს და დაკვირვე
ბას ეფუძნება. მეთოდოლოგია მეტად მოქნილია და თავისუფალია ჩარჩოებისგან. კონსულტანტის
მხრიდან იგი პროცესის მართვის განვითარებულ ჩვევებს და კლიენტ-კონსულტანტის ჩამოყალი
ბებულ ურთიერთობებს მოითხოვს. პროცესში მკვლევარს შეუძლია სხვადასხვა ტაქტიკები და ხა
რისხობრივი იარაღები გამოიყენოს, რის გამოც ხშირად საკამათოა, რამდენად მეცნიერულია ეს
მეთოდი.
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დასკვნა
ორგანიზაციული კულტურის კვლევის საკითხი კარგად შეიძლება შევაჯამოთ დესპერეს (1995)
დაკვირვების მეშვეობით, რომ არსებობს სამი დისციპლინა, რომელსაც ყველაზე მეტი წვლი
ლი შეაქვს „ორგანიზაციული კულტურის შესახებ დებატებში: ანთროპოლოგია, სოციოლოგია
და ფსიქოლოგია”. იგი ამტკიცებს, რომ მიუხედავად ამისა, ეს სამი ხედვა სრულიად შეუსაბამოა.
„ანთროპოლოგები ფოკუსირებას ახდენენ კოლექტიურ შემეცნებაზე, მნიშვნელობასა და გაგება
ზე; სოციოლოგები – სტრუქტურულ რეგულაციებზე, რომელიც ახასიათებს სოციალურ ურთიერ
თობებს; ფსიქოლოგებს ყურადღების ცენტრში აქვთ ადამიანის შიდაფსიქიკური და ადაპტაციური
საკითხები”. იმავდროულად, მეთოდოლოგია, რომელსაც თითოეული აღნიშნული დისციპლინა უპი
რატესობას ანიჭებს, უფრო მეტად ურთიერთგამომრიცხავია.
ეს მოსაზრება კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ კვლევამ, რომელიც ორგანიზაციული კულტურის
გამოკვლევაზეა ორიენტირებული, თავდაპირველად უნდა განსაზღვროს, თუ რომელ პარადიგმას
მისდევს, როგორ აღიქვამს ორგანიზაციულ კულტურას, რატომაა კულტურის კვლევა მნიშვნელო
ვანი, რა არის კვლევის სპეციფიკური კითხვები და რომელი მეთოდოლოგია იქნება ყველაზე შესად
რისი?
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Glaser S. (1983) Accessing the organizational culture: An interpretive Approach. Journal of contemrorary Etnography, vol 18, No 1 (ორგანიზაციული კულტურის ხელმისაწვდომობა: ინტერპრეტა
ციული მიდგომა, ჟურნალი თანამედროვე ეთნოგრაფიაზე);
Guba E. G. Lincoln Y.S. (1994) Compteting Paradigms in Qualitative Research (ალტერნატიული
პარადიგმები ხარისხობრივ კვლევაში), In N.K.Denzin and Y.S. Lincoln, Handbooks of qualitative
research (ხარისხობრივი კვლევის სახელმძღვანელო), Thousand Oaks, Sage.
caudron S. (1993) How HR drives TQM. Personal Journal 72 (8), 48B-48O ;
Hatch M.J. (1997) Organization Theory: modern, symbolic and postmodern perspectives.
(ორგანიზაციული თეორია: თანამედროვე, სიმბოლური და პოსტმოდერნისტული პერსპექტივე
ბი) Oxford: Oxford Press;
Hofstede G. Bon M.H. Chung-Leung L. (1993) Individual Perceptions of Organizational Cultures: A
methodological Treatise on Levels of Analyses. Organization Studies (ორგანიზაციული კულტურე
ბის ინდივიდუალური აღქმა: მეთოდოლოგიური კველევა ანალიზების დონეზე. ორგანიზაციული
კვლევები) 14/4 483 – 503;
Hofstede G. Neuijen B. Ohayv D.D. Sanders G (1990) Measuring organizational cultures: a qualitative and quantitative study across twenty cases. Administrative Science Quarterly, (ორგანიზაციული
კულტურების გაზომვა: ხარისხობრივი და რაოდენობრივი კვლევა 20 შემთხვევის მიხედვით,
კვარტალური ჟურნალი ადმინისტრაციული მეცნიერების შესახებ), 35 286 -316; Cornell University;
Hussy J. and Hussy R. (1997) Collecting the Original Data Chapter 6 in Business Research.
(პირველადი მონაცემების შეგროვება, თავი 6 ბიზნესის კვლევაში) London: Macmillan;
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Klein K. Dansereau F. Hall R.J. (1994) Levels issues in Thoery development, data collection and
analyses, THe academy of Management Review, (დონეების საკითხები განვითარების თეორიაში,
მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი) vol 19, N 2 pp 195 -229;
Marshall H. (1994) Discourese analyses in an occupational context. (დისკურსის ანალიზი პრო
ფესიონალურ კონტექსტში) In Cassell, C. and Symon G, Qualitative methods in organizational
research: practical guide (ხარისხობრივი მეთოდები ორგანიზაციულ კვლევაში: პრაქტიკული სა
ხელმძღვანელო), London, Sage;
Morgan, G. (1998) Images of organization (ორგანიზაციის იმიჯები), London, Sage;
Pidgeon N. and Henwood K. (1997) (დასაბუთებული თეორიის გამოყენება ფსიქოლოგიურ კვლე
ვაში) Using grounded theory in psychological research. In Hayes, N. Doing qualitative analyses in
psychology (ხარისხობრივი კვლევის ჩატარება ფსიქოლოგიაში). Hove, Psychology Press;
Reiman T. Oedewald P. The assessment of organizational culture a methodological study,
(ორგანიზაციული კულტურის შეფასება, მეთოდოლოგიური კვლევა) VTT industrial systems;
Schein E. H. (1992) Organizational Culture and Leadership 2nd ed (ორგანიზაციული კულტურა
და ლიდერობა, მე-2 გამოცემა). Jossey – Bass, San Francisco;

Schein E. H (1994) Organizational Psycology 3rd ed. (ორგანიზაციული ფსიქოლოგია, მე-3 გამო
ცემა) Pretice Hall, New Jersey;
Legitimatizing clinical research in the study of organizational culture
Schein E. H (კლინიკური კვლევის დაკანონება ორგანიზაციული კულტურის კვლევაში);
Yanagi (1994) organizational culture and IT implementation. (ორგანიზაციული კულ
ტუ
რა და
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვა) http://adt.lib.swin.edu.au/uploads/approved/adtVSWT20060605.150040/public/03chapter2.pdf
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სანამ ზარი დაირეკება
ფანტაზია რეალურ თემაზე ანუ ერთი
შეკითხვა 10 დირექტორს

ამ სტატიას სრულიად შემთხვევით წავაწყდით 2015 წელს თელავში გაზეთ „კახეთის
ხმის” ღონისძიებაზე. გაზეთი დამსწრე საზოგადოებას აცნობდა, გასულ და მე-19 სა
უკუნეში გამოცემული კახეთის ხმის წინამორბედი გამოცემების საარქივო მასალებს.
თვალი მიიპყრო 1992 წლის 5 სექტემბრის თელავური გაზეთის „ხმა კახეთისა” ნომერში
გამოქვეყნებულმა ერთ-ერთი სტატიის სათაურმა „ ფანტაზია რეალურ თემაზე ანუ ერ
თი შეკითხვა 10 დირექტორს”. სტატია იქვე გადავიკითხე. იმ დროს იყო საომარი ვითა
რება, საოცარი სიდუხჭირე, გაჭირვება. ამ ფონზე დირექტორები სკოლის განვითარების
საინტერესო, გაბედულ და იმედის მომცემ ხედვებს განიხილავენ. საინტერესოა რა ახდა
იმდროინდელი ფანტაზიებიდან. ამ კითხვაზე პასუხი თქვენთვის მოგვინდია.
გთავაზობთ სტატიიდან ამონარიდს, რომლის მოპოვებაც არქივში შევძელით.
მადლობა გვინდა გადავუხადოთ ქალბატონ ლალი ძამუკაშვილს, საარქივო მასალის მო
წოდებისთვის.
ავტორი: თინათინ ზურაბიშვილი
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ქ-ნი ლამარა კაკულია (IV საშ. სკოლა)
ბავშვი სკოლაში სწავლის სურვილით უნდა მოდიოდეს და სკოლაშიც ყველა პირობა უნდა იყოს
შექმნილი ამ სურვილის დასაკმაყოფილებლად. სწავლისათვის არაფერი არ უნდა დავიშუროთ, თუ
სწავლა და აღზრდა მეორე ხარისხოვნად ჩაითვლება, კარგი საზოგადოება ვერასოდეს გვეყოლება.
აღზრდილი შვილი მხოლოდ აღზრდილ მშობელს შეიძლება ყავდეს, ახლა კი თვითონ საზოგადოე
ბას სჭირდება აღზრდა და ტრიალებს „ჯადოსნური” ბორბალივით: უწიგნური მშობელი – უწიგნური
შვილი – უწიგნური მშობელი და ა.შ. .. ბავშვებს კითხვა აღარ უყვართ, ტელევიზორი კი მოაზროვნე
პიროვნებას ვერ ჩამოაყალიბებს. ჩვენ ახლა გვენატრება მოსწავლეები, რომლებსაც სწავლა უნ
დათ.
მაღალ კლასებში (მერვე კლასიდან მაინც) აუცილებელია დიფერენცირებული სწავლების დაწყება,
ბავშვი სკოლიდანვე უნდა დაუახლოვდეს თავის მომავალ პროფესიას, ხოლო პროფილები ასეთი
უნდა იყოს, რაც ქვეყანას მართლა სჭირდება. პროფლილების მქონე სკოლა ზოგადსაგანმანათლებ
ლოს უნდა გამოეყოს, არ არის მიზანშეწონილი, ის საშუალო სკოლის ბაზაზე არსებობდეს.
სკოლას რეალურად უნდა ჰქონდეს ავტონომია, მე თვითონ უნდა განვსაზღვრო, მინდა ეს მასწავ
ლებელი თუ არა. უცოდინარი მასწავლებლის გაძევება ძნელია – ამიტომ მხოლოდ ღირსეულებს
უნდა ვიღებდეთ, თან ხელშეკრულებების სისტემა უნდა მოქმედებდეს.
სკოლაში მაღალკვალიფიცირებული კადრები უნდა იყოს, პედაგოგი მარტო განსწავლული არ უნდა
იყოს – ის მოწოდებით უნდა მიდიოდეს სკოლაში.
ბ-ნი ავთანდილ ალადაშვილი (VI საშ. სკოლა).
შეილიშვილი ყველაზე საყვარელი არსებაა და მისთვის მხოლოდ საუკეთესოს ისურვებს კაცი.
მე კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ ფასიანი სწავლებისა, რათა არ მოხდეს ღარიბებისა და მდიდრე
ბის ყოვლად გაუმართლებელი (განსაკუთრებით კი ამ საკითხში) დიფერენციაცია.
ვისურვებდი, სკოლაში სუფევდეს აბსოლუტური გაგება როგორც მასწავლებლებსა და მოსწავლე
ებს შორის, ასევე თვით თანატოლ ახალგაზრდებს შორისაც.
სკოლას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს ავტონომია, დირექტორს – მასწავლებელისა და მოსწავლის
ობიექტურად შეფასების საშუალება.
აქამდე ხომ ავი და კარგი ერთმანეთში იყო არეული.
სკოლას უნდა ჰქონდეს კარგი მატერიალური და ტექნიკური ბაზა, ის უნდა ანვითარებდეს ახალ
გაზრდას როგორც გონებრივად, ასევე ფიზიკურად. დაუშვებელია კლასში25 ბავშვზე მეტი იყოს.
დიფერენცირებული სწავლება რაიონული მასშტაბით უნდა იყოს.
ბ-ნი ლევან იაგორაშვილი (VII საშ. სკოლა):
ახლახან გამოსული სკოლის კონცეფციის ახალი პროექტი ცუდი არ არის. ის ითვალისწინებს სწავ
ლების სამ საფეხურს: დაწყებითს (მე-4 კლასის ჩათვლით), საშუალოს და უმაღლესს. ამ პროექტის
თანახმად მეორე საფეხური მე-5 მე-9 კლასებს მოიცავს და მესამე საფეხურისათვის ორი წელიღა
რჩება. არადა, ეს უკანასკნელი საფეხური უკვე ძალიან სერიოზულია, ესაა პროფილირებული სწავ
ლება, რომელსაც მეტი დრო ესაჭიროება. როგორც ჩვენი სკოლის გამოცდილებიდან გამომდინარე
ობს, სამწლიანი სპეციალიზირებული სწავლება უფრო ამართლებს, ვიდრე ორწლიანი, ამიტომ უფ
რო მიზანშეწონილად მიმაჩნია, კონცეფციის პროექტის მე-2 საფეხური V-VIII კლასებს მოიცავდეს,
ხოლო IV კლასში გადასვლის მსურველებმა შესაბამისი გამოცდები ჩააბარონ (რასაც ახლა სწავლის
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მე-10 კლასიდან გაგრძელების მსურველები აკეთებენ).
რაც შეეხება პროფილირებული სწავლების საფეხურს (კიდევ ერთხელ მოვიშველიებ ჩვენი სკოლის
გამოცდილებას), ყველა სკოლაში ყველა პოფილის მქონე კლასის ჩამოყალიბება გამართლებული
არაა, უკეთესი იქნება, ყოველ სკოლას თავისი სპეციალიზაცია ჰქონდეს: ერთს ქიმია-ბიოლოგიუ
რი, მეორეს ჰუმანიტარული, მესამეს – ფიზიკა-მათემატიკური...
რაც მთავარია, აღარ არის სავალდებულო საშუალო სწავლება. ახლა ვისაც ენდომება, ექნება სკო
ლიდან წასვლის საშუალება, ხოლო სწავლას მართლა ამის მსურველი გააგრძელებს.
და ბოლოს, არ შემიძლია არ შეეხო სახელმძღვანელოებისა და მატერიალური ბაზის პრობლემას.
მათი გადაწყვეტის გარეშე სკოლის მომავალზე ლაპარაკიც არ შეიძლება, ყველა კეთილი სურვილი
სურვილად დარჩება.
ქ-ნი თინათინ ჯავახიშვილი (IX საშ. სკოლა);
სკოლის ავტონომია სჭირდება, დირექტორი დამოუკიდებელი უნდა იყოს და პედკოლექტივთან ერ
თად უნდა წრუნავდეს სწავლების ხარისხის ამაღლებასა და ჯანსაღი, კაცთმოყვარე ერის აღზრდა
ზე. თორემ ახლა ასობით სკოლა ერთი კაცის აზრით იმართება და არც ერთ მათგანს არა აქვს თავი
სი სახე. კონკურენციას სკოლებს შორის შეიძლება მოჰყვეს მხოლოდ მათ ინდივიდუალურ მართვას.
სკოლაში ჩატეხილი არ უნდა იყოს ერთმანეთის სიყვარულისა და სიწმინდის ხიდი. პროფესიონა
ლიზმზე მაღლა მაინც ადამიანურობა უნდა პიროვნება – ზნეობრივი, ინტელექტუალური, ვისაც
ძალუძს ნორმალური ადამიანის აღზრდა. მთელ კოლექტივში უნდა მეფობდეს ერთსულოვნება, მას
წავლებელი არანაირად არ უნდა ანსხვავებდეს მოსწავლეებს.
პედაგოგები სკოლაში მოწოდებით უნდა მიდიოდნენ. ჩვენს სკოლას კიდევ შემორჩენილი ჰყავს კარ
გი კადრი, საერთოდ კი ამ მხრივ სავალალო მდგომარეობაა.
ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხად მიმაჩნია სკოლის ავტონომია. დირექტორს საშუალება უნ
და ჰქონდეს თვითონ შეარჩიოს მასწავლებლები და შექმნას საღად მოაზროვნე პედაგოგიური კო
ლექტივი. რაღა თქმა უნდა, პედაგოგების შრომას შესაფერისი ანაზღაურებაც უნდა ჰქონდეს. და
ძალიან ცუდია რომ თითქმის არ გვყავს კაცი მასწავლებლები. როგორმე უნდა მოვიზიდოთ ისინი
სკოლებში – მაღალი ხელფასები დაგვეხმარება ამ პრობლემის გადაწყვეტაში.
კლასში არ უნდა იჯდეს 10-15 მოსწავლეზე მეტი. და ამ ბავშვებს ოჯახიდან უნდა მოსდევდეთ კულ
ტურა. ოჯახში მიღებული აღზრდის მაგივრობას მათ ვერაფერი გაუწევს. აქ მხედველობაში მაქვს
როგორც ქცევის, ასევე ჩაცმის კულტურა. არაა საჭირო ყველას ფორმა ეცვას, მაგრამ ისინი ესთე
თიკურად უნდა გამოიყურებოდნენ. მათ უნდა სწყუროდეთ სწავლა ნიშანი არ უნდა იყოს დასჯის
მეთოდი.
ახლანდელ პროგრამებს განახლება ან სულაც გამოცვლა სჭირდება. განათლების განყოფილების
გან ინსპექციაზე მეტად დახმარება გვჭირდება – როგორც მეთოდური (ეს დახმარება გვაქვს, მაგ
რამ მეტია საჭირო), ასევე ეკონომიკური. საერთოდ, უმწვავესია მატერიაულრი ბაზის პრობლემა,
ამიტომ კადრების, მათი ანაზღაურებისა და ბავშვების აღზრდის საკითხებს მატერიალური ბაზის
მოგვარების აუცილებლობასაც დავუმატებდი.
ქალქბატონი ნათელა კანაშვილი (II სკოლა): მომავლის სკოლაში, დღევანდელი ზოგადსაგანმანათ
ლებლო საშუალო სკოლებისაგან განსხვავებით უნდა იყოს დიფერენცირებული სწავლება. თელავ
ში ამის დანერგვის ცდები იყო, კერძოდ, ჩვენს სკოლას ფიზიკა-მათემატიკური პროფილი უნდა
ჰქონოდა. ჩამოყალიბდა კიდეც ასეთი კლასი, რომელმაც მხოლოდ ერთ სასწავლო წელს იარსება.
უმნიშვნელოვანესი შეცდომა ის იყო, რომ დიფერენცირებული კლასები იქმნებოდა ერთი, და არა
რამდენიმე სკოლის ბაზაზე. ამასთანავე, რა გაძლიერებულ პროგრამაზე შეიძლება იყოს საუბარი,
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როდესაც ჩვეულებრივ კლასში საგანს, დაუშვათ, 5 საათი ეთმობა კვირაში, „გაძლიერებულში” კი
– 67 ამიტომ ჩვენი ფიზიკა-მათემატიკური კლასი ერთი წლის არსებობის შემდეგ საკმაოდ უმტკივ
ნეულოდ გაუქმდა.
უმთავრესი, რა თქმა უნდა, მცოდნე და მაღალი კულტურის მქონე კადრია. რათა ასეთი კადრი მო
ვიზიდოთ, აუცილებელია მატერიალური დაინტერესება. მასწავლებელებს უფრო მაღალი ანაზღა
ურება უნდა ჰქონდეთ – და ისინი სკოლის საზრუნავით იცხოვრებენ. ჩვენს სკოლაში, მაგალითად,
გვყავს მასწავლებლები, რომლებსაც კვირაში 2-2 საათი აქვთ. ასეთ პირობებში კადრების განახლე
ბაზე ლაპარაკი ზედმეტია, ჯერ უკვე მომუშავე მასწავლებლები უნდა დავტვირთოთ მაქსიმალუ
რად. გარდა ამისა, მიზანშეწონილად მიმაჩნია გადასვლა ხელშეკრულებებით მუშაობის სისტემაზე,
თან ამ ხელშეკრულებების გაფორმების უფლება თვითონ სკოლის დირექტორს უნდა ჰქონდეს. ის
მეტი რეალური ნდობით უნდა იყოს აღჭურვილი.
კლასებში 15 მოსწავლეზე მეტი არ უნდა იყოს და სკოლას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს კარგი მა
ტერიალური ბაზა. მაგრამ ახლანდელ მდგომარეობაში ვის რა უნდა მოვთხოვოთ, ან სად ვიშოვოთ
სპონსორები? სკოლები აქტიურდება, ტექნიკური საშუალებები გადამალულია და ვინ იცის, როდის
გავბედავთ გამოტანას?
ქალბატონი მაყვალა ელისაბედაშვილი (III მაშ. სკოლა). ვისურვებდი, არ იყოს საყოველთაო სავალ
დებულო სწავლება. მხოლოდ იმ ბავშვებმა იარონ სკოლაში, ვისაც ნამდვილად უნდა სწავლა. მე-9
კლასამდე სავალდებულო იქნება ზოგადი განათლების მიღება (თუმცა, იქნებ, აჯობებდა ეს მე-5
კლასამდე იყოს), შემდეგ იყოს დიფერენცირებული სწავლება, ცალკე სკოლა, რომელსაც რამდენი
მე პროფილი ექნება და სადაც ნიჭიერი ბავშვები მიიღებენ განათლებას.
სკოლის სტრუქტურა საფუძვლიანად უნდა შეიცვალოს, მასწავლებელს კი ისეთი ეკონომიური
მდგომარეობა უნდა ჰქონდეს, რომელიც მას საშუალებას მისცემს იფიქროს მხოლოდ ბავშვების
აღზრდაზე.
ახლა ძალიან მწვავეა მატერიაულრი ბაზის, ინვენტარის, შენობის, წიგნების პრობლემები. ყოვე
ლივეს მხოლოდ მაშინ ეშველება, როდესაც მშვიდობიანი და ლაღი ცხოვრება გვექნება, როდესაც
მასწავლებელიც და მოსწავლეც სიამოვნებით ივლის სკოლაში.
მთავარია, ჩვენი შვილიშვილები არ იყვნენ გაბოროტებულები, როგორც ეს ახლა. ისინი უნდა იყვ
ნენ კულტურულები, კეთილგონიერნი, კაცთმოყვარენი, აცხოვრონ თავისუფალ საქართველოში და
მაღალი დონის მასწავლებლები ასწავლიდნენ.
ქალბატონი ნათელა გიგიაშვილი (V საშ. სკოლა). სკოლის დღევანდელი სისტემა უნდა შეიცვალოს.
ყველაფერი მიზნად უნდა ისახავდეს ბავშვის მიერ რაც შეიძლება მეტი ცოდნის მიღებას. სკოლას
აუცილებლად უნდა ჰქონდეს პროფილები მოსწავლეთა მიდრეკილების მიხედვით, ჩვენი სკოლა ჰუ
მანიტარული, მაგრამ ერთი პროფილი საკმარისი არ არის. ჩემის აზრით, მე-9 კლასამდე ზოგადი
სწავლება უნდა იყოს, ხოლო მე-10 დან – დიფერენცირებული, თან ყველა სკოლაში რამდენიმე პრო
ფილი.
სკოლაში უნდა იყოს დისციპლინა, მომთხოვნელობა. საჭიროა მაღალი დონის მასწავლებლები და
კარგად აღზრდილი მოსწავლეები. და სკოლას აუცილებლად სჭირდება დამოუკიდებლობა, თვით
მმართეველობა.
ბატონი ტრისტან გობეჯიშვილი (VIII საშ. სკოლა). სკოლა უნდა იყოს სახელმწიფო დაწესებულება,
დაკომპლექტებული მაღალკვალიფიცირებული პედაგოგებით. სწავლა აუცილებლად უფასო უნდა
იყოს. კარგი იქნებოდა კლასგარეშე მუშაობის დახვეწა, რაც ხელს შეუწყობს როგორც ბავშვების
სულიერ განვითარებას (მაგ; დრმწრე), აგრეთვე მათი ცოდნის გაღრმავებას საგნობრივ წრეებში,
იქნება ეს წრე ჰუმანიტარული, ქიმია-ბიოლოგიური თუ ტექნიკური. კლასგარეშე მუშაობას უნდა
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განაგებდნენ კლასის ხელმძღვანელი და სკოლის ორგანიზატორი მასწავლებლებთან მჭიდრო კავ
შირში. ასეთი მუშაობა ძალიან კარგ კავლენას მოახდენს აღმზრდელობით მხარეზეც.
სკოლა ზოგადსაგანმანათლებლო უნდა იყოს, მაგრამ თუ ბავშვს რაღაც მოწოდება აქვს, მას საშუა
ლება უნდა ჰქონდეს მიჰყვეს ამ მოწოდებას. ამიტომ რაიონში აუცილებელია ერთი სპეციალიზირე
ბული სკოლა მაინც, რომელშიც, ალბათ, საუკეთესო კადრებიც მოიყრის თავს.
არავის აწყენს, რელიგიას მეტი ყურადღება რომ დაეთმოს.
კლასში 25 მოსწავლეზე მეტი არ შეიძლება იყოს, ნორმალურია 15-25 ბავშვი.
სკოლის იერიც უნდა იზიდავდეს ბავშვებს, ის ლამაზი და ესთეტიკური უნდა იყოს, აღჭურვილი თა
ნამედროვე ინვენტარით, კომპიუტერული ტექნიკით.
თუ ეს ყველაფერი იქნება, ბავშვიც სიამოვნებით ივლის სკოლაში და მასწავლებელიც.
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საქართველოს რვა მუნიციპალიტეტში ჩატარებული
გამჭვირვალობისა და მოქალაქეთა ჩართულობის
მექანიზმებისა და პრაქტიკის შეფასების პროცესი
დავით ყიფიანი

შესავალი
თანამედროვე სამყაროში მმართველობის დემოკრატიულობის ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორი
პოლიტიკურ პროცესებში მოქალაქეთა ჩართულობის დონეა სახელმწიფოში. მოქალაქეთა ჩარ
თულობა დემოკრატიული მმართველობის ერთ-ერთ ფუნდამენტურ ელემენტად განიხილება. მო
ქალაქეებს საშუალება უნდა ჰქონდეთ, სახელმწიფოს მართვაში ეფექტიანად ჩაერთონ და ხელი
სუფლების ორგანოების წინაშე მათთვის მნიშვნელოვანი საკითხები დააყენონ, საკუთარი პოზიცია
გამოხატონ ამა თუ იმ საკითხზე და სრული ინფორმაცია მიიღონ. მათ უნდა ჰქონდეთ გავლენა
ხელისუფლებაზე და არა მხოლოდ არჩევნების გზით, რადგან არჩევნების თუნდაც ყველა ფაზაში
მოსახლეობის აქტიური მონაწილეობა და ხმის მიცემა სახელმწიფო მართვაში მოქალაქეთა ჩართუ
ლობის ერთადერთი საშუალება არ არის – როგორც ამას საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობა
აღიქვამს.
საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად, ხელისუფლებისა და მოქალაქეების თანამშრომლობას
სხვადასხვა ფორმა გააჩნია და შეიძლება, ამათთაგან ერთ ან რამდენიმე ელემენტს მოიცავდეს:
ინფორმირება – ხელისუფლება შეიმუშავებს და საზოგადოებას აწვდის მნიშვნელოვან ინფორმა
ციას. ეს შეიძლება მოხდეს პასიური გზით – როდესაც მოქალაქეს ინფორმაცია სახელმწიფო დაწე
სებულებებიდან მხოლოდ მის მიერ მოთხოვნის საფუძველზე მიეწოდება და აქტიური გზით – რო
დესაც სახელისუფლებო ორგანო თავად შეიმუშავებს და ავრცელებს ინფორმაციას (მაგალითად,
ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება);
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აქტიური თანამონაწილეობა – მოქალაქეებსა და ხელისუფლებას შორის პარტნიორობაზე დაფუძ
ნებული თანამშრომლობა, როდესაც მოქალაქეები აქტიურ როლს თამაშობენ და უშუალოდ მონა
წილეობენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ამ სიტუაციაში, მართალია, საბოლოო გადაწყ
ვეტილებას ხელისუფლების ორგანოები იღებენ, მაგრამ მოქალაქეები დიალოგისა და უშუალო
კომუნიკაციის საშუალებით სახელმწიფო ან ადგილობრივ სახელმწიფო ინსტიტუციებს საკუთარ
მოსაზრებებს, გადაწყვეტილების ალტერნატივებს და მიმართულებებს აწვდიან.
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის მრავალი ფორმა არსებობს: საჯა
რო დებატები, საჯარო შეხვედრები, საინფორმაციო კამპანიები, გამოკითხვები, მრჩეველთა საბჭოები,
პეტიციები, საინიციატივო წერილები და სხვა. შესაძლებელია აგრეთვე თანამედროვე საინფორმაციო-
საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენებაც: ვებ-გვერდები, მობილური ტელეფონებისა და პლანშეტე
ბის აპლიკაციები, სატელეფონო ცხელი ხაზები და სხვა. ეს არის იმ მექანიზმებისა და ინსტრუმენტების
მცირე ჩამონათვალი, რომელსაც მოქალაქეებმა ან ხელისუფლების ორგანოებმა ურთიერთკომუნიკა
ციისთვის შეუძლიათ მიმართონ. ყოველივე ეს საშუალებას აძლევს საზოგადოებასაც და ხელისუფლე
ბასაც, ერთობლივად განსაზღვრონ პრიორიტეტები, მიზნები და იმუშაონ პრობლემების გადაწყვეტა
ზე. მოქალაქეების ინფორმირების გაზრდა არჩეული ან დანიშნული პირების გადაწყვეტილებებსა და
ქმედებების უკეთ შეფასებას უწყობს ხელს და ხელისუფლების ანგარიშვალდებულებას ზრდის.
2011 წლიდან საქართველო შეუერთდა გლობალურ საერთაშორისო ინიციატივას „ღია მმართვე
ლობის პარტნიორობა” (OGP), რომლის მთავარი ამოცანაც თანამედროვე ტექნოლოგიების დახ
მარებით მთავრობების გამჭვირვალობის გაზრდა, სამოქალაქო ჩართულობის ამაღლება, კორუფ
ციასთან ბრძოლა და მეტი ღიაობის უზრუნველყოფაა. ღია მმართველობის 2015 წლის ინდექსის
მიხედვით საქართველომ 0.61-იანი შეფასება მიიღო და ამ შედეგით აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენ
ტრალური აზიის 13 ქვეყანას შორის პირველი პოზიცია დაიკავა, ხოლო მსოფლიო მასშტაბით 102
ქვეყანას შორის 29-ეა ღია მმართველობის თვალსაზრისით.
ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობა დღეს საქართველოში
ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხია. ამ კუთხით ქვეყანაში სერიოზული გამოწვევები არსე
ბობს. მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში დაბალია მოქალაქეთა ინფორმი
რებისა და ჩართულობის ხარისხი. უკეთეს შემთხვევაში მოსახლეობა პარლამენტის, ცენტრალუ
რი და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ დამტკიცებული კანონპროექტების, სტრატეგიების და
პროექტების მომხმარებელია მხოლოდ და არა – მათ შემუშავებაში თანამონაწილე თუ არსებული
პრობლემების მოგვარების იდეების მთავარი გენერატორი.
მუნიციპალიტეტების გამჭვირვალობისა და მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმებისა და არსებული
პრაქტიკის შეფასების მიზნით 2015 წლის მაისში კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა CTC გერ
მანული ფონდის BftW-ის (Bread for the World) ფინანსური დახმარებით პროექტის „ადგილობრივი დე
მოკრატიის განვითარების” ფარგლებში რვა სამიზნე თვითმმართველობის შეფასება განახორციელა.
შეფასება კახეთის, შიდა ქართლის, ქვემო ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის მხარეებში შემდეგ
მუნიციპალიტეტებში მოხდა: ქალაქი გორი, გარდაბანი, მარნეული, ქალაქი რუსთავი, ლაგოდეხი,
სიღნაღი, ქალაქი თელავი, ყაზბეგი. მათ შორის სამი თვითმმართველი ქალაქის მუნიციპალიტეტია.
მუნიციპალიტეტის გამჭვირვალობისა და მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმებისა და პრაქტიკის
შეფასების პროცესის მიზანია, გაანალიზოს:
სამიზნე მუნიციპალიტეტებში საჯარო ინფორმაციაზე პროაქტიული ხელმისაწვდომობა;
მუნიციპალიტეტებში გადაწყვეტილების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის არსებული ფორ
მები და პრაქტიკა;
მოქალაქეებთან ეფექტური კომუნიკაციისა და სერვისების მიწოდების მიზნით მუნიციპალიტეტის
ვებ-გვერდისა და სხვა ხელმისაწვდომი საკომუნიკაციო საშუალებების ხარისხი და გამოყენება
(სოციალური ქსელები, ელექტრონული ფორმები, ელექტრონული პეტიციები და სხვა).
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შეფასების ინსტრუმენტი
შეფასების მიზნით სამუშაო ჯგუფმა მოამზადა სპეციალური ინსტრუმენტი (კითხვარი), რომელიც
ეფუძნება და აერთიანებს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით, საერთაშორისო და ადგილობ
რივი საუკეთესო პრაქტიკით, „პარტნიორობა ღია მმართველობისთვის” ინიციატივით (OGP) დად
გენილ საჯარო დაწესებულებათა გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტებს.
მუნიციპალური შეფასების ინსტრუმენტი შედგება შემუშავებული სტანდარტებისგან, რომლებიც,
თავის მხრივ, 3 ბლოკშია განაწილებული:

1. საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება
ამ ბლოკში შემავალი კრიტერიუმებით ფასდებოდა, თუ რაოდენ სრული და მრავალფეროვანი ინ
ფორმაციის გამოქვეყნება ხდება მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე. მოცემული თითოეული ინდი
კატორი პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის შინაარსს და ამ ინფორმაციის განახლე
ბისთვის ან გამოქვეყნებისთვის რეკომენდებულ ვადას მოიცავს. ინდიკატორების ეს ბლოკი ხუთი
ქვებლოკისაგან შედგება:
ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ (გამგეობის სტრუქტურა, დებულება, ხელმძღ
ვანელები, მუნიციპალიტეტის მიერ დაარსებული სსიპ და აიპ-ები, საკონტაქტო მისამართი და ტე
ლეფონები და ა.შ.) – 7 ინდიკატორი;
ინფორმაცია მუნიციპალური შესყიდვების და მუნიციპალური ქონების შესახებ – 6 ინდიკატორი;
საფინანსო-საბიუჯეტო ინფორმაცია – 9 ინდიკატორი;
ინფორმაცია მუნიციპალური სერვისების შესახებ – 6 ინდიკატორი;
პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი სხვა საჯარო ინფორმაცია – 9 ინდიკატორი.

2. მოქალაქეთა ჩართულობა
ამ ბლოკში შემავალი კრიტერიუმებით ფასდებოდა მოსახლეობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტში
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობის ანგარიშვალდებუ
ლების დონე და შეიცავდა 12 ინდიკატორს;

3. მუნიციპალიტეტი On-Line სივრცეში
ამ ბლოკში შემავალი კრიტერიუმებით ფასდებოდა ვებ-გვერდის სტრუქტურა, კომუნიკაციის ხელ
მისაწვდომი სისტემები და ადაპტირების დონე მობილურ ტელეფონზე და პლანშეტზე გამოყენების
თვის და შეიცავდა 13 ინდიკატორს.
კონკრეტული მუნიციპალიტეტის გამჭვირვალობისა და მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმებისა
და პრაქტიკის შეფასება თითოეული კრიტერიუმისთვის დადგენილი მაჩვენებლების/ინდიკატორე
ბის შესაბამისად, ქულის მინიჭებით ხდება (ქულები 0-დან 3-მდე, 3 საუკეთესო შედეგია). კრიტერი
უმების მიხედვით ქულათა საშუალო სიდიდე მოცემული მომენტისთვის შესაფასებელი მუნიციპა
ლიტეტის გამჭვირვალობისა და მოქალაქეთა ჩართულობის ციფრებში გამოხატული მაჩვენებელია.
ქულათა საშუალოს დათვალა ბლოკებისა და ქვებლოკების მიხედვით ცალკე მოხდა.
მუნიციპალიტეტების შეფასების პროცესში განხორციელდა შეფასების ინსტრუმენტის პილოტირე
ბაც, რომლის მიზანი თავად ინსტრუმენტის შეფასება იყო: თუ რაოდენ ადექვატურად ასახავდა იგი
სიტუაციას, ხომ არ იყო გამორჩენილი მნიშვნელოვანი საკითხები და ა. შ.
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შეფასების პროცესი/შედეგები
შეფასების პროცესში შედგა შეხვედრები მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის უფროსებთან, საზო
გადოებასთან ურთიერთობაზე პასუხისმგებელ პირებთან და ვებ-გვერდის ადმინისტრატორებთან.
მუნიციპალიტეტში ჩატარებული შეფასების პროცესში დაფიქსირდა შემდეგი შედეგები:

ყველაზე მეტად თვალშისაცემია ის გარემოება, რომ თვითმმართველ ქალაქებს გამჭვირვალობისა
და მოქალაქეთა ჩართულობის შედარებით მაღალი შედეგები აქვთ და რეგიონის სპეციფიკა მუნი
ციპალიტეტების შედეგებზე გავლენას არ ახდენს. მნიშვნელობა არა აქვს, რომელ მხარეს მიეკუთ
ვნება მუნიციპალიტეტი – კახეთს, შიდა ქართლს, ქვემო ქართლსა თუ მცხეთა-მთიანეთს. იმ მუნი
ციპალიტეტებში, სადაც აქტიურად მუშაობენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები (და
ასეთები, როგორც წესი, თვითმმართველი ქალაქებია), მოქალაქეთა მხრიდან აქტიური და ეფექტუ
რი კონტროლი ხორციელდება და თვითმმართველობის თანამშრომლებისადმი ინფორმაციის მიწო
დების საკითხში უფრო მაღალი მოთხოვნები აქვთ.
საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების ბლოკში გამოვლინდა, რომ: პრაქტიკულად
ყველა მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში შეფასების კრიტერიუმებიდან ყველაზე დაბალი შედეგები
საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების ბლოკშია ნაჩვენები. ეს, უპირველეს ყოვლისა,
განაპირობა იმან, რომ ამჟამად მოქმედი საქართველოს კანონმდებლობით მუნიციპალიტეტებს ინ
ფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება არ მოეთხოვებათ. თუმცა ლაგოდეხის, ქალაქ თელავისა
და რუსთავის მუნიციპალიტეტებში აღნიშნული ბლოკის შედეგები სხვა მუნიციპალიტეტების შედე
გებს თითქმის ორჯერ აღემატება.
ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების ქვებლოკებიდან ყველაზე მაღალი შედეგი დაფიქსირდა
მუნიციპალიტეტის ზოგადი ინფორმაციის ამსახველი კრიტერიუმების შემთხვევაში (ვიდრე სხვა
ქვებლოკებში), რადგან ამ ქვებლოკში შემავალი კრიტერიუმები ისეთ ძირითად ინფორმაციას მოი
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ცავს მუნიციპალიტეტის შესახებ, როგორიცაა: გამგეობის სტრუქტურა, ხელმძღვანელები, საკონ
ტაქტო ტელეფონები, მისამართი და ა.შ. რაც პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდ
ზეა გამოქვეყნებული.
ყველაზე დაბალი შედეგები კი მუნიციპალური შესყიდვებისა და მუნიციპალური ქონების შესახებ
ინფორმაციის ამსახველ კრიტერიუმებთან მიმართებაში დაფიქსირდა, მათ შორის ნულზე მეტი შე
ფასება – მხოლოდ ორ შემთხვევაში. ანალოგიური სიტუაციაა ქვებლოკებში – „ინფორმაცია მუ
ნიციპალური სერვისების შესახებ” და „პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი სხვა საჯარო ინფორმა
ცია”, სადაც შედეგი, უმეტეს შემთხვევაში, მხოლოდ ერთი-ორი კრიტერიუმის დადებითი შეფასე
ბით არის მიღწეული.
იშვიათი გამონაკლისის გარდა, მუნიციპალიტეტებში გამოყოფილი არ არის საჯარო ინფორმაცი
ის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ამ ფუნქციას ხან ადმინისტრაციის უფროსები ითავსებენ,
ხან საზოგადოებასთან ურთიერთობის და/ან იურიდიული სამსახურის თანამშრომლები. როგორც
რესპონდენტებმა განაცხადეს, შემოსული წერილები, რიგ შემთხვევებში, პირდაპირ სტრუქტურუ
ლი ერთეულების ხელმძღვანელებთან ხვდება, რომლებიც ამ წერილებზე პასუხს დამოუკიდებლად
ამზადებენ.
როგორც მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებმა საუბარში განმარტეს, საქართველოს მოქმე
დი კანონმდებლობითა და ნორმატიული აქტებით მუნიციპალიტეტებს ისედაც მოეთხოვებათ, შეი
მუშაონ შეფასების ინსტრუმენტის შესაბამისი ინდიკატორებით მოთხოვნილი, გამოსაქვეყნებელი
პრაქტიკულად ყველა დოკუმენტი, რომელთა განთავსება მარტივად და სწრაფად მოხდება ვებ-გ
ვერდზე და გაზრდის მოსახლეობის ხელმისაწვდომობას ინფორმაციაზე.
მოქალაქეთა ჩართულობის ბლოკში გამოვლინდა, რომ სხვა ორ ბლოკთან შედარებით, მუნიციპა
ლიტეტების შეფასების შედეგები შედარებით მაღალია. ეს იმაზე მიანიშნებს, რომ ამჟამად უფრო
მეტი ყურადღება მოსახლეობასთან პირდაპირ, უშუალო მუშაობას ექცევა, ვიდრე საჯარო ინფორ
მაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებას და ინფორმაციის გავრცელებისთვის თანამედროვე ტექნოლო
გიების გამოყენებას. ყველაზე მაღალი შედეგი ამ შემთხვევაშიც თვითმმართველმა ქალაქებმა და
აგრეთვე მარნეულის მუნიციპალიტეტმა აჩვენა.
დადგენილი პრაქტიკით, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციები საკრებულოს სხდომების ჩატარე
ბის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებას დროულად ახდენენ, რისთვისაც ვებ-გვერდს და სოცი
ალურ ქსელებს იყენებენ. მაგრამ ამავე დროს საკრებულოს კომისიის სხდომების შესახებ რაიმე
სახით ინფორმაციის გავრცელება პრაქტიკულად არ ხდება. ისინი ტარდება სპონტანურად, განსა
ხილველი საკითხის წარმოშობის კვალდაკვალ.
რესპონდენტების განცხადებით, მოსახლეობა, როგორც წესი, არ ესწრება სხდომებს. მათ ესწრები
ან მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების და ადგილობრივი მედიის (თუ ასეთები ოპერირებენ
მათ მუნიციპალიტეტში) წარმომადგენლები. მოსახლეობა კი მხოლოდ იმ იშვიათ შემთხვევაში ესწ
რება, როდესაც სხდომის შედეგებით პირადად არის დაინტერესებული.
რამდენიმე გამონაკლისის გარდა, პრაქტიკულად არ დაფიქსირდა საკრებულოს თავმჯდომარის,
მერის/გამგებლის, დეპუტატების, მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანე
ლების ანგარიშის საჯაროდ წარდგენის ფაქტიც.
შეფასებამ აჩვენა, რომ მუნიციპალიტეტებში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოსახლეობის
ჩართულობის წახალისება არ ხდება. შემუშავებული არ არის რაიმე სახის სტრატეგიული დოკუმენ
ტი ან დამტკიცებული სამართლებრივი აქტები, რომელიც დაარეგულირებდა და ხელს შეუწყობდა
მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდას. თუ სოფლის პროგრამას არ ჩავთვლით, მოსახლეობის ჩარ
თულობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმირების და სხვა საჭირბოროტო საკითხების გამოვ
ლენისა და გადაჭრის პროცესში, უმეტესწილად, არ ფიქსირდება.
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როგორც რესპონდენტებმა განაცხადეს, ყველა შეფასებულ მუნიციპალიტეტში დაინტერესებულ
მხარეთა მოთხოვნის საფუძველზე შეუფერხებლად გასცემენ საფინანსო-საბიუჯეტო და სხვა სახის
ინფორმაციას (მაგალითად, ინფორმაციას პრემიების შესახებ), თუმცა ამ ინფორმაციის ვებ-გვერ
დზე გამოქვეყნება არ ხდება.
ჩატარებულმა შეფასებამ აჩვენა, რომ მუნიციპალიტეტების ვებ-გვერდების სტრუქტურა და სტილი
მუნიციპალიტეტის მხრიდან შედარებით ცალმხრივ კომუნიკაციაზეა ორიენტირებული და წარმო
ადგენს უფრო მეტად პიარის და არა მოსახლეობისათვის სერვისების მიმწოდებელ პლატფორმას.
დადებითია ის, რომ მუნიციპალიტეტები სოციალურ ქსელებს (Facebook, რიგ შემთხვევებში,
Youtube-ს არხებს) აქტიურად იყენებენ როგორც ინფორმაციის გასავრცელებლად, ისე მოსახლე
ობასთან კომუნიკაციისთვის. თუმცა არცერთი ვებ-გვერდი ოპტიმიზირებული არ არის მობილურ
ტელეფონზე და პლანშეტზე გამოყენებისთვის.
აღსანიშნავია ისიც, რომ რიგი მუნიციპალიტეტების ვებ-გვერდის მუშაობაზე პასუხისმგებელი პი
რები მოსახლეობისათვის საინტერესო დამატებით ინფორმაციას საკუთარი ინიციატივით ავრცე
ლებენ, მაგალითად: რუსთავში გამოცხადებული ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციის მოძიება და
გამოქვეყნება ქალაქ რუსთავში ხდება, ხოლო მლეთა-სტეფანწმინდის საავტომობილო გზაზე სატ
რანსპორტო საშუალებების მოძრაობის შესახებ ინფორმაციას Facebook-ზე ყაზბეგის მუნიციპალი
ტეტი ავრცელებს.
მიუხედავდა იმისა, რომ მუნიციპალიტეტების გარკვეული ნაწილი მულტიეთნიკურია, ყველა ვებ-გ
ვერდი მხოლოდ ქართულენოვანი გახლავთ. მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელთა დეკლარირებული
სურვილის მიუხედავად – რომ აუცილებელია ტურიზმისა და ინვესტორების მოზიდვის პროცესის
თვის ხელშეწყობა – არცერთ მუნიციპალიტეტს ინგლისურენოვანი ვებ-გვერდი არ აქვს. რესპონ
დენტთა განცხადებით, ეს გამოწვეულია ფინანსური და ადამიანური რესურსების ნაკლებობით.
გამოვლინდა, რომ მუნიციპალიტეტთა უმეტესობას საკუთარი ვებ-გვერდის მართვის საკითხში ტექ
ნიკური პრობლემები აქვს, რასაც ხშირად გვერდის ადმინისტრირებისთვის საჭირო კვალიფიციური
სპეციალისტის ადგილზე მოძიების სირთულე განაპირობებს. ამასთანავე, მუნიციპალიტეტის ვებ-
გვერდი უმეტესად შექმნილია საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან დახმარების ფარგლებში,
პროექტის დასრულების შემდეგ კი ვებ-გვერდის შემდგომი განვითარება აღარ ხდება. გამოვლინდა
ისიც, რომ მუნიციპალიტეტების ინტერნეტმისამართები, უმრავლეს შემთხვევაში, დამისამართების
საქართველოში მიღებულ სტანდარტს არ შეესაბამება და არ გამოიყენება დაბოლოება „gov.ge”.
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როგორც გრაფიკიდან ჩანს, შეფასების შედეგების მიხედვით მუნიციპალიტეტები ქვედა მარცხე
ნა კუთხეში განთავსდნენ, საუკეთესო შედეგი კი იმ შემთხვევაში ექნებოდათ, თუ ზედა მარჯვენა,
მწვანით შეფერილ ნაწილში მოხვდებოდნენ. საუკეთესო შედეგის მისაღწევად მუნიციპალიტეტებმა
ორი სტრატეგია უნდა გამოიყენონ:
1. თუ მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაცია სწრაფად და სრულად მოახდენს პროაქტიული ინფორ
მაციის გამოქვეყნებას, მისი შედეგები მარჯვენა, ქვედა ზონაში გადაინაცვლებს. ამისათვის მათ
დიდი ძალისხმევა არ დასჭირდებათ, რადგან ჩვენი სტანდარტის შესაბამისად, მოთხოვნილი დოკუ
მენტაციის უმეტესი ნაწილის შემუშავებას მუნიციპალიტეტს საქართველოს მოქმედი კანონმდებ
ლობა, მინისტრთა კაბინეტის და სხვა სამართლებრივი აქტები ავალდებულებს. საჭიროა მხოლოდ
მათი გამოქვეყნება, რისთვისაც მუნიციპალიტეტებმა საკუთარი ვებ-გვერდი ტექნიკურად უნდა
მოაწესრიგონ და მოქალაქეზე და სერვისების მიწოდებაზე ორიენტირებული გახადონ იგი;
2. გადაწყვეტილების მიღებაში მოქალაქეთა ჩართულობის დონის გასაზრდელად მეტი აქტივობაა
საჭირო მოსახლეობასთან უშუალო კომუნიკაციის თვალსაზრისით, რაც, რიგ შემთხვევებში, დამა
ტებით ფინანსურ, მატერიალურ და ადამიანურ რესურსებს მოითხოვს.
მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობამ უნდა გადაწყვიტოს, რომელი გზა აირჩიოს საუკეთესო შე
დეგის მისაღწევად. ყველაფერი მათ სტრატეგიულ გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული, თუ რომე
ლი შედეგის მიღწევაა მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი და ადვილი; ამავდროულად, აუცილებელიც
– ფინანსური, მატერიალური და ადამიანური რესურსების ხელმისაწვდომობის მხრივ.

სამომავლო საკვანძო რეკომენდაციები
მიუხედავად იმისა, თუ რომელ გზას აირჩევს მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა საუკეთესო შე
დეგების მისაღწევად, შეფასებამ აჩვენა, რომ საჭიროა:
1. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციამ და საკრებულომ აუცილებლად შეიმუშაოს გადაწყვეტილე
ბის მიღების პროცესში მოსახლეობის ჩართულობის ხელშეწყობის სტრატეგია და სამოქმედო გეგ
მა. აღნიშნული სტრატეგიის ნაწილი უნდა იყოს ვებ-გვერდის განვითარების ხედვაც – როგორც
მოსახლეობასთან კომუნიკაციისა და მუნიციპალიტეტის სერვისების მიწოდების ინსტრუმენტისა;
2. სასურველია, შემუშავდეს ნორმატიული დოკუმენტები და/ან წესები, სადაც მოსახლეობის ჩარ
თულობის წამახალისებელი საქმიანობის ფორმები და შესაბამისი პროცედურები დადგინდება;
დადგინდება აგრეთვე პეტიციებზე, წერილობით წინადადებებზე და სხვა სახის აქტივობებზე რე
აგირების ვადებიც. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდის
ხელშეწყობისთვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში თანხები მიზნობრივად უნდა გამოიყოს;
3. მოსახლეობასთან მუშაობისა და ინფორმირების გაზრდის მიზნით საჭიროა, ჩამოყალიბდეს
ფორმალიზებული წესები, თუ რა საკომუნიკაციო არხებით, რა შინაარსის ინფორმაცია, რა სახითა
და მოცულობით უნდა ვრცელდებოდეს მოსახლეობაში;
4. უნდა დაინერგოს გამგებელის და საკრებულოს თავმჯდომარის, მუნიციპალიტეტის სტრუქტუ
რული ერთეულების და გამგებლის წარმომადგენლების მიერ ანგარიშების საჯაროდ წარდგენის
პრაქტიკა. სასურველია, გაწეული სამუშაოს შესახებ ანგარიშის მომზადება და მოსახლეობისთვის
წარდგენა წელიწადში ერთხელ მაინც მოხდეს. აღნიშული პრეზენტაციის შესაბამისი დოკუმენტები
უნდა განთავსდეს ვებ-გვერდზეც;
5. წახალისებული უნდა იქნეს მოსახლეობასთან როგორც მუნიციპალიტეტის სამსახურების თანამ
შრომლების, ისე საკრებულოს წევრების მუშაობა ადგილებზე, პერმანენტულად. სასურველია, რომ
სოფლის პროექტის განხორციელებისას მიღებული დადებითი გამოცდილება სხვა საჭირბოროტო
საკითხების გადაჭრისას გამოყენებული იქნეს მოსახლეობასთან პირდაპირი დიალოგის გზით. აგ
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რეთვე უნდა მოხდეს დაგეგმილი სამუშაოებისა და, შემდგომ, განხორციელებული სამუშაოების
შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება უშუალოდ ადგილებზე, საკრებულოს გასვლითი სხდომების,
საჯარო შეხვედრების, ტელევიზიის, რადიოს და ბუკლეტების გამოყენებით;
6. სასურველია, განხორციელდეს არსებული ვებ-გვერდის ძირეული ცვლილებები; საჭიროა, მოხ
დეს თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და მომხმარებელთან კომუნიკაციის სხვადასხვა ინსტრუმენ
ტების (Facebook, Youtoob, ელექტრონული ფორმები, უკუკავშირის და ხმის მიცემის სისტემები და
სხვ.) გამოყენება, რათა მარტივი და გასაგები იყოს მისი სტრუქტურა; ამგვარად, მისი გამოყენება
ტელეფონისა და პლანშეტის მფლობელებისთვისაც იქნება შესაძლებელი;
7. საჭიროა არსებული ინფორმაციის გადამუშავება, რიგ შემთხვევებში, მისი შემოკლება, დამატე
ბა, რამდენიმე გვერდში გადანაწილება და მენიუების უკეთ ორგანიზება;
8. მუნიციპალიტეტში უნდა დაინიშნოს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და
შემუშავდეს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნისა და გაცემის მარეგულირებელი სამართლებრივი
აქტები და თანამდევი დოკუმენტები;
9. შემუშავდეს ვებ-გვერდზე დოკუმენტების პროაქტიული გამოქვეყნების წლიური გეგმა, სადაც ჩამო
ყალიბდება გამოსაქვეყნებელი დოკუმენტების ნუსხა, გამოქვეყნების სიხშირე, მის მოწოდებაზე პასუ
ხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულები და გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი/პირები;
10. სასურველია, რომ ტურისტებისა და ინვესტორების ინფორმირების მიზნით, ვებ-გვერდის სა
შუალებით ინგლისურენოვანი კონტენტი განთავსდეს, რისთვისაც შესაბამისი მატერიალური და
ადამიანური რესურსები უნდა გამოიყოს.

შეჯამება
გამჭვირვალობისა და მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმებისა და პრაქტიკის შეფასების პროცეს
მა საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არსებული პრობლემები და სისუსტეები წარ
მოაჩინა. აშკარაა, რომ მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციის ძალისხმევა უფრო მეტად მიმართულია
მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველსაყოფად, ვიდრე მათი ინფორმირებისაკენ და ეს კომუნიკაცია
ცალმხრივია: მუნიციპალიტეტიდან – მოსახლეობისაკენ. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მო
ქალაქეთა საკმარისი ჩართულობა უზრუნველყოფილი არ არის, რაც, გარკვეულწილად, არსებული
მმართველობითი კულტურითა და მოქმედი კანონებით არის განპირობებული. ამჟამად საქართველოს
პარლამენტში მიმდინარეობს მუშაობა კანონპროექტზე, რომლითაც მუნიციპალიტეტს ინფორმაციის
პროაქტიული გამოქვეყნება და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მეტი ჩართულობის
უზრუნველყოფა დაევალება. ამიტომაც მუნიციპალიტეტებმა ამ კანონების იმპლემენტაციის უზრუნ
ველსაყოფად აუცილებელი სამუშაოები უკვე უნდა დაიწყონ. მაგრამ თუ შეფასებული არ არის ძლიე
რი/სუსტი მხარეები და აღწერილი პრობლემები, მათზე ეფექტურად რეაგირება ძნელია. ამ პროცესში
მუნიციპალიტეტებს ჩვენს მიერ შეთავაზებული შეფასების ინსტრუმენტის გამოყენება შეუძლიათ.
შეფასებისას რესპონდენტებმა დიდი ინტერესი გამოავლინეს როგორც პროცესისადმი, ისე თავად
ინსტრუმენტის გამოყენებისადმი, რადგან ამ შეფასების საფუძველზე საშუალება აქვთ, მკაფიო გა
უმჯობესების გეგმები დასახონ და მიღწეული პროგრესი მომავალში შეფასდეს. განსაკუთრებით
აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ სანამ შეფასების პროცესი მიმდინარეობდა, ზოგიერთი მუნიცი
პალიტეტის თანამშრომლებმა რეაგირება მოახდინეს და გამოვლენილი სისუსტეები აღმოფხვრეს.
შეფასების პროცესში გამოვლინდა ისიც, რომ შეფასების ინსტრუმენტი ადეკვატურად ასახავს მოქალა
ქეების ინფორმირებისა და გადაწყვეტილების თანამონაწილეობასთან დაკავშირებულ სიტუაციას. თუმცა
შეფასების ინსტრუმენტი რამდენიმე საკითხის დაზუსტება/დამატებას მოითხოვს, რათა სხვა სახელმწიფო
დაწესებულებებისგან განსხვავებით, მუნიციპალიტეტების არსებული სპეციფიკა, სტრუქტურა და მუშაო
ბის კულტურა უკეთ იყოს ასახული და გათვალისწინებული – მათ შორის თვითმმართველი ქალაქებისაც.
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ადამიანური რესურსების მართვა
ადგილობრივ თვითმმართველობებში
მარინა იმერლიშვილი

ადგილობრივი თვითმმართველობის მიმდინარე რეფორმის განხორციელების მნიშვნელოვან პირო
ბას ადგილობრივ თვითმმართველობაში დასაქმებული საჯარო მოსამსახურეების კვალიფიკაცია
და დაკისრებული მოვალეობების დამოუკიდებლად და ეფექტიანად შესრულების უნარი წარმოად
გენს.
ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევების თანახმად,
თვითმმართველობების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის აუცილებელ და არსებულ დონეს შორის
მნიშვნელოვანი სხვაობაა, თვითმმართველობებში ადამიანური რესურსების მართვის (არმ) სფერო
ში არსებული მდგომარეობა თვალშისაცემია.
ბოლო დრომდე არ არსებობდა ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა, შესაბამისად, არსებობს
პრობლემები სხვადასხვა მიმართულებით, დაწყებული -თვითმმართველობის სტრუქტურაში არმ
განყოფილების კუთვნილი ადგილის განსაზღვრით, დამთავრებული – მენეჯმენტის ნების არარსე
ბობით – შესაბამისი უფლებების დელეგირება მოახდინონ არმ განყოფილების თანამშრომლებზე.
მუნიციპალიტეტებში ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის განვითარების ძირითადი სირ
თულეები შემდეგში მდგომარეობს: 1) თვითმმართველობებში მენეჯმენტის მიერ არმ სამსახურის
როლისა და მნიშვნელობის არასათანადო აღქმა; 2) არმ კვალიფიციური კადრების არარსებობა ად
გილებზე; 3) არსებული საკადრო რესურსის სწავლების შესაძლებლობების არასაკმარისი ეფექტი
ანობით გამოყენება.
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კარგი მმართველობის პრაქტიკის ხელშეწყობა

მუნიციპალიტეტებში მმართველი რგოლისთვის სიახლეს წარმოადგენს ის, რომ ადამიანური რე
სურსების მართვა გამგებლის ან ადმინისტრაციის უფროსის ექსკლუზიური უფლება/მოვალეობა არ
არის და იგი არმ სამსახურებთან უნდა იყოს გაზიარებული. არსებული მართვის სტილი არმ თანამ
შრომლებს მოქმედების თავისუფლებას მხოლოდ პირობითად ანიჭებს. მოვალეობების ფარგლებში
დამოუკიდებელი საქმიანობა, ადამიანური რესურსების მართვის ღონისძიებებთან დაკავშირებული
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩართულობა, არმ სპეციალისტების მიერ მომზადებული
რეკომენდაციების გაზიარება, უკეთეს შემთხვევაში, მხოლოდ ახლო მომავლის პერსპექტივაა.
არმ სპეციალისტები რეგიონებში ჯერ-ჯერობით ეგზოტიკური პროფესიის ადამიანებად აღიქმები
ან, რომელთა მოვალეობებისადმი სკეპტიკური განწყობა მათი ორგანიზაციული და თანამშრომელ
თა განვითარებისათვის მნიშვნელოვან რესურსად ჩამოყალიბებას უშლის ხელს.
ადამიანური რესურსების მართვის როლის აღქმის პრობლემაზე მიუთითებს თვითმმართველობის
ორგანოების ორგანიზაციულ სტრუქტურაში არმ სტრუქტურული ერთეულის ადგილი და დაკისრე
ბული მოვალეობები.
თვითმმართველობის ორგანოებში ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება, როგორც
წესი, ადმინისტრაციის სამსახურის შემადგენლობაში შედის – ზოგჯერ დამოუკიდებელი განყო
ფილების სახით, ზოგჯერ კი – ადამიანური რესურსების მართვის ფუნქციის სხვა ფუნქციასთან
შერწყმით. ბოლო დრომდე არმ განყოფილებები დაკისრებული მოვალეობების შესაბამისად კადრე
ბის ან საქმისწარმოების განყოფილების სახელს ატარებდნენ და არმ განყოფილებას, ჩვეულებრივ,
„კადრებს" უწოდებენ. მხოლოდ ახლო წარსულში გაჩნდა „ზემოდან" წამოსული არმ სამსახურების
შექმნის მოთხოვნა, რომლის შესაბამისად, არსებული კადრების განყოფილებების სახელის გადარ
ქმევა რეალური შინაარსის გაუთავისებლად მოხდა.
აღნიშნული განყოფილებები ფორმალურად „ადამიანური რესურსების მართვის" სახელს ატარებს.
მათი ფუნქცია თანამშრომელთა მიღება-გათავისუფლებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მოთხოვ
ნით, მიღება-გათავისუფლების ბრძანებების მომზადებითა და პირადი საქმეების წარმოებით შე
მოიფარგლება. ხშირ შემთხვევაში დოკუმენტების მომზადებას იურიდიული სამსახური ახორციე
ლებს, შემდეგ კი მზა ბრძანებები პირად საქმეში ჩასადებად არმ განყოფილებას გადაეცემა.
არმ განყოფილების თანამშრომლებმა, უმეტეს შემთხვევაში, არ იციან, ზემოთ აღნიშნული საქმია
ნობის გარდა, განყოფილებას კიდევ რა ფუნქცია შეიძლება ჰქონდეს. დამკვიდრებული ტრადიციის
მიხედვით, განყოფილება თანამშრომელთა მიღების, სამუშაო აღწერილობებისა და საკვალიფიკა
ციო მოთხოვნების შემუშავების, ვაკანტურ პოზიციებზე კონკურსის გამოცხადების პროცესებში
არ მონაწილეობს.
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სხვადასხვა სახის პროცედურები, დოკუმენტები, სადაც გაწერილი იქნე
ბოდა არმ ღონისძიებები (როგორიცაა: ზემოთ აღნიშნულის გარდა, თანამშრომელთა საქმიანობის
შეფასება, სწავლების საჭიროებების გამოვლენა, მოტივირება/წახალისების სისტემა და ა.შ.) მუნი
ციპალიტეტის გამგეობებში არ არსებობს ისევე, როგორც არ არსებობს მოთხოვნა ამ პროცედუ
რებზე. შესაბამისად, არც ამ პროცედურებით გათვალისწინებული ღონისძიებები ხორციელდება.
მუნიციპალიტეტების გამგეობების უმეტესობაში სამუშაო აღწერილობები ბოლო დრომდე არ არ
სებობდა. პერსონალის პირად საქმეში ერთადერთი დოკუმენტი, რომელშიც ზოგადადაა აღწერილი
თანამშრომლის ფუნქციები, იყო თანამდებობაზე დანიშვნის ბრძანება – შესაბამისი სამსახურის
დებულებიდან ამონარიდით. სამსახურის/განყოფილების თანამშრომლებს შორის ფუნქციები ნათ
ლად არ არის გამიჯნული.
საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და სამუშაო აღწერილობების მნიშვნელობას მუნიციპალიტეტის
მმართველ რგოლში ნაკლებად აცნობიერებენ და მათი შექმნის მოთხოვნა თავსმოხვეულ ფორ
მალობად განიხილება. გააზრებული არ არის ის, რომ მკაფიო და ადეკვატური საკვალიფიკაციო
მოთხოვნების გარეშე, ღირებული კადრის მოძიება ნაკლებად სავარაუდოა. არმ განყოფილების
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თანამშრომლებმა, გამოცდილებისა და მოთხოვნის არარსებობის პირობებში, არც იციან, რომ თა
ნამშრომელთა სამუშაო აღწერილობების შექმნა მათი უშუალო საქმეა. გამგებლები და ადმინის
ტრაციის სამსახურის ხელმძღვანელები კი სამუშაო აღწერილობის შექმნას სულაც იურისტების
პრეროგატივად მიიჩნევენ.
არმ სამსახურების თანამშრომელთა მსგავსად, ის სამსახურები, რომელთა თანამშრომლების მი
ღებაც ხდება, შერჩევის/საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შემუშავების პროცესში იშვიათად არიან
ჩართული. შედეგად, აღნიშნული მდგომარეობა ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხა
დებისას კანდიდატისადმი მოთხოვნებზე აისახება: ძირითად მოთხოვნებში, უკეთეს შემთხვევაში,
ყველასთვის სავალდებულო კონსტიტუციის, საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის,
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის და თვითმმართველობის კოდექსის გარდა, გაწერილია სამ
სახურის სპეციფიკის შესაბამისი კანონმდებლობის ცოდნაც. სხვა შემთხვევებში ყველა თანამშ
რომელი, სამსახურის, პოზიციისა და რანგის მიუხედავად, ტესტირებისას აბარებს კანონთა ნაკ
რებს (10-მდე კანონი სხვადასხვა ვარიაციებით). თანამდებობისთვის აუცილებელი კვალიფიკაციის
მოთხოვნები კი იშვიათად არის აღწერილი დამატებით მოთხოვნებში.
არმ სამსახურების განვითარებასა და ეფექტიან საქმიანობას არმ სპეციალისტთა დაბალი კვალი
ფიკაცია აფერხებს, რასაც ობიექტური მიზეზები აქვს: ზოგადად, კვალიფიციური კადრის მოძიება
ადგილებზე სერიოზულ სირთულეს წარმოადგენს, რაც განსაკუთრებულ სიმწვავეს არმ სპეცია
ლისტების შემთხვევაში იძენს. ბოლო დრომდე თვითმმართველობებში არმ სპეციალისტების შტა
ტი არ არსებობდა, საქმისწარმოებისა და კადრების თანამშრომლების მოვალეობებში კი მხოლოდ
დოკუმენტების წარმოება შედიოდა. დღეს, როცა საშტატო ერთეულები გაჩნდა, სპეციალისტების
დეფიციტიც გამოიკვეთა. კვალიფიციურ სპეციალისტებს, დაბალი ანაზღაურების გამო, თვითმ
მართველობაში მუშაობის სურვილი არა აქვთ. შესაბამისად, დღის წესრიგში დგება არსებული სა
კადრო რესურსის – ყოფილი საქმისწარმოებისა და კადრების სპეციალისტების – გადამზადება და
კვალიფიკაციის ამაღლება.
თვითმმართველობის მოსამსახურეთა სწავლებაზე საკმაო ძალისხმევა და ფინანსური სახსრები
იხარჯება, თუმცა ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტე
რიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის საქმიანობის 2014 წლის 6 თვის ანგარიშის1 თანახმად,
„საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების2 მიერ გაღებული სახსრები არ იხარჯება კოორდინირე
ბული და სისტემური ფორმით, რაც უარყოფითად აისახება როგორც სწავლების შედეგებზე, ისე
დონორთა ძალისხმევის ეფექტიანობაზე".
ეფექტიანი ტრენინგის წინაპირობა მოსამსახურეთა ტრენინგ-საჭიროებათა გამოვლენაა, რათა
კონკრეტულმა სპეციალისტებმა რეალურად საჭირო უნარ-ჩვევები შეიძინონ. რამდენადაც თვით
მმართველობების მიერ ორგანიზებული ტრენინგ-საჭიროებათა გამოვლენის პრაქტიკა, იშვიათი
გამონაკლისის გარდა, არ არსებობს, ხშირად ტრენინგებზე თანამშრომლების გაგზავნა ტრენინ
გების ორგანიზატორთა მოთხოვნის, დაგეგმილი ტრენინგის თემის და არა რეალური საჭიროების
შესაბამისად ხდება. ამასთან, როგორც წესი, თვითმმართველობის ხელმძღვანელი წყვეტს, რომელი
თანამშრომელი უნდა წავიდეს ამათუიმ ტრენინგზე. ამ გადაწყვეტილებით კი ადეკვატური თანამ
შრომლის გაგზავნა ყოველთვის არ ხდება. ხშირია შემთხვევა, როდესაც არმ ტრენინგზე იურიდიუ
ლი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის ან სხვა სამსახურის წარმომადგენელი ხვდება და ამგვარად,
არაეფექტურად გამოიყენება სწავლების შესაძლებლობაც. ტრენინგის მონაწილე მისთვის უსარ
გებლო ინფორმაციას იღებს, ხოლო ის სპეციალისტები, რომელთაც რეალურად სჭირდებათ ტრე
ნინგი, ამ შესაძლებლობის გარეშე რჩებიან.

1 http://www.lsg.gov.ge/contentimage/proat_2_/6_tvis_angariSi.pdf
2 სასწავლო პროგრამების დაფინანსებას მეტწილად სწორედ საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები ახდენენ.
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თავად ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები პასიურნი არიან არამარტო საკუთარი თა
ნამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის სწავლების სწორი კურსისა და მასზე ადეკვატური
კადრის გაგზავნის პროცესში3, არამედ მოსამსახურეთა გადამზადების მიზნით სახსრების გაღე
ბის თვალსაზრისითაც და ეს პროცესი არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის
აქვთ მინდობილი. აღნიშნული მდგომარეობა შესაძლოა, უკეთესობისკენ შეიცვალოს. 2014 წელს
მიღებული საქართველოს ახალი ორგანული კანონით – „ადგილობრივი თვითმმართველობის კო
დექსი” – დაწესდა მუნიციპალიტეტის ვალდებულება, ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო
მოსამსახურეთა სწავლება-გადამზადებისთვის მიმართოს შრომის ანაზღაურებისთვის გათვალის
წინებული საბიუჯეტო ასიგნებების საერთო მოცულობის არანაკლებ 1%. აღნიშნული ნორმა 2015
წლიდან ამოქმედდა. საკუთარი და დონორების სახსრების გონივრულად გამოყენების შემთხვევაში
ადგილობრივ თვითმმართველობებს შესაძლებლობა ეძლევათ, პრიორიტეტების გათვალისწინებით
თანმიმდევრულად განახორციელონ ადამიანური რესურსების განვითარება.
სწავლებაგავლილ არმ სპეციალისტებს სურვილი უჩნდებათ, მეტად იყვნენ ჩართული ადამიანური
რესურსების მართვაში, მიღებული ინფორმაცია და საკუთარი უნარები შესთავაზონ მენჯმენტს
და სამუშაო ადგილებზე არსებული მდგომარეობა შეცვალონ. ასეთ დროს განსაკუთრებით მნიშ
ვნელოვანი მმართველი რგოლის მიერ მოვალეობების არმ სპეციალისტებზე დელეგირებაა. წინა
აღმდეგ შემთხვევაში, საქმე ფრუსტრირებულ და დემოტივირებულ მოსამსახურეებთან გვექნება,
რომელთაც საკუთარი მოვალეობების შესრულების საშუალება არ ეძლევათ.

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

ახალი, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სახელმწიფოს აღმშენებლობის უმთავრესი გა
მოწვევა საჯარო მმართველობის სისტემის რეფორმაა. განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნებში
საჯარო მმართველობის სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას საჯარო ფინანსების მართვის სის
ტემა უზრუნველყოფს. ყველაზე უკეთესად სწორედ საბიუჯეტო სფეროსა და პროცესში წარმო
ჩინდება სახელმწიფო მმართველობის, დასახული მიზნებისა და მათი შესრულების ეფექტიანობა.
საბიუჯეტო სახსრების მართვა, თვითშეფასება და გარე აუდიტი გამართულად და ეფექტიანად
მოქმედი საჯარო მმართველობის საძირკველია. ამასთან, ამ სამი კომპონენტიდან მხოლოდ სამივეს
ჰარმონიული, თანაბარი და თანმიმდევრული განვითარება იძლევა სასურველ შედეგს.
2006 წლის შემდგომ საქართველო-ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში საჯარო ფი
ნანსების მართვას, შიდა და გარე აუდიტის განვითარებას ყოველთვის გამორჩეული ადგილი ეკავა.
თუკი გარე აუდიტის (იმჟამად კონტროლის პალატა, დღეს – სახელმწიფო აუდიტის სამსახური)
განვითარება უფრო ინტენსიური იყო, საჯარო ფინანსების მართვისა და შიდა აუდიტის განვითარე
ბის კუთხით კითხვები არსებობდა. ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის (ENP AP)
2010 წლის საქმიანობის ანგარიშში ევროპელი შემფასებლები კრიტიკულად აღნიშნავდნენ: საქარ
თველოს პარლამენტმა 2010 წლის მარტის თვეში მიიღო კანონი „სახელმწიფო შიდა აუდიტისა და
ინსპექტირების შესახებ", რომელიც არ შეესაბამება მმართველობითი პასუხისმგებლობის, აგრეთ
ვე აუდიტისა და ინსპექტირების გამიჯვნის საერთაშორისო სტანდარტებს. ამასთან, 2010 წლის
სექტემბერში სსიპ „სახელმწიფო შიდა კონტროლის ეროვნული ცენტრი”-ს გაუქმება წარმოშობს
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კითხვებს ხელისუფლების მხრივ რეფორმის ერთგულებისა და თანმიმდევრულობის თაობაზე. მომ
დევნო ანგარიშში შემფასებლები კვლავაც სკეპტიკურად იყვნენ განწყობილნი და მიუთითებდნენ,
რომ, მართალია, ახალი კანონი „სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ მიღებულია,
მაგრამ შიდა აუდიტის საბჭოს, შიდა აუდიტის რეფორმის კოორდინაციის ცენტრალური ორგანოს
შესაძლებლობები შეზღუდულია.”
უნდა აღინიშნოს, რომ საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის რეფორმაში შიდა აუდიტი გამონაკ
ლისს არ წარმოადგენს. საბიუჯეტო სისტემის რეფორმა და პროგრამულ ბიუჯეტირებაზე გადას
ვლა იყო და რჩება უმთავრეს სისუსტედ და გამოწვევად. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით,
რომელიც 2010 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა, დადგინდა, რომ ფინანსთა მინისტრს პროგრამუ
ლი ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგია უნდა დაემტკიცებინა. ამასთან, სახელმწიფო ბიუჯეტი
პროგრამულად 2011 წლის 1 იანვრიდან უნდა შედგენილიყო, ხოლო ავტონომიური რესპუბლიკე
ბისა და ადგილობრივი თვითმმართველობებისა – 2012 წლის 1 იანვრიდან. მართალია, ფინანსთა
მინისტრმა 2011 წლის 8 ივლისის #385 ბრძანებით დაამტკიცა პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის
მეთოდოლოგია, მაგრამ ცოდნის, გამოცდილების და პოლიტიკური მზაობის, აგრეთვე კოდექსით
განსაზღვრული უმცირესი ვადების გათვალისწინებით, თავიდანვე ცხადი იყო, რომ პროგრამულ
ბიუჯეტირებაზე გადასვლა ასე მყისიერად, კარგად გააზრებული, დროში გაწერილი სტრატეგიისა
და მიზნების გარეშე ვერ მოხდებოდა. სამწუხაროდ, მოცემულ მომენტამდე ეს საკითხი საქართვე
ლოს უმთავრეს გამოწვევად რჩება.
პროგრამული ბიუჯეტი არის საჯარო დაწესებულების მიერ დასახული პრიორიტეტებისა თუ მიზ
ნების მისაღწევად შესაბამისი პროგრამებისა თუ პროექტების, აგრეთვე მათი მიმდინარეობის მო
ნიტორინგის, შედეგების შეფასების ინდიკატორთა და ანგარიშგების ღონისძიებათა ერთობლიობა.
სწორედ ამ პროცესში ფასდება არა მხოლოდ პროგრამის მიმდინარეობა, არამედ საჭიროებებისა
და მიზნების სისწორე, რეალურობა და პრიორიტეტულობა, ასევე – ამ მიზნების მიღწევისათვის
საჭირო რესურსები. მხოლოდ სწორედ დასახული მიზნის მიღწევა განაპირობებს მთავრობისა და
მთლიანად საჯარო მმართველობის ეფექტურობას და ეფექტიანობას და არა მხოლოდ საბიუჯეტო
თანხების ხარჯვა (მხოლოდ საბიუჯეტო ასიგნებების გეგმიურად გახარჯვის ფაქტი), რასაც ძველი
„ტრადიციული საბიუჯეტო მართვის” სისტემა ეფუძნებოდა.
თუკი ქვეყანაში არ არის სისტემურად რეფორმირებული საბიუჯეტო სისტემა და პროცესი, თუკი
პროგრამული ბიუჯეტირება მხოლოდ ფიქციაა, ბუნებრივია, შიდა აუდიტის სისტემა განვითარებუ
ლი ვერ იქნება, ჩატარებული აუდიტი კი, უმრავლეს შემთხვევაში, – არასათანადო ან ფორმალური.
ფინანსური მართვა და კონტროლი დაწესებულების მართვისა და კონტროლის სისტემას წარმო
ადგენს და ჩამოყალიბებულია დაწესებულების მაღალი და საშუალო რგოლის ხელმძღვანელების
მიერ. ეს არის რეგულაციები და პროცედურები, რომლებიც დაწესებულების შიგნით განსაზღვრა
ვენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესს, სხვადასხვა თანამდებობის პირთა კომპეტენციებს (ე.წ.
კომპეტენციების იერარქია) და პასუხისმგებლობებს. შიდა აუდიტი კი დაწესებულების ხელმძღ
ვანელის დამხმარე საშუალებაა იმის შესაფასებლად, თუ რამდენად ეფექტურად და ეფექტიანად
ფუნქციონირებს მართვისა და კონტროლის ეს სისტემა. როგორც ვხედავთ, შიდა აუდიტი არის ე.წ.
დიაგნოსტიკის, ობიექტური თვითშეფასების ინსტრუმენტი, რომელიც მართვის მდგრადობასა და
სისტემურ გამართულობას განაპირობებს.
თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული საჯარო ფინანსების მართვის სისტე
მა – პროგრამული ბიუჯეტირება, ინსტიტუციონალიზებული მართვა და კონტროლი, შიდა აუდიტი
– მაქსიმალურად გამორიცხავს სუბიექტურ გადაწყვეტილებებს და შეცდომებს, ამცირებს არაკე
თილსინდისიერი ქმედებებისა და კორუფციის რისკებს და მთავრობის საქმიანობის ეფექტურობას,
გამჭვირვალობას და ანგარიშვალდებულებას ზრდის.
საჯარო სექტორის ფინანსური მართვის სისტემის განვითარება და სრულყოფა მუდმივი პროცესია.
აღსანიშნავია, რომ საჯარო სექტორის ფინანსური მართვის რეფორმის განვითარება პოლიტიკურ
მზაობაზე და ხელშეწყობაზეა დამოკიდებული. პოლიტიკოსთა და მაღალი რგოლის მენეჯერების
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მხარდაჭერის მოპოვებისთვის აუცილებელია რეფორმის სარგებლის გააზრება. შეიძლება ითქვას,
რომ ახალი საჯარო მენეჯმენტის პირობებში ეფექტური ხარჯვა, რისკებით მართვა, სტრატეგიუ
ლი დაგეგმვა ის ტერმინებია, რომლებიც დაინტერესებული საზოგადოების მიერ ჯეროვან გააზრე
ბას საჭიროებს. მნიშვნელოვანია ბოლო პერიოდის სამთავრობო გადაწყვეტილება, რომელიც 2020
წლამდე საჯარო მმართველობის რეფორმას გულისხმობს და შემდეგ სფეროებს შეეხება: პოლიტი
კის შემუშავება და კოორდინაცია; ადამიანური რესურსების მართვა; ანგარიშვალდებულება; სა
ხელმწიფო სერვისების მიწოდება; საჯარო ფინანსების მართვა; ადგილობრივი თვითმმართველობა.

ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემა და შიდა აუდიტი
საჯარო დაწესებულებათა კანონით დაკისრებული ვალდებულება და კომპეტენციაა, რომ საჯარო
ფინანსები გამჭვირვალედ, ეკონომიურად, ეფექტურად და პროდუქტიულად მართოს. ვინაიდან სა
ჯარო დაწესებულება კერძო ბიზნესისგან განსხვავდება, თითოეული მისი ღონისძიება ჯეროვნად
უნდა იყოს გაანალიზებული და ალტერნატივებიდან ის საუკეთესო გადაწყვეტა შეირჩეს, რომე
ლიც ხარისხს, დროულობას, თანასწორობას და მოსახლეობის მოთხოვნებთან შესაბამისობას უზ
რუნველყოფს. ამისათვის საჭიროა, თითოეულ საჯარო დაწესებულებაში არსებობდეს ჩამოყალი
ბებული რისკების მართვის, სტრატეგიული დაგეგმვის, კომუნიკაციის, ადამიანური რესურსების
და სხვა მექანიზმები, რაც მთლიანობაში ეფექტურ საჯარო დაწესებულებას ქმნის. ეს არის შიდა
კონტროლის სისტემა, რომელიც მხოლოდ ფინანსების მართვას ან კონტროლს არ გულისხმობს.
იგი არის რეგულაციების ერთობლიობა, კონტროლის მექანიზმები, ინფორმაციის გაცვლა, რისკე
ბის მართვა და ანგარიშგება.
შიდა კონტროლის სისტემის დანერგვა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაუმჯობესებას
ემსახურება. სწორედ შიდა კონტროლის სისტემა წარმოადგენს შიდა აუდიტის დაკვირვებისა და
ანგარიშგების საგანს, ანუ შიდა აუდიტი თვალყურს ადევნებს საჯარო დაწესებულების, როგორც
სისტემის სწორ და ეფექტურ ფუნქციონირებას, გამოავლენს მართვისა და კონტროლის ხარვეზებს
და სისტემური ხასიათის რეკომენდაციებს წარადგენს.

შიდა აუდიტის სისტემის მდგომარეობა საქართველოში
დაწესებულების საქმიანობის გაუმჯობესებისა და მისი მიზნების მიღწევის უზრუნველყოფისკენ
მიმართული დამოუკიდებელი, ობიექტური და საკონსულტაციო საქმიანობა, რომელიც სისტემა
ტიზებული, დისციპლინებული მიდგომით აფასებს და აუმჯობესებს რისკის მართვის, კონტროლი
სა და მმართველობითი პროცესის ეფექტიანობას და მიმართულია დაწესებულების ამოცანების
სრულყოფილად შესრულებისკენ – ასე განმარტავს შიდა აუდიტს კანონი „სახელმწიფო შიდა ფი
ნანსური კონტროლის შესახებ”.
დღეისათვის შიდა აუდიტი ერთეული ჩამოყალიბებულია სამინისტროებში, აჭარის და აფხაზეთის
ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობასა და სამინისტროებში და ქ. თბილისის მერიაში, ხოლო
2016 წლამდე შიდა აუდიტის ერთეულის ჩამოყალიბება ყველა მუნიციპალიტეტშია გათვალისწი
ნებული. შესაბამისად, შიდა აუდიტორების რაოდენობა კიდევ მნიშვნელოვნად გაიზრდება, რაც
პროფესიის განვითარების მხარდაჭერასა და საკვალიფიკაციო მოთხოვნების ჩამოყალიბებას სა
ჭიროებს.
შიდა აუდიტის სისტემის ფორმირების კვალობაზე მოთხოვნა იზრდება კვალიფიციურ კადრებზე,
განათლებასა და გადამზადებაზე, მეთოდოლოგიურ უზრუნველყოფაზე. ძალისხმევის მიუხედავად,
საჯარო სექტორში შიდა აუდიტის ერთეულებში დასაქმებული დაახლოებით 140 აუდიტორიდან
დაახლოებით 60% ყოფილი გენერალური ინსპექციის ან სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრო
მელია. ეს გარემოება ნათლად მიუთითებს და გავლენას ახდენს შიდა აუდიტის მდგომარეობაზე
ჩვენში.
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სქემა 1 შიდა აუდიტორთა გამოცდილება

10%
33%

28%

გენერალური ინსპექცია
სამართალდამცავი ორგანოები
ბიზნეს სექტორი. აუდიტი

8%

31%

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური / კონტროლის პალატა

იმის გათვალისწინებით, რომ შიდა აუდიტის ერთეულების ფორმირება საჯარო დაწესებულებებში
ახალი დაწყებულია, კვალიფიციური და შესაბამისი ცოდნის მქონე კადრების ნაკლებობის გარდა,
გამოცდილების ნაკლებობაც თვალნათელია. თანამშრომელთა მხოლოდ 20%-ს ჰქონდა 2 ან მეტი
წლის გამოცდილება, 1 წლამდე გამოცდილება ჰქონდა 17%-ს, ხოლო დარჩენილი უმრავლესობის,
დაახლოებით 63%-ის გამოცდილება მხოლოდ 1-დან 2 წლამდეა.
მართალია, შიდა აუდიტის სამართლებრივი და მეთოდოლოგიური ბაზა შედარებით უფრო განვი
თარებულია, მაგრამ დაწესებულების ხელმძღვანელთა ცოდნისა თუ ნების არარსებობის, პროფე
სიული კადრების ნაკლებობისა და პროფესიული განათლება-გადამზადების რესურსების სიმწირის
გამო, სისტემურად შიდა აუდიტი განვითარების საწყის, ჩანასახოვან ეტაპზეა დიდწილად და სა
კუთარი მისიის შესრულებას ვერ უზრუნველყოფს. ხშირია შემთხვევები, როდესაც შიდა აუდიტის
ერთეულები ცალკე ფორმირებული არ არის, ან ფორმირებულია, მაგრამ რეალურად ახორციელებს
არა აუდიტს, არამედ იმ რეპრესიულ ფუნქციას, რომელსაც მანამდე გენერალური ინსპექცია ასრუ
ლებდა.

საჯარო სექტორში შიდა აუდიტის სისტემის მთავარი გამოწვევები
1. არასაკმარისად უზრუნველყოფილია შიდა აუდიტორთა დამოუკიდებლობა და არ არსებობს და
უსაბუთებელი გათავისუფლებისაგან დაცვის მექანიზმები
მართალია, „სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ" კანონის თანახმად, შიდა აუდიტის
ერთეულები დამოუკიდებელია და ეს ერთეულები მხოლოდ და უშუალოდ დაწესებულების ხელმძღ
ვანელს ექვემდებარება, მაგრამ დაწესებულების ხელმძღვანელს რჩება კომპეტენცია – ობიექტური
კრიტერიუმებისა და პირობების გარეშე, სუბიექტური შეხედულებისამებრ გაათავისუფლოს ან და
ნიშნოს შიდა აუდიტორები;

2. შიდა აუდიტის ანგარიშების საერთაშორისო სტანდარტებთან შეუსაბამობა
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, შიდა აუდიტის ანგარიშების დიდ ნაწილში კვლავ ჭარბობს ინსპექტირე
ბის ე.წ. რეპრესიული მიდგომა, რომლის მიზანი კანონდარღვევების გამოვლენაა, აუდიტი კი სადამ
სჯელო ხასიათს ატარებს;

3. აუდიტორთა განათლებისა და პროფესიული ზრდის რესურსების ნაკლებობა
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად აუდიტის წარმოებისათვის მნიშვნელოვანია ცოდნისა
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და გამოცდილების დაგროვების და გადაცემის სისტემის და რესურსების შექმნა, ასევე – აუდი
ტორთათვის მათი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. მართალია, შიდა კონტროლთან დაკავ
შირებული საკითხების განმხილველი საბჭოს ჰარმონიზაციის ცენტრი და სახელმწიფო აუდიტის
ინსტიტუტი სწავლებისა და ტრენინგების მოდულებს წარმართავენ, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის.
ეს პრობლემა კიდევ უფრო მეტი სიმწვავით იჩენს თავს, როდესაც დარჩენილ საჯარო დაწესებუ
ლებებში (სამინისტროები, საჯარო სამართლის იურიდიული პირები) და მუნიციპალიტეტებში შიდა
აუდიტის სტრუქტურების ფორმირება-კომპლექტაცია ინტენსიური გახდება.

4. შიდა აუდიტის მნიშვნელობასა და საჭიროებაზე საზოგადოებასთან და საჯარო დაწესებულებე
ბის ხელმძღვანელებთან კომუნიკაციის ნაკლებობა
დაწესებულებების ხელმძღვანელები და საზოგადოების დიდი ნაწილი შიდა აუდიტს კვლავაც ძვე
ლი რეპრესიული ფუნქციით განიხილავენ, რომელიც არის კვაზი სამართალდამცავი ორგანო და კა
ნონდარღვევების პრევენციისა და გამოვლენის ფუნქცია აკისრია. დაინტერესებული საზოგადოება
შიდა აუდიტს ეფექტური მართვის, არაკეთილსინდისიერი და კორუფციული რისკების შემცირების
სისტემად არ მოიაზრებს, რომელიც ორიენტირებულია სისტემის მომავალსა და განვითარებაზე და
არა კონკრეტულ პირთა მიერ წარსულში ჩადენილი ქმედებების კანონშესაბამისობის შეფასებაზე.
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