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წინასიტყვაობა

აღნიშნული კვლევითი ნაშრომი წარმოადგენს Polis180-ის და საქართველოს პოლიტიკური
ინსტიტუტის მკვლევარების ერთობლივი თანამშრომლობის ძალისხმევის შედეგს, რომლის შექმნაც
ინსპირირებული იყო 2022 წლის მაისი-სექტემბრის პერიოდში ჩატარებული #GEONext -
Partnership for Youth Engagement (პარტნიორობა ახალგაზრდების ჩართულობისთვის)
პროექტის ფარგლებში გამართული სხვადასხვა დისკუსიისა და პროექტის საფუძველზე. გაწეული
დახმარებისთვის, ჩვენ გვსურს მადლობა გადავუხადოთ ავტორებს, გამომცემლებსა და რეცენზენტებს,
ასევე საერთაშორისო სპიკერებს. განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდით ლელა ხოფერიას, ენდი
კოქსალს, არმინ პიალეკს, ბრიჯიტა ვორტმანს და ანდრე კოხ-ენგელმანს.

#GEONext ფინანსდება გერმანიის ფედერალური საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ,
პროექტის „თანამშრომლობის გაფართოება სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებსა და რუსეთში” ფარგლებში და ეფუძნება წარსულში
განხორციელებული პროექტების (#GEOYOUTH2020 - საქართველოს პოლიტიკაში
ახალგაზრდების ჩართულობის მანიფესტი და #GEOYOUTH2021 - ადგილობრივ პოლიტიკაში
ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობა) წარმატებულ თანამშრომლობას. აღნიშნული პროექტების
მუდმივი მხარდაჭერისთვის, ჩვენ გვსურს გამოვხატოთ მადლიერება გერმანიის ფედერალური
საგარეო საქმეთა სამინისტროს, საქართველოში გერმანიის საელჩოსა და ბერლინში საქართველოს
საელჩოს მიმართ.

2



დასკვნა & რეკომენდაციები

ჩვენ ვცხოვრობთ რთულ და მრავალშრიანი გამოწვევების მქონე მსოფლიოში. გამოწვევების
დაძლევა მოითხოვს გრძელვადიან სტრატეგიებსა და კოორდინირებულ ძალისხმევას საზოგადოებებში
- გლობალურ, ეროვნულ და ადგილობრივ მასშტაბებზე. ამავდროულად, ჩვენი დროის აქტუალურ
პრობლემებზე პასუხების მოძიება მრავალი დაინტერესებული მხარის პასუხისმგებლობაა,
პოლიტიკაში მოღვაწე პირებიდან და სახელმწიფო ინსტიტუტებიდან დაწყებული, მეცნიერებით,
განათლებითა და აკადემიით, სამოქალაქო საზოგადოებით, კერძო ბიზნესით, ქველმოქმედებით,
ტექნოლოგიებით, მედიით, ფინანსური სექტორით, ხელოვნებით და კულტურული ინსტიტუტებით
დამთავრებული. იმის გათვალისწინებით, რომ არცერთ მათგანს არ შეუძლია მარტომ უზრუნველყოს
ყოვლისმომცველი გადაწყვეტილებები. სექტორთაშორისი თანამშრომლობის მიზანია
თანამშრომლობისთვის, ასევე, გამოცდილებისა და ცოდნის გაზიარებისთვის სივრცეების შექმნა
ცვლილებების განსახორციელებლად.

ამ რთული რეალობის აღიარება და სავარაუდო ფაქტების უგულებელყოფა მოითხოვს
წინდახედულებას და გამბედაობას, ასევე მოქნილობას და შუამავლობას. საერთაშორისო
ექსპერტების, კვლევისა და პრაქტიკული გამოცდილების შესახებ საქართველოსა და გერმანიაში
#GEONext - პარტნიორობა ახალგაზრდების ჩართულობის ფარგლებში, აღნიშნული პუბლიკაცია
მიზნად ისახავს წარმოადგინოს ყოვლისმომცველი პერსპექტივა სექტორთაშორისი თანამშრომლობის
უპირატესობებისა და გამოწვევების შესახებ, ისევე როგორც საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითები და
კონკრეტული რეკომენდაციები სხვადასხვა სექტორებს შორის წარმატებული თანამშრომლობისთვის.

ეს ნაშრომი არც ამომწურავია და არც ამტკიცებს ინტერპრეტაციის პრეროგატივას. ამის
ნაცვლად, ის მიზნად ისახავს საფუძველი დაუდოს სექტორებს და საზღვრებს შორის მოლაპარაკებებს.
ჩვენი დროის მრავალი აქტუალური პრობლემა იმდენად რთულია, რომ არცერთ ჩვენგანს არ შეუძლია
მათი გადაჭრა დამოუკიდებლად, ამიტომ ძალების გაერთიანება საერთო მიზნისთვის როგორც
მოულოდნელი, ასევე ყოვლისმომცველი სარგებელის მომტანი იქნება ყველა პარტნიორისთვის.
მაშასადამე, ჩვენ მოვუწოდებთ ყველას ჩაერთონ გაერთიანების პროცესში, რათა წვლილი შეიტანონ
თავიანთი შეხედულებებით, გამოცდილებებით და იდეებით. ასევე, შეეწინააღმდენონ აქ წარმოდგენილ
ვარაუდებს. ჩვენ ნებისმიერ დროს მოუთმენლად ველით თქვენს გამოხმაურებას და მივესალმებით
თქვენს შემოთავაზებებს!

რეკომენდაციები

● იყავი ცნობისმოყვარე! წარმატებული სექტორთაშორისი თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი
წინაპირობაა ყოველმხრივი გახსნილობა და უნარი რომ იაზროვნო, იმოქმედო დადგენილი
რუტინის მიღმა.

● გააკეთე შენი კვლევა! მანამ სანამ დაეკონტაქტები ან შეხვდები პოტენციურ პარტნიორს,
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია გაეცნოთ მათ მიზნებს, ხედვებსა და საქმიანობას.

● დაიწყეთ მცირედით - მაგრამ დაიწყეთ! თუ თქვენ ახალი ხართ სექტორთაშორისი
თანამშრომლობის სფეროში, მცირემასშტაბიან, ადგილობრივ პარტნიორობას შეუძლია
შექმნას ნაყოფიერი სასწავლო საფუძველი, რომელზეც უნდა ავაშენოთ.

● შეამცირეთ ცრურწმენები და დააფასეთ განსხვავებები! რესურსების გაერთიანებით
აღმოაჩენთ, რომ თქვენ გაქვთ დამატებითი უნარები და ამოცანების ეფექტურმა დაყოფამ
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შეიძლება მაქსიმალურად გაზარდოს შედეგები მინიმალური ხარჯებით. თანაბარი
პასუხისმგებლობის გაზიარება მნიშვნელოვანია!

● ჩაწერეთ! დარწმუნდით, რომ ჩაიწერეთ ყველა შეთანხმება წერილობით, რათა ყოველთვის
დარწმუნებული იყოთ, რომ ყველა პარტნიორი გეთანხმებათ.

● ისაუბრეთ! პროცესის შიგნით ნდობის გასამყარებლად, თავიდანვე გულწრფელი იყავით
მოლოდინებთან და ღიად თქვით, ასევე იყავით საკმარისად გაბედული, რომ აღიაროთ და
ისწავლოთ წარუმატებლობები.

● ენდე შენს გონებას! ყველა პარტნიორობა არ არის კარგი. თუ თქვენ გაქვთ შეთავაზება,
მაგრამ თავს კომფორტულად არ გრძნობთ პირობებით, არ გჭირდებათ გარიგების დადება.

1. სექტორთაშორისი თანამშრომლობა საზოგადოებრივი ცვლილებისთვის

ჩვენ ვცხოვრობთ მრავალმხრივი გამოწვევების სამყაროში, რომელიც გავლენას ახდენს
საზოგადოების ყველა ნაწილზე. გრძელვადიანი განვითარება, მდგრადი სტრატეგიების შემუშავება
ჩვენი დროის აქტუალური პრობლემების დასაუფლებლად არის მრავალი დაინტერესებული მხარის
ერთობლივი პასუხისმგებლობა, პოლიტიკაში მოღვაწე პირებიდან და სახელმწიფო ინსტიტუტებიდან
დაწყებული მეცნიერებით, განათლებითა და აკადემიით, სამოქალაქო საზოგადოებით, კერძო
ბიზნესით, ქველმოქმედებით, ტექნოლოგიებით, მედიით, ფინანსური სექტორით, ხელოვნებითა და
კულტურული ინსტიტუტებით დამთავრებული. იმის გათვალისწინებით, რომ არცერთ მათგანს არ
შეუძლია მარტომ უზრუნველყოს ყოვლისმომცველი გადაწყვეტილებები, სექტორთაშორისი
თანამშრომლობის მიზანია თანამშრომლობისთვის, ასევე, გამოცდილებისა და ცოდნის
გაზიარებისთვის სივრცეების შექმნა ცვლილებების განსახორციელებლად.

მაშინ როდესაც, ამ მიდგომას მხარს უჭერდნენ სხვადასხვა ორგანიზაციები გასული
ათწლეულების განმავლობაში, ჩვენ ჯერ კიდევ არ გვაქვს საერთო ჩარჩო და საუკეთესო პრაქტიკის
მოდელები, რათა დავამყაროთ სექტორთაშორისი თანამშრომლობა, როგორც სტანდარტული
პრინციპი ამ გამოწვევების დასაძლევად. დასაწყისისთვის, ჩვენ უფრო დეტალურად განვიხილავთ, თუ
რატომ არის საჭირო სექტორთაშორისი თანამშრომლობა, ვის შეუძლია და საჭიროებს ჩართულობას
და როგორ შეგვიძლია მისი პრაქტიკაში გამოყენება.

1.1 სექტორთაშორისი თანაშრომლობა:რატომ?

სექტორთაშორისი თანამშრომლობა მოიცავს იდეების, კონცეფციებისა და პრაქტიკის ფართო
სპექტრს, რომლებიც აერთიანებს ორი ან მეტ სხვადასხვა სოციალური სექტორის აქტორს, რათა
გააერთიანონ თავიანთი გამოცდილება და რესურსები იმისთვის, რომ ერთად იმუშაონ კომპლექსურ
საკითხზე, რომელიც გავლენას ახდენს იმ საზოგადოებაზე, რომელსაც ემსახურებიან. მაშინ როდესაც,
თანამშრომლობის ასეთი ფორმები განიხილებოდა 1960-იანი წლებიდან, ის გამოიყენებოდა უფრო
ადრე. საჯარო, კერძო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ხშირად აგრძელებენ მუშაობას
იზოლირებულად, შედეგად ვერ უმკლავდებიან ყოვლისმომცველ სოციალურ გამოწვევებს. ამ რთული
რეალობის აღიარება და სავარაუდო ფაქტების უგულველყოფა მოითხოვს წინდახედულებას და
გამბედაობას, ასევე მოქნილობას და შუამავლობას.

სექტორთაშორისი თანამშრომლობის პოტენციალი და მისი არარსებობის საზიანო შედეგები
ხაზგასმულია გაეროს მდგრადი განვითარების დღის წესრიგში (UN Sustainable Development
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Agenda) და ბოლოს ასახულია მდგრადი განვითარების მიზნებში1 (Sustainable Development
Goals - SDGs), მიზანი 17: თანამშრომლობა მიზნებისთვის. იგი ხაზს უსვამს სხვადასხვა სექტორის
ურთიერთკავშირს და კომპლექსურ ურთიერთდამოკიდებულებას, რომელიც მდგრადი
განვითარებისთვის გავლენას ახდენს სისტემატური ცვლილებების მამოძრავებლებზე. ყველა სხვა
მდგრადი განვითარების მიზანი - სიღარიბის დასრულებიდან გენდერულ თანასწორობამდე და
გარემოს დაცვამდე - დამოკიდებულია ძალისხმევისა და რესურსების ეფექტურ სექტორთაშორისო
გაერთიანებაზე. იმის გათვალისწინებით, თუ რა მასშტაბური ცვლილებები მიმდინარეობს ამჟამად
ჩვენს გარშემო და ამასთანავე რაც არის მოსალოდნელი მომავალში ურთიერთდაკავშირებული და
ერთმანეთისგან განსხვავებული სოციალური პრობლემების, კლიმატის ცვლილების, უთანასწორობის
მზარდი ტენდენციისა და ყოვლისმომცველი დიგიტალიზაციის ეფექტის გამო, ჩვენ უნდა დავძლიოთ
სექტორთაშორის არსებული უთანხმოებები, რათა შევინარჩუნოთ სასურველი საცხოვრებელი
პირობები2. აღნიშნული მიდგომა მართებულია არამხოლოდ პლანეტის გრძელვადიანი
გადარჩენისთვის, არამედ თანაბრად უფრო მცირე მასშტაბის, ადგილობრივი მცდელობებისთვის,
რომლებიც გავლენას ახდენენ გაცილებით ნაკლებ ადამიანზე, მაგრამ უფრო უშუალო და ხელშესახები
გზით. გარდა ამისა, ასეთი გამოცდილებები შეიძლება გახდეს უფრო მეტად საუკეთესო პრაქტიკის
მოდელი, რომელიც საფუძველს ჩაუყრის მომდევნო პროექტებს სხვა საზოგადოებასა და სექტორებში.

კვლევამ აჩვენა, რომ წარმატებული თანამშრომლობა სექტორებს შორის უკეთეს შედეგებს
იძლევა, ვიდრე იმავე ან მსგავს სექტორებში3. ის უფრო მეტად ეფექტური და სასარგებლოა, სექტორებს
შორის თანამშრომლობით შესაძლებელია ინოვაციების და ახალი შესაძლებლობების, პერსპექტივების,
უნარებისა და კავშირების შეძენა. ამ ინოვაციურმა ქმედებამ შეიძლება გაამეოროს ლიდერული
ინიციატივები სხვადასხვა გარემოში, მონაწილეობის ფორმატების წახალისებით, რაც შესაძლებელს
გახდის სისტემურ ცვლილებას მდგრადი პრაქტიკისა და გადაწყვეტილებებისთვის4.

1.2 სექტორთაშორისი თანამშრომლობა: ვინ?

თეორიულად, თანამშრომლობა შესაძლებელია და სასურველია სექტორებს შორის
თანამედროვე საზოგადოების წინაშე არსებული გამოწვევებზე საპასუხოდ. მაგალითად, კლიმატის
ცვლილების შედეგების დასაძლევად ჩართული არიან პოლიტიკური აქტორები, პრაქტიკულად ყველა
ბიზნეს სექტორი (განსაკუთრებით ენერგეტიკისა და სატრანსპორტო სფეროში მოღვაწე),
უნივერსიტეტები და კვლევითი ცენტრები, დოკუმენტური კინორეჟისორები, ხელოვნება,
საგანმანათლებლო პროგრამები, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები და სხვა. იმის
გათვალისწინებით, რომ კლიმატის ცვლილება გავლენას ახდენს პლანეტაზე მცხოვრებ თითოეულ
ადამიანზე, გამოწვევის დასაძლევად მიღებული ნებისმიერი ზომა, რომელსაც შეუძლია მოახდინოს
ზემოქმედება აღნიშნულ პროცესებზე, გავლენას იქონიებს თითოეულ ჩვენგანზე5.

5 Becker, J., & Smith, D. B. (2018). The need for cross-sector collaboration. Stanford Social Innovation Review,
16(1), C2-C3.

4 Resonance Global (2022). The Guide to Cross-Sector Collaboration. How Companies, Foundations, NGOs, and
Governments Can Partner to Solve Business and Global Development Challenges.

3 Kotler, P., Hessekiel, D., & Lee, N. R. (2012). Good works!: Marketing and corporate initiatives that build a better
world... and the bottom Line. John Wiley & Sons.

2 Hazlewood, P. (2015). Global Multi-stakeholder Partnerships: Scaling up public-private collective impact for the
SDGs. Background paper, 4

1 https://sdgs.un.org/goals/goal17 (all links in this document last accessed on 30 September 2022)
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სექტორთაშორისი თანამშრომლობა ჩვეულებრივ ცდილობს უპასუხოს კონკრეტული
საზოგადოების, სოციალური ჯგუფის ან სამიზნე აუდიტორიის კონკრეტულ მოთხოვნილებებს. ეს
მოთხოვნილებები ხშირად იდენტიფიცირებულია სამოქალაქო საზოგადოების აქტორების ან
აკადემიკოსების მიერ, რომლებიც მათ გადასაჭრელად გასცემენ კონკრეტულ რეკომენდაციებს,
მაგრამ, როგორც წესი, ამის გასაკეთებლად მათ არ გააჩნიათ საკმარისი შესაძლებლობები ან
რესურსები. ერთ-ერთი გამოსავალი არის სახელმწიფო დაწესებულებებიდან ან საქველმოქმედო
ორგანიზაციებისგან დაფინანსების მოთხოვნა და კონკრეტული გამოწვევების დაძლევის პროგრამის
შექმნა. თუმცა, როდესაც აწყდები ყოვლისმომცველ პრობლემებს, მრავალმხრივი მიდგომის
მეშვეობით შეიძლება მოიძებნოს უფრო ყოვლისმომცველი და გრძელვადიანი გადაწყვეტილებები,
რომელიც აერთიანებს საჯარო, კერძო და უფრო ფართო სამოქალაქო საზოგადოების სექტორებს.

„ჩვენ ვხედავთ სექტორთაშორისი თანამშრომლობის წინ წამოწევას - არაკომერციული სამთავრობო,
ფილანტროპული და ბიზნეს სექტორებიდან ინდივიდუალებსა და ორგანიზაციებს შორის კავშირებს,

რომლებიც იყენებენ თავიანთ მრავალფეროვან შესაძლებლობებს და წყაროებს იმისთვის, რომ
ერთობლივად გადაჭრან საზოგადოებრივი პრობლემა და მიაღწიონ საერთო მიზანს.“ (ბეკერ & სმის:

2018)

საჯარო სექტორი

საჯარო სექტორი, მიუხედავად მისი მასშტაბისა, რომელიც მოიცავს საჯარო ორგანიზაციებს,
სამსახურებსა და საწარმოებს, ის მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ერთობლივი პროექტების
განხორციელებაში. მათ შეუძლიათ უზრუნველყონ ინფრასტრუქტურა, ლეგიტიმაცია და პოლიტიკური
კომუნიკაცია. საჯარო ორგანიზაციები ზრუნავენ საერთო კეთილდღეობაზე და ხშირად უშუალოდ
პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიმღებ პირებზე, რომლებიც თავად კოორდინირებენ მათ. ეს
შეიძლება იყოს ჩართულობის ქვაკუთხედი, რადგან ისინი ეყრდნობიან პარტნიორებს სხვა
სექტორებში, რათა დაეხმარონ მათ თავიანთი მოვალეობის შესრულებაში. ასევე, ისინი
უზრუნველყოფენ დაფინანსებას, თუმცა გადასახადების გადამხდელთა ფულის ბოროტად გამოყენების
თავიდან ასაცილებლად მაღალია ბიუროკრატიული მოთხოვნები. მეორეს მხრივ, გრძელვადიანი
პროგრამების დაგეგმვისას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მმართველობაში საჯარო მოხელეებისა
და დემოკრატიულად არჩეული წარმომადგენლების ყოლას, რათა უზრუნველყონ ლეგიტიმურობა,
ასევე თავიდან აიცილონ ძალისხმევის გადაფარვა ან თუნდაც აირიდონ ადგილობრივ
კანონმდებლობასთან, საბაჟოებთან ან ბიუროკრატიასთან წინააღმდეგობაში მოსვლა. აგრეთვე
სექტორთაშორისმა ჩართულობამ შეიძლება საჯარო ორგანიზაციების ანგარიშვალდებულების
ინსტრუმენტი გაზარდოს.

ბიზნეს სექტორი

ინდმეწარმეები არიან მნიშვნელოვანი დაინტერესებული მხარეები საზოგადოებაში, რადგან
ისინი უზრუნველყოფენ დასაქმებას, საგადასახადო შემოსავლებს და საქონელს, თუმცა ხშირად
მოიხმარენ და/ან აბინძურებენ დიდი რაოდენობის რესურსებს. მათი უმეტესობა, განსაკუთრებით
მცირე და საშუალო მეწარმეები (SMEs), მტკიცედ არიან დამკვიდრებული თავიანთ საზოგადოებებში
და წვლილი შეაქვთ იმ ქალაქებისა და რეგიონების იდენტურობაში, სადაც ისინი დაფუძნებულნი არიან6.
ისინი ხშირად აფინანსებენ ადგილობრივ ღონისძიებებს და სპორტულ გუნდებს, ასევე წარმოდგენილნი
არიან ადგილობრივ ხელისუფლებაში ან და სხვა საჯარო საბჭოებში. ამავდროულად, გლობალური

6 Bode, C., Rogan, M., & Singh, J. (2019). Sustainable cross-sector collaboration: Building a global platform for
social impact. Academy of Management Discoveries, 5(4), 396-414
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გამოწვევების გავლენა და მათი რეგიონალური ეფექტები ხშირად მათზე არაპროპორციულად
იმოქმედებს და საფრთხეს შეუქმნის მათ ბიზნეს მოდელებს, რის გამოც ისინი, როგორც წესი, კარგად
აცნობიერებენ ამას და სურთ მხარი დაუჭირონ მიზანმიმართულ გადაწყვეტილებებს. ბიზნეს ლიდერები,
ისევე როგორც ყველა რანგის თანამშრომელი, შეიძლება იყვნენ პროექტების ძირითადი ინიციატორები
და პარტნიორები, რომლებიც მხარს უჭერენ საერთო მიზნებს და ისინი ასევე ფინანსური ხარჯების
გარეშე გრძელვადიან პერსპექტივაში სარგებელს ნახავენ. სახალხო პოზიტიური იმიჯის წვლილებისს
შეტანის გარდა, შესაძლოა სარგებელი მოუტანოს საზოგადოების ძლიერ კავშირებს და
ხელმისაწვდომი გახადოს ახალი დემოგრაფიულ მონაცემებზე წვდომა. მაგალითად, მომავალ
კლიენტებსა და პერსონალს, უფრო ბედნიერ თანამშრომლებს, რომლებსაც შეუძლიათ თავიანთი
სამუშაო საათების გარკვეული ნაწილი დაუთმონ მნიშვნელოვან საქმეს და შეიძინონ ახალი უნარები,
ისინი უკეთესად გაუმკლავდებიან პრობლემებს. მთავარი კითხვა რასაც საჭიროა პასუხი გაეცეს არის
თუ რა როლი უნდა ითამაშოს ბიზნესმა საზოგადოებაში?7

“კომპანიების ზრდასთან ერთად, მათ უნდა გაუმკლავდნენ სულ უფრო რთულ სოციალურ,
გარემოსდაცვითი და მიწოდების ჯაჭვის გამოწვევებს, რომლებსაც მარტო ვერ გადაჭრიან.

იმავდროულად, მთავრობები და დონორები სულ უფრო მეტად ეყრდნობიან საბაზრო ძალებს, კერძო
სექტორის ინოვაციებს და კომპანიების მიერ შექმნილ ეკონომიკურ შესაძლებლობებს ხალხის

ცხოვრების გასაუმჯობესებლად. თითოეული სექტორის წარმატება განუყოფლად არის გადაჯაჭვული”
(რეზონანსის გლობალური გზამკვლევი სექტორთაშორისი თანამშრომლობისთვის)

სამოქალაქო საზოგადოების სექტორი

ეს სექცია მოიცავს აქტორთა ფართო სპექტრს, რომლებიც დამოუკიდებელნი არიან როგორც
საჯარო, ისე ბიზნეს სექტორისგან. კლასიკური სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფები, როგორებიც
არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები (NGOs - არასამთავრობო ორგანიზაციები), რელიგიური
საზოგადოებები და მოხალისეობრივი ორგანიზაციები, ხშირად სარგებლობენ იმ საზოგადოების
ფართო ნდობითა და გაგებით, რომლებთანაც ისინი თანამშრომლობენ. სამოქალაქო საზოგადოების
ჯგუფები განსხვავდებიან არა მხოლოდ მათი მიზნებით, არამედ ზომით, ამოცანებითა და სტრუქტურით.
მცირე ადგილობრივი ორგანიზაციები ხშირად ყველაზე ახლოს არიან პრობლემასთან, მაგრამ
არასტაბილური დაფინანსების გამო შეიძლება არ ჰქონდეთ ჩამოყალიბებული შიდა მენეჯმენტის
სტრუქტურები და შესაძლებლობები. მიუხედავად იმისა, რომ უფრო დიდი ორგანიზაციები უფრო
პროფესიონალები არიან, ისინი შეიძლება ნაკლებად მოქნილები იყვნენ. ჩვეულებრივ,
არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობენ თავიანთი წესდებით განსაზღვრული კონკრეტული
მიზნების მისაღწევად და როგორც არაკომერციული ორგანიზაციები მიეკუთვნებიან განსხვავებულ
საზოგადოებრივ იდეალებს, რომლებსაც მათი წევრები - ხშირად მოხალისეები - მომავალში
მნიშვნელოვან დროსა და ძალისხმევას დაუთმობენ. ამავდროულად, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ
მოხალისეებს, როგორც წესი, აქვთ სხვა ვალდებულებებიც, რაც გამოიხატება იმაში, რომ მათი
მუშაობა ნაკლებად სანდოა ანაზღაურებად თანამშრომლებთან შედარებით. მეორეს მხრივ, ეს
ნაკლებად სტატიკური სტრუქტურები საშუალებას მისცემს მოქნილობის გაზრდას. უფრო მეტიც,
მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ძირითადად ვერ შეძლებენ საკუთარი სახსრების უზრუნველყოფას,
მათთვის გადახდილი ფული ხშირად გამოიქვითება გადასახადებიდან.

7 Mazzucato, M. (2022). What Role Should Business Play in Society? Harvard Business Review
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სხვა დაინტერესებული მხარეები

როგორც წესი, საჯარო, კერძო და სამოქალაქო საზოგადოების აქტორები არიან
სექტორთაშორისი პარტნიორობისა და თანამშრომლობის ძირითადი წევრები. თუმცა, სხვა აქტორებმა
შეიძლება შეასრულონ ცენტრალური როლი და ჰიბრიდული ორგანიზაციები შეიძლება იყვნენ
შუამავლები სხვადასხვა სფეროებს შორის8. აღნიშული დაინტერესებული მხარეები არ
შემოიფარგლებიან მხოლოდ მედიით, სკოლებით, უნივერსიტეტებით და კვლევითი ცენტრებით,
ქველმოქმედებით, ფინანსური სექტორით, ხელოვნებით და კულტურული ინსტიტუტებით.

მედიატორები
თუ გავითვალისწინებთ, რომ სექტორთაშორისი თანამშრომლობა ამჟამად სრულად არ არის

ათვისებული, არსებობს რამდენიმე ორგანიზაცია რომელიც ცდილობს, რომ აამაღლონ ცნობიერება და
იმოქმედონ როგორც მედიატორებმა სხვადასხვა სექტორებს შორის. ისინი გასცემენ რჩევებს და
რესურსებს, სთავაზობენ კონსულტაციას, ხელს უწყობენ თანამშრომლობას ან ახორციელებენ
სექტორთაშორის პროექტებს. საერთაშორისო დონეზე, არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორიცაა
საერთო მიზანი (Common Purpose) ან ფირმები, ასევე გლობალური რეზონანსი (Resonance
Global), სთავაზობენ მრავალფეროვან უფასო და ფასიან მხარდაჭერას. მდგრადი განვითარების
მიზნებისთვის, გაეროსთვის და მისი სააგენტოებისთვის უზრუნველყოფენ ინფორმაციას, კავშირებს და
რეგულარულ ღონისძიებებს, რომლებიც აერთიანებენ სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს.
გერმანიაში UPJ e.V. ფუნქციონირებს როგორც ერთგული კომპანიების და არაკომერციული შუამავალი
ორგანიზაციების ქსელი, მაშინ როდესაც გერმანიის სამოქალაქო ჩართულობის ფონდი (DSEE)
უზრუნველყოფს უფასო რჩევებსა და ტრენინგებს არაკომერციული ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც
ცდილობენ სხვა სექტორებთან თანამშრომლობას. საქართველოში, საქართველოს სტრატეგიული
კვლევისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG) მოქმედებს როგორც თანამოსაუბრე და კონსულტაციას
უწევს კომპანიებს ჩართულობის შესაძლებლობებზე. მრავალეროვნულ კომპანიებს ხშირად აქვთ
ცალკეული დეპარტამენტები, რომლებიც ეძღვნება კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობას
(CSR), მაშინ როდესაც ბევრი მსხვილი არასამთავრობო ორგანიზაცია მოიცავს ამ სექტორთაშორის
თანამშრომლობას მათი ფონდების მოზიდვის კუთხით. გარდა ამისა, უნივერსიტეტები ატარებენ
კვლევებს სექტორთაშორისი თანამშრომლობის შესახებ და ზოგიერთი დეპარტამენტიც კი უთმობს ამ
თემას, როგორიცაა ბრისბეინში გრიფიტის უნივერსიტეტში სოციალური მარკეტინგის ცენტრი ან
სტენფორდის უნივერსიტეტში ქველმოქმედებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ცენტრი. ყველა
ზემოაღნიშნული შეიძლება იყოს თანამოსაუბრე, რათა შეიქმნას კოლექტიური გადაწყვეტილებები
სხვადასხვა გამოწვევებისთვის ადგილობრივიდან დაწყებული გლობალურ დონეზე დამთავრებული.

„ჩვენ ვცხოვრობთ რთული პრობლემების მქონე მსოფლიოში. აღნიშნული პრობლემები კვეთს
საზღვრებს.ლიდერების უმეტესობა კი ჯერ კიდევ არ აკეთებს ამას.“ (ენდი კოქსალი, საერთო

მიზანი/Common Purpose )

ლიდერობა

იმისთვის, რომ სექტორთაშორისმა თანამშრომლობამ იმუშაოს, საჭიროა ძლიერი
მმართველობა, რომელიც დაფუძნებულია მექანიზმების, სახელმძღვანელო პრინციპების და ამ
კონკრეტული ტიპის თანამშრომლობის გამოწვევების საფუძვლიან გააზრებაზე9. ამგვარად, მსგავს
საკითხებთან დაკავშრებით დღევანდელი და მომავალი ლიდერების ცნობიერების ამაღლება და

9 Becker & Smith (2018)

8 Resonance Global (2022); Chapter 4 provides pros and cons for partnerships across multiple sectors
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მათთვის სექტორთაშორისი თანამშრომლობის შესახებ შესაბამისი განათლების მიცემა გავლენას
იქონიებს ისეთი გარემოს შექმნაზე, რომელშიც მოხდება აღნიშნული პრინციპების რეალიზაცია და
გამოყენებული იქნება ყოველდღიურ ცხოვრებაში არსებულ ნებისმიერი სახის საქმიანობაში.

იდეალურ შემთხვევაში, ეს ადამიანები მიიღებენ გამოცდილებას სხვადასხვა სექტორში,
განავითარებენ თავიანთი განსხვავებული კულტურების გაგებას, გააფართოვებენ თავიანთ
ჰორიზონტს უკეთესი ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მისაღებად და შექმნიან უფრო ინკლუზიურ
და ამგვარად უფრო გამძლე სამუშაო გარემოს10. მრავალფეროვანი გამოცდილებისა და
„რეგულარული“ სალიდერო უნარების გადმოსახედიდან, აზროვნება მიზანმიმართულად
სტიმულირდება და მათი კარიერის განმავლობაში ხდება შესაბამისი უნარების
განვითარება/ჩამოყალიბება, რაც მათ პროფესიულ და სოციალურ სფეროში აქცევს
მულტიპლიკატორებად და მენტორებად, ასევე გრძელვადიან პერსპექტივაში მათთან
თანამშრომლობას მიმზიდველს გახდის.

1.3 სექტორთაშორისი თანამშრომლობა:როგორ?

სექტორთაშორისი თანამშრომლობის დადებით მხარეებთან დაკავშირებით არსებული
ერთიანი მოსაზრების მიუხედავად, აღნიშნული პრაქტიკა გამოიყენება მხოლოდ ორგანიზაციების
მცირე ნაწილის მიერ. ამის ერთ-ერთი მიზეზი განსხვავებული ორგანიზაციული კულტურაა,
რომლისთვისაც უცხოა ჩვეულ სამუშაო გარემოს მიღმა მუშაობა. საკუთარი სექტორის მიღმა მუშაობის
წარმოების შესახებ ცნობადობისა და გამოცდილების ნაკლებობის გამო, ხელმძღვანელები ნაკლებად
არიან მიდრეკილი განიხილონ თანამშრომლობის შესაძლებლობები და აღნიშნული პარტნიორული
ფორმატიდან მიღებული სარგებელი. მეტიც, მსგავსი სამუშაო პრაქტიკა შესაძლოა წინააღმდეგობაშიც
მოვიდეს ორგანიზაციაში გადაწყვეტილების მიმღები პირის გამოცდილებასთან, შეხედულებებთან და
სპეციალიზაციასთან.

სექტორთაშორისი თანამშრომლობის ფორმების მრავალფეროვნება წარმოადგენს კიდევ ერთ
მნიშვნელოვან ფაქტორს. ისევე, როგორც გამოწვევები, რომელთა გადაჭრისკენაც ისინი მიილტვიან.
აღნიშნული თანამშრომლობა რთული, მრავალფეროვანი და დინამიურია. საქმიანი ურთიერთობის ამ
ფორმატის მიდგომის ძლიერი მხარეების მიუხედავად, საერთო საფუძვლებისა და სტრატეგიების
განსაზღვრა მაინც რჩება ერთ-ერთ რთულ საკითხად. ამიტომაც, პოტენციურ პარტნიორთან
ურთიერთობის დამყარებამდე სასარგებლო იქნება, რომ გაეცნოთ აღნიშნული საქმიანობის
წარმოებისთვის საჭირო პრინციპებს.

სამოქმედო პრინციპები

სექტორთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში ვხვდებით სხვადასხვა მიზნებს,
ღირებულებებს, კულტურასა და იერარქიას. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნულმა ფორმატმა შეიძლება
ითამაშოს მნიშვნელოვანი როლი საერთო ცოდნის ამაღლებაში, ის ასევე შეიძლება გახდეს
სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით ურთიერთდაპირისპირებისა და გაუგებრობის საფუძველი.
მაშასადამე, საჭიროა, რომ წინასწარ განისაზღვროს ურთიერთანამშრომლობის პრინციპები, რაც
შედეგად უზრუნველყოფს მის სიმტკიცეს და მხარეებს დაარწმუნებს, რომ პარტნიორობა აგებულია
საერთო შეხედულებებზე, მოლოდინებზე და მიზნების საფუძველზე11. უფრო მეტიც, ეს შეთანხმებები

11 Resonance Global (2022)

10 https://commonpurpose.org/about-us/our-approach/
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რეგულარულად უნდა განიხილებოდეს მთელი პროცესის განმავლობაში იმედგაცრუების თავიდან
აცილებისა და ერთობლივი მიღწევების მაქსიმალურად გაზრდის მიზნით.

სანამ დაიწყებთ: სანამ დაუკავშირდებით ერთ ან მეტ სავარაუდო პარტნიორ(ებ)ს,
განსაზღვრეთ ის ძირითადი პრობლემები, რომლის მოგვარებაც თქვენ გსურთ, ასევე მკაფიოდ
ჩამოაყალიბეთ თქვენი მოთხოვნილებები. მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა დაიწყოთ პარტნიორების ძებნა,
რომლის ფარგლებშიც უნდა შეადგინოთ ყველა დაინტერესებული პირის შესახებ მიმოხილვა,
რომლებისთვისაც იქნება გათვალისწინებული თქვენი პროექტის იდეა. გამოიყენეთ ადრე არსებული
კონტაქტები ან ჩარიეთ შუამავლები. დიდი რაოდენობით ინფორმაცია ჩვეულებრივ, შეგიძლიათ
იხილოთ ინტერნეტში, ხოლო დამატებითი კითხვების არსებობის ან ეჭვის დაბადების შემთხვევაში
შეგიძლიათ პირდაპირ დაუკავშირდეთ მათ სათაო ოფისებს ან გაიარეთ კონსულტაცია ვინმესთან
თქვენი სანაცნობო წრიდან, რომელიც შესაძლოა იცნობდეს თქვენი დაინტერესების ორგანიზაციას (ამ
კონტექსტში შესაძლოა საინტერესო გამოდგეს სოციალური მედიის ისეთი პლატფორმები და
პროფესიული ქსელები, როგორიცაა LinkedIn). თქვენს მიერ შედგენილი ორგანიზაციათა სიასთან
დაკავშირებთ გაიარეთ კონსულტაცია თქვენი გუნდის წევრებთან, თუ რომელი შეიძლება მიიჩნიოთ
თანამშრომლობისთვის ყველაზე სანდო პარტნიორად. შემდგომ დაუკავშირდით მათ და მოკლედ
გააცანით თქვენი იდეა და ხედვები პარტნიორული ურთიერთობების წარმართვასთან დაკავშირებით.
შეძლებისდაგვარად შესთავაზეთ შეხვედრა. იმ შემთხვევაში თუ ისინი არ არიან დაინტერესებულნი ან
ვერ ახერხებენ თანამშრომლობას, მოითხოვეთ სხვა შესაფერისი აქტორები მათი სექტორიდან,
რომელთაც შეიძლება ჰქონდეთ, უკეთესი ზოგადი წარმოდგენა.

პირველი შეხვედრა: მას შემდეგ, რაც თქვენი მოკვლევა გამოდგა წარმატებული და დაიგეგმა
პირველი შეხვედრა, დარწმუნდით, რომ საფუძვლიანად მოემზადოთ ამისთვის. მკაფიოდ
ჩამოაყალიბეთ თქვენი მიზნები და იდეები, ამასთანავე მიეცით სირცე თქვენს პარტნიორს, რათა მან
შემოგთავაზოთ საკუთარი წინადადებები. აღნიშნული სხვა მხარე(ებ)თან შეხვედრის წინ შეიძლება
დაგეხმაროთ დღის წესრიგის მონახაზის ფორმულირებაში და მის გაზიარებაში, რათა დარწმუნდეთ
რომ თანხმდებით მასალის შესახებ. თავიდანვე დაუთმეთ გარკვეული დრო შეხვედრის არაფორმალურ
ნაწილს, რათა მხარეებმა უკეთ გაიცნონ ერთმანეთი და კონფორტულად იგრძნონ თავი. თქვენი
ორგანიზაციის წარდგენისას შეეცადეთ თქვენი პარტნიორის მოთხოვნების გათვალისწინება. თქვენს
მოტივებთან დაკავშირებით იყავით გახსნილი და განუმარტეთ, თუ რატომ მიმართეთ კონკრეტულად
მათ. ყურადღებით მოუსმინეთ და შეეცადეთ დასვათ ღია კითხვები. დაუთმეთ საკმარისი დრო ყველა
კითხვას და პასუხი გაეცით მათ, ასევე გამოხატეთ მადლიერება კომუნიკაციისთვის.

თქვენ აღმოაჩენთ, რომ ყველა სექტორისთვის და ორგანიზაციისთვის დამახასიათებელია
საკუთარი საუბრის მანერა, ტერმინები და ჟარგონები, შესაბამისად არ არის გამორიცხული, რომ
თქვენს მიერ ერთი კონკრეტული ნივთის დასახელება მეორე მხარისთვის აღქმული იყოს სხვანაირად,
თავის ენაზე. აქედან გამომდინარე, ეცადეთ, რომ თავიდან აირიდოთ სექტორისთვის
დამახასიათებელი სპეციფიკური ჟარგონისა და აბრევიატურების გამოყენება. მიმართეთ სინონიმებს,
როდესაც არ ხართ დარწმუნებული, რომ მეორე მხარემ შესაძლოა აღიქვას თქვენი ტერმინები. ასევე,
არ მოგერიდოთ და კითხეთ გასაგებია თუ არა მისთვის თქვენი საუბარი. სამუშაო პროცესში როლების
განაწილების განხილვისას, იყავით გულწრფელი თქვენი რესურსების, სიძლიერისა და
მოლოდინებთან დაკავშირებით. აღიარეთ განსხვავება მიდგომებში და ისარგებლეთ სხვადასხვა
მოსაზრების უპირატესობებით, რადგან ეს არის თქვენი, როგორც სექტორთაშორისი გუნდის ძლიერი
მხარე! შეხვედრის შემდეგ, დაისვენეთ და თქვენს გუნდთან ერთად გულწრფელად გააანალიზეთ თუ
რამდენად მომგებიანი იქნება თანამშრომლობა თქვენი პროექტის იდეისთვის და აუცილებლად
დატოვეთ სივრცე შეფასებისთვის. იმ შემთხვევაში თუ გადაწყვეტთ გაგრძელებას, ეს არის ასევე ის
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მომენტი, როდესაც შეგიძლიათ დასვათ დამატებითი კითხვები, რომლებიც გაჩნდა პირველი რაუნდის
დროს.

„თუ თქვენ ვერ გრძნობთ რომ ქიმია არის სწორი, გახსოვდეთ თქვენ არ გჭირდებათ
პარტნიორობისთვის კარების გაღება“ (ბრიჯიტა ვორტმანი, BP)

გარიგების დასრულება: მას შემდეგ, რაც თქვენ მიაღწევთ შეთანხმებას და ჩამოყალიბდებით
საერთო ხედვებზე, აუცილებლად მოახდინეთ აღნიშნულის წერილობითი დოკუმენტირება. მხოლოდ
ამის შემდეგ შეგიძლიათ დარწმუნდეთ, რომ საერთო საქმის მოცემულობა ყველასთვის ერთნაირად
გასაგებია, ხოლო მოლოდინებთან დაკავშირებით მხარეებს შორის ჩამოყალიბებულია ერთიანი აზრი.
შეთანხმდით დროის ჩარჩოებზე, გაინაწილეთ ფუნქციები და რესურსები, ასევე შეიმუშავეთ
დაფინანსების, მართვისა და ზედამხედველობის სტრატეგია. გახსოვდეთ, რომ მთელი პროცესის
განმავლობაში მთავარია გუნდურ და თანასწორ პირობებში მუშაობა! ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ
არ შეგიძლიათ ამოცანების განაწილება აზრობრივად. თუმცა უნდა გახსოვდეთ, რომ ყველა მონაწილე
პირი საკუთარი ფუნქცია-მოვალეობებისა და დავალების შესრულების დროს კომფორტულად უნდა
გრძნობდეს თავს. თუ ფიქრობთ, რომ თქვენი პარტნიორი საკმარისად არ ითვალისწინებს თქვენს
საჭიროებებს ან მიზნებს, შეთანხმებაზე ხელმოწერამდე მოაგვარეთ აღნიშნული პრობლემა. იმ
შემთხვევაში თუ თქვენი სამომავლო თანამშრომლობის სიმტკიცე ბადებს ეჭვებს, მაშინ სამართლიანი
და გონივრულია უარი თქვათ მასთან საქმიანი ურთიერთობის გაგრძელებაზე და იპოვოთ ახალი
პარტნიორი12.

თქვენს საქმიან პარტნიორებთან ურთიერთობის დროს გაითვალისწინეთ, რომ იყოთ ღია და
პირდაპირი შეთანხმების მიღწევის შედეგად მოსალოდნელ წახალისებასთან და სარგებელთან
დაკავშირებით. ასევე, დარწმუნდით, რომ ყველასთვის გასაგებია მათთვის მიცემული დავალებები.
შეათანხმეთ თქვენი კომუნიკაციის არხები და პროცედურები, ასევე ბიუჯეტის გეგმები. შეადგინეთ
თქვენი სამიზნე ჯგუფების/ბენეფიციარების და სხვა დაინტერესებული მხარეების სია და განიხილეთ
მათი ჩართულობა (საზოგადოების მართვა). მნიშვნელოვანია, განიხილოთ მოსალოდნელი რისკები
და გამოწვევები, ასევე თუ როგორ აპირებთ მათ მოგვარებას. უზრუნველყავით სანდო დოკუმენტაცია
და ინტელექტუალური რესურსის მენეჯმენტი იმ შემთხვევაში, თუ შეიცვალნენ თანამშრომლები ან მათი
ფუნქცია-მოვალეობები. იყავით მოქნილი, რადგან ყოველთვის მოსალოდნელია გეგმებისა და
პირობების ცვლილება. შექმენით ინკლუზიური გარემო, სადაც ხალხი სერიოზულად მოეკიდება საქმეს,
შეძლებენ საქმეში მაქსიმალურად ჩართვას და პასუხისმგებლობის აღებას. ეს განსაკუთრებით
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია თქვენი სამიზნე აუდიტორიისთვის, რადგან ისინი, ვინც აწყდებიან
სხვადასხვა სახის გამოწვევებსა და კონტრზომებს, შეგვიძლია მივიჩნიოთ საჭირო სპეციალისტად და
პროცესის მონაწილედ. ამიტომ, კარგად დაგეგმეთ თქვენი თანამშრომლობის ურთიერთქმედების
კვეთის წერტილები, ასევე დაუთმეთ დრო საკითხების გააზრებასა და შეფასებსას. არ დაუშვათ, რომ
მთლიანმა დღის წესრიგმა წაშალოს აღნიშნული მნიშვნელოვანი ნაწილი პროექტის ციკლიდან!
ბოლო-ბოლო შედეგები უნდა იგრძნობოდეს ლოკალურ დონეზე, რათა ჩაითვალოს წარმატებულად13.

13 Further tips are provided in the Resonance Global Partnership Development Guide:
https://www.resonanceglobal.com/partnership-development-guide

12 Danish Red Cross & Deloitte (2016). Cross Sector Partnership Guideline. Link:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/no/Documents/strategy-operations/deloitte-cross-partnership-guid
eline.pdf
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პარტნიორობის სახეები

სექტორთაშორისი თანამშრომლობა შეიძლება იყოს ცალკეული ღონისძიებები, დროებითი
სამუშაოები, მუდმივი პარტნიორობა ან რაიმე სხვა, სადაც მოიაზრება ნებისმიერი ორგანიზაცია და
მონაწილე, საერთაშორისო თუ ინდივიდუალური, ასევე ნებისმიერი აქტივობა, ადგილობრივი
სპორტული ღონისძიება თუ გლობალური ღონისძიების ჩატარება ეკოლოგიური უსაფრთხოებისთვის.
იგივე ეხება პოტენციურ პარტნიორებს და თანამშრომლობის ფორმებს, რომელთაგან ყველაზე
გავრცელებული ნაჩვენებია გრაფიკის სახით.

რეზონანსის გლობალური გზამკვლევიდან სექტორთაშორისი თანამშრომლობისთვის (2022)

სექტორთაშორისი თანამშრომლობა შეიძლება იყოს ერთჯერადი, დროებითი, მუდმივი
პარტნიორული ან შუალედური, რომელში ჩართვაც შეუძლია ნებისმიერი რაოდენობის დაწესებულება
და სუბიექტს, ხოლო აქტივობა შეიძლება მოიცავდეს, როგორც სპორტულ ღონისძიებებს, ასევე
გარემოსდაცვით აქციებს. იგივე ეხება პოტენციურ პარტნიორებს და თანამშრომლობის ფორმებს,
რომელთაგან ყველაზე გავრცელებული ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ გრაფიკზე.

საბჭოში რამდენიმე პარტნიორის ყოლამ შესაძლოა გაზარდოს შედეგი და მიღწევა, მაგრამ
მრავალ დაინტერესებულ მხარეთა თანამშრომლობის მართვა მოითხოვს მნიშვნელოვან
ადმინისტრაციულ ძალისხმევას. განსაკუთრებით გრძელვადიანი პროექტებისთვის, შესაძლოა
სასურველი იყოს ძირითადი გუნდის ყოლა და სხვა სექტორებიდან პარტნიორების ჩართულობა.
აუცილებლად გამოიჩინეთ განსაკუთრებული ყურადღება საერთო საქმიანობაში ჩართულ პირებთან
მიმართებით, რომლებსაც აუცილებლად უნდა ამცნოთ თქვენი საქმიანობის პროგრესის შესახებ.

თანამშრომლობის კლასიკური ფორმაა საჯარო-კერძო პარტნიორობა (PPP), სადაც
საჯარო უწყებები პოლიტიკური მიზნით ან ახალი კანონმდებლობის განსახორციელებლად მჭიდროდ
თანამშრომლობენ კერძო ფირმებთან. ამით ხშირად დაკავებულნი არიან სამოქალაქო საზოგადოების
ჯგუფები, რადგან ისინი პირდაპირ გავლენას ახდენენ საზოგადოებაზე. მაგალითად, როდესაც
პოლიტიკური დირექტივა ეხება სკოლებში დიგიტალიზაციის პროცესის გაზრდას, სამინისტრო
სავარაუდოდ ეძებს კომპანიებს აი-ტი (IT) სექტორში და ამავდროულად საკონსულტაციო სამუშაოებს
აწარმოებს მასწავლებლებთან, სტუდენტებთან და მშობლებთან. მაშინ როდესაც, ამ კონკრეტულმა
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მაგალითმა შეიძლება იმუშაოს, როგორც “Silo Project”-მა, სადაც თითოეული სუბიექტი მუშაობს
ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად, ისე ასევე შეიძლება განხილულ იქნას, როგორც შესაძლებლობა
სექტორთაშორისი პარტნიორობის რეალიზებისათვის, სადაც სტუდენტები წარმოდგენილი იქნებიან
სტაჟიორების ამპლუაში, ხოლო კომპანიები საკუთარი პროდუქციების ადაპტირებას მოახდენენ
საგანმანათლებლო სფეროსთვის კონკრეტული მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. შედეგად, ამ
პროცედურამ შესაძლოა საფუძველი ჩაუყაროს მომავალი საგანმანათლებლო სისტემის
ფორმირებასთან დაკავშირებით დიალოგის დაწყებას, რომლის განხორციელების შემთხვევაში,
შესაძლოა იქცეს წამყვან პროექტად.

არაკომერციულ სექტორთან სექტორთაშორისი თანამშრომლობაში მონაწილეობისათვის
მრავალი კომპანიის გზას წარმოადგენს დებატები საზოგადოებასთან მიმართებით კერძო ფირმების
პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით, რომლებშიც ისინი არიან ჩართული, რომლებიც გრძელდება
1920-იანი წლებიდან და შედეგად მოჰყვა წარმოდგენილი დაინტერესებული მხარეების
დივერსიფიკაცია14. დაინტერესებულ მხარეებს წარმოადგენენ კორპორატიული და საჯარო საბჭოები,
ასევე არაკომერციული ორგანიზაციები. თუმცა, სოციალური კორპორატიული პასუხისმგებლობის
კონცეფცია ან კორპოპრატიული სოციალური პასუხისმგებლობა (CSR) კერძო ფირმების
ნეოლიბერალურ ერაში ხელახლა იქნა ინტერპრეტირებული და დღეს ხაზს უსვამს მათი ჩართულობის
ნებაყოფლობით ხასიათს15. ასეთი აქტივობები შეიძლება იყოს ცალკეული და მოკლევადიანი,
როგორიცაა საქველმოქმედო მიზნით გარკვეული პროდუქტის გაყიდვიდან მიღებული მოგების ნაწილის
შემოწირულობა ან კორპორატიული შემოწირულობების სხვა ფორმებით, მაგრამ მათ ასევე შეიძლება
მოჰყვეს გრძელვადიანი ვალდებულებები. კიდევ ერთი მეთოდია კორპორატიული მოხალისეობა,
როდესაც კერძო სექტორის თანამშრომლები საჯარო ან არაკომერციულ გამოწვევებთან
გასამკლავებლად თმობენ საკუთარ დროსა და იყენებენ თავიანთ უნარებს. მეორეს მხრივ,
კორპორატიული ქველმოქმედება, როგორც წესი, სცილდება დროებით ზომებს და გამომდინარეობს
ფირმის სოციალურ და გარემო ზემოქმედების გავლენიდან, რათა დანერგოს ზომები, რომელთა
მიზანია აღნიშნული ეფექტის შემცირება. კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის
კრიტიკოსები, როგორც წესი, აღნიშნავენ, რომ ეს მცდელობები მიზნად ისახავს შექმნას უფრო
პოზიტიური საზოგადოებრივი იმიჯი შემოსავლების გაზრდის მიზნით, ხოლო სინამდვილეში ისინი
ძალიან ცოტას აკეთებენ თავიანთი გავლენის შესამცირებლად. მაშინაც კი, თუ მათი ძალისხმევა
მიიღება როგორც ჭეშმარიტი, კამათი გრძელდება, ეს იშვიათად არის საკმარისი იმისათვის, რომ
რეალურად განვასხვავოთ16.

თუმცა, პრაქტიკაში მოცემულობა გაცილებით რთულია. რა თქმა უნდა, ადვილია იპოვოთ
„Greenwashing“-ის მაგალითები და კამპანიები, რომლებიც მოჰყვა მათ უკან მდგომი ფირმების
უკუშედეგს. იმავე სექტორში გვხვდება კორპორატიული ქველმოქმედების ნოვატორები, რომლებიც
ათწლეულების მანძილზე თანამშრომლობდნენ სამოქალაქო საზოგადოებასთან და საჯარო
სექტორთან, ჩამოაყალიბეს საერთაშორისო კავშირები და თავიანთ გამოცდილებაზე დაყრდნობით
აძლევდნენ რჩევებს ყველა სექტორის წარმომადგენელს. ბევრი მათგანი მსხვილი საერთაშორისო
კომპანიაა, რომლებიც ნებისმიერ მოცემულ საზოგადოებაში ქმნიან ბიზნესების ძალიან მცირე
რაოდენობას. ფირმების უმეტესობა ბევრად უფრო პატარაა, ის ჩართულია ბევრად უფრო რეგიონალურ

16 Marcus, J. (2022). Will Patagonia founder’s plan to give away brand to fight climate crisis be enough?
Independent Online, Link: https://www.independent.co.uk/climate-change/news/
patagonia-billionaire-founder-yvon-chouinard-b2169184.html

15 GREEN PAPER Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility (2001). European
Commission: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0366&from=DE

14 Pillay, R. (2015). The changing nature of corporate social responsibility: CSR and development–the case of
Mauritius. Routledge

13



დონეზე და შესაბამისად, უფრო ახლოსაა თემებთან, რომელზეც ისინი მუშაობენ. ნაკლებად
სავარაუდოა, მარკეტინგისა და საჯარო იმიჯის შესახებ გავიგოთ ყველაფერი. უფრო მდგრადი
საზოგადოებების მიმართ გლობალური დაპირებები და შემდგომი კანონმდებლობა აყენებს ძლიერ
ზიანს ბიზნეს სექტორს, რაც ხაზს უსვამს ინოვაციების საჭიროებას სხვადასხვა სექტორში.

ანალოგიურად, გასული ათწლეულების განმავლობაში საზოგადოებებში სამუშაოს როლი
ინდივიდებისთვის მნიშვნელოვნად შეიცვალა, რამაც აიძულა ამერიკელი მეწარმე აარონ ჰერსტი
გამოეყენებინა ტერმინი ეკონომიკის მიზანი, „ეკონომიკა, რომელიც ორიენტირებული და
ორგანიზებულია ხალხისთვის მიზნის შექმნაზე და არა მხოლოდ როგორც ინფორმაცია, საქონელი და
მომსახურეობები“. ჰერსტი ამბობს, რომ მარტო მატერიალური შემოსავლის შექმნა აღარ
აკმაყოფილებს ბევრ თანამშრომელს, რადგან მათ სურთ თავიანთი საქმის მეშვეობით წვლილი
შეიტანონ თავიანთი საზოგადოებების პოზიტიურ გადაწყვეტილებებში17. იმისათვის, რომ დარჩეს
კონკურენტუნარიანი, კორპორაციებმა უნდა მოითხოვონ ეს და ახალი ბიზნესები დაეყრდნობიან ამ
მოდელზე. ისეთი პლატფორმები, როგორიცაა „იმუშავე სიკეთისთვის“Work for Good ხელს უწყობს
მიზანმიმართულ კარიერას ან მოხალისეობის შესაძლებლობებს ადრეული კარიერიდან უფროს
პერსონალამდე, და განსაკუთრებით იმ სექტორებს, რომლებიც იბრძვიან კვალიფიციური კადრების
პოვნისთვის, მათ შეუძლიათ გამოიყენონ მიზნობრივი მიდგომები და სექტორთაშორისი
თანამშრომლობის სხვადასხვა ფორმები ახალი დემოგრაფიის მოსაზიდად.

ძალიან წარმატებული მოდელი, რომელიც ხშირად გამოიყენება იურიდიულ და აი-ტი (IT)
სექტორებში არის პრო ბონო საქმიანობა. მაგალითად, არაკომერციულ ორგანიზაციებს იურიდიული
ფირმები სთავაზობენ უფასო კონსულტაციებს, წევრებთან იქმნიან პოზიტიურ იმიჯს - მათ შორის
მომავალ პოტენციურ კლიენტებთან ან თანამშრომლებთან და იყენებენ ამ ამოცანებს თავიანთი
სტაჟიორების ან ადრეული კარიერის იურისტების მოსამზადებლად, რომლებიც აგროვებენ რჩევებს და
შემდეგ ხელმძღვანელებთან შთაბეჭდილების მოსახდენად იყენებენ სამუშაო პროცესში18. ეროვნული
და საერთაშორისო პრო ბონო ქსელები, მათ შორის საქართველოში და გერმანიაში, ისევე როგორც
მსგავსი ორგანიზაციები, როგორიცაა „Taproot Foundation“, ემსახურებიან პრო ბონო
სერვისების ხელშეწყობას და თანამშრომლობის წახალისებას. აღნიშნული აქტივობები შეიძლება
იყოს საწყის ეტაპებზე და უზრუნველყოს შუამავალი გამოცდილება სხვა სექტორების
წარმომადგენლებთან, რაც წინაპირობაა გრძელვადიან პერსპექტივაში სექტორთაშორისი აზროვნების
გასაძლიერებლად.

გამოწვევები

იმის გასააზრებლად, რომ რთული პრობლემების მოსაგვარებლად სექტორთაშორისი
თანამშრომლობა აუცილებელია, წარმატებულმა თანამშრომლობამ და მდგრადობისთვის ბიზნეს
მოდელის ინოვაციამ (BMIfS) წარმოშვა სხვადასხვა დაბრკოლებები19. ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი
არგუმენტი არის ის, რომ კერძო ბიზნესი არის მოგებაზე ორიენტირებული და შესაბამისად ხშირად
არამდგრადი. „ეკონომიკური ღირებულების შექმნა არის ბაზრის მოთხოვნის დაკმაყოფილება, ხოლო
გარემოდაცვითი ღირებულების შექმნა მიზნად ისახავს რთული ბიოფიზიკური სისტემების და
სოციალური ღირებულების შექმნას, რაც ემსახურება ზუსტად იმ ადამიანურ მოთხოვნილებებს, რასაც

19 Stål, H. I., Bengtsson, M., & Manzhynski, S. (2022). Cross-sectoral collaboration in business model innovation
for sustainable development: Tensions and compromises. Business Strategy and the Environment, 31(1),
445-463

18 https://www.pro-bono-deutschland.org/en/

17 Hurst, A. (2016). The purpose economy, expanded and updated: How your desire for impact, personal growth
and community is changing the world. Elevate Publishing
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ბაზრები არ პასუხობენ“20. შედეგად, სხვადასხვა აქტორები აღიქვამენ და წარმოქმნიან განსხვავებულ
ღირებულებებს, რომლებიც ეფუძნება სექტორის სპეციფიკურ ინტერესებს და ემსახურება სხვადასხვა
საჭიროებებსა და დაინტერესებულ მხარეებს. ერთი შეხედვით ზემოაღნიშნული ხშირად
შეუთავსებელია თანამშრომლობისთვის.

თუმცა, შესაძლო მოულოდნელ სიტუაციებს მზად უნდა შეხვდეთ, და შეძლოთ გამოსავლის
პოვნა. როგორც სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია, თქვენ შესაძლოა იპოვოთ პარტნიორი
სწორედ იმ ორგანიზაციაში, რომელიც წარმოადგენს თქვენი კრიტიკის საგანს, თუ მათ მიმართავთ
კონსტრუქციული იდეებით. ეს არის გერმანული ცხოველთა დამცველის ჯგუფის, Albert Schweitzer
Foundation-ის ბიზნეს მოდელი, რომელიც მიმართავს სწრაფი კვების ქსელებსა და სუპერმარკეტებს,
რათა დაარწმუნოს ისინი გადავიდნენ მცენარეულ პროდუქტებზე ცხოველურის ნაცვლად. უფრო მეტიც,
თუ უფრო ყურადღებით დააკვირდებით ბიზნესებსა და ორგანიზაციებს, ხშირად აღმოაჩენთ, რომ ისინი
ჩართულნი არიან მრავალ სფეროში, რომლებიც გვთავაზობენ ჩართულობის სხვადასხვა გზას.
მაგალითად, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ნავთობის მწარმოებელმა შეწყვიტოს ნავთობის საბადოების
ექსპლუატაცია, მაგრამ მათ შესაძლოა განიხილონ თავიანთი ბენზინგასამართ სადგურებზე
მრავალჯერადი ყავის ჭიქების გამოყენება, რაც დიდ გავლენას მოახდენს ნარჩენების მართვაზე.
მიუხედავად იმისა, რომ რეალისტური უნდა იყოთ სექტორთაშორისი თანამშრომლობის დროს, ასევე
უნდა დარწმუნდით, რომ იყოთ გახსნილი და ცნობისმოყვარე, რადგან ბევრი რამ არის სასწავლი და
აღმოსაჩენი!

2. კორპორატიული დაფინასნების მიღმა: პრაქტიკიდან სწავლა

მიუხედავად სხვადასხვა გამოწვევებისა, გასული ათწლეულების განმავლობაში რიგი
ნოვატორი აქტორები იყვნენ ჩართულები სექტორთაშორის თანამშრომლობაში და გამოიკვლიეს
შესაძლებლობები. ასევე ისინი მჭიდროდ მუშაობდნენ საერთო მიზნის მისაღწევად. ზოგიერთი
ნოვატორი უკვე ნახსენებია. შემდეგ სექციაში წარმოდგენილი იქნება სექტორთაშორისი
თანამშრომლობის ხელშესახები მაგალითები მათი გამოგონებიდან გრძელვადიან გავლენამდე და
შედეგებამდე. სფეროს სივრცის გათვალისწინებით, სამი შემთხვევა მოიცავს მრავალფეროვან
მიდგომებსა და მიზნებს, რომლებიც ცდილობენ წარმოაჩინონ თვალსაჩინო პოტენციალი ამ ფორმის
თანამშრომლობის შესახებ.

2.1 სამოქალაქო აკადემია: გერმანიაში ახალგაზრდების ჩართულობის
მხარდაჭერის ფორუმი

2005 წელს სამოქალაქო აკადემიის პროგრამის პირველი წარდგენა ჩატარდა გერმანიაში.
ექვსი თვის განმავლობაში სამი შაბათ-კვირის ფარგლებში, 24-მა ახალგაზრდა მოხალისემ ისწავლა
როგორ გადაექცია იდეა წარმატებულ პროექტად. პროგრამა შეიმუშავა Bundesnetzwerk
Bürgerschaftliches Engagement-მა (სამოქალაქო საზოგადოების ეროვნული ქსელი; BBE)
გლობალურად მოქმედი მინერალური ნავთობისა და ენერგო კომპანიასთან BP Europa SE
თანამშრომლობით და ფინანსური მხარდაჭერით. სამოქალაქო საზოგადოების ეროვნული ქსელი
დაარსდა იმ მიზნით, რომ შექმნას ფართო ეროვნული ქსელი, რომელიც აერთიანებს არაკომერციულ
აქტორებს კერძო და ფედერალურ სექტორთან, ასევე საზოგადოებრივ ინსტიტუტებთან. „ქსელის
შიგნით თანამშრომლობა უპირველეს ყოვლისა ეყრდნობა დიალოგს, ეფუძნება ორმხრივ ნდობასა და
პარტნიორობას, სამოქალაქო ჩართულობის ხელშეწყობისთვის თანამშრომლობასა და

20 Stål, H. I., Bengtsson, M., & Manzhynski, S. (2022). Cross-sectoral collaboration in business model innovation
for sustainable development: Tensions and compromises. Business Strategy and the Environment, 31(1),
445-463
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ვალდებულებების წინწამოსაწევად პრაქტიკულ
სტიმულებს. ყველა სარგებლობს
თანამშრომლობით და უახლოვდება საერთო
მიზანს“21.

სამოქალაქო აკადემიის პროგრამა
მოიცავდა პროექტების მართვას, ფინანსურ
დაგეგმვას, ფონდების მოზიდვას, გუნდის
ლიდერობას და ხალხთან ურთიერთობას.
სამოქალაქო საზოგადოების ეროვნული
ქსელიდან ახლადდაკომპლექტებული
ტრენერებისა და ექსპერტების გარდა,
ახალგაზრდა აქტივისტებს მხარი დაუჭირეს მოქმედი მინერალური ნავთობისა და ენერგო კომპანიის
BP Europa SE-ს პროფესიონალებმა, რომლებმაც თავიანთი ცოდნა კარგი მიზნით გადასცეს. მძიმე
ფაქტების გარდა, დიდი ადგილი დაეთმო ერთმანეთთან კავშირს, ერთად ახალი იდეების შექმნას და
დისკუსიებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ დედამიწაზე და ფართო სამყაროზე მიმდინარე პროცესებზე.
კრეატიულმა ატმოსფერომ, მონაწილეების და ექსპერტების ცოდნასთან ერთად, სამოქალაქო აკადემია
დიდ აზროვნების ცენტრად აქცია ახალგაზრდა ერთგული ადამიანებისთვის, რომლებიც მონაწილეობის
შემდეგ შეუერთდნენ კურსდამთავრებულთა ქსელს და ამით ჰქონდათ წვდომა მოხალისეების,
ტრენერებისა და ექსპერტების ჯგუფზე, რომლებიც მუშაობდნენ სხვადასხვა თემებზე და შესაძლებელი
იყო შეერთებოდნენ საკომუნიკაციო ღონისძიებებს.

ორი აქტორის და პროგრამის ოფისის მიერ განხორციელებული სტრატეგიული
თანამშრომლობის მხარდაჭერით, 15 წლიანი პროგრამის განმავლობაში აკადემიის 31 რაუნდში,
700-ზე მეტმა ახალგაზრდა მოხალისემ შეძლო პროექტის იდეების განხორციელება. პროგრამის
შემუშავებიდან მის განხორციელებამდე და მუდმივ შეფასებამდე, აკადემიის ორი პარტნიორის საერთო
მიზანი იყო ახალგაზრდების მოტივაცია, აქტიურად ჩაერთონ საზოგადოებაში და ტრენინგებით მიიღონ
ცოდნა22. მონაწილეებმა უნდა იგრძნონ თავიანთი ვალდებულება, როგორც საზოგადოების
მნიშვნელოვანი გამოცდილება და კომპონენტი, ასევე საზოგადოების მხრიდან სამოქალაქო
ჩართულობა უნდა გაძლიერდეს.

ეს მიღწეული იქნა ბიზნესისა და სამოქალაქო საზოგადოების ცოდნისა და მეთოდების
შერწყმით. მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ეროვნული ქსელი სინქრონიზდება
თავიანთი ექსპერტიზის განვითარებით ახალგაზრდების ჩართულობის სფეროში პროგრამის
გამოცდილებათან ერთად, ბრიტანული ნავთობ კომპანია (BP) მიზნად ისახავდა წვლილის შეტანას
(სამოქალაქო) საზოგადოებაში თავისი სპეციფიკური კომპეტენციებით, როგორც ბიზნეს მეწარმე, მათ
შორის, შესაძლებლობის შექმნას მისი თანამშრომლების ჩართულობისთვის. ამ ერთობლივი
პროექტით ორივე პარტნიორს სურდა პრაქტიკაში აესახათ, კომპანიებსა და სამოქალაქო
საზოგადოების აქტორებს შორის თუ რატომ არის სტრატეგიული თანამშრომლობა განვითარების
მნიშვნელოვანი ჰორიზონტი.

22 Wortmann, B. & A. Klein (2020). 15 Jahre Civil Academy Partnerschaft von BBE und BP zur Förderung von
jungem Engagement. Link: https://www.b-b-e.de/fileadmin/Redaktion/05_Newsletter/
01_BBE_Newsletter/2020/11/enl-10-2020-wortmann-klein-beitrag.pdf

21 https://www.b-b-e.de/english

16

ჯგუფური სამუშაო სამოქალაქო აკადემიის 29-ე რაუნდის დროს



მონაწილეთა გამოხმაურება ცხადყოფს, რომ ტექნიკური ინფორმაციისა და პრაქტიკული
ინსტრუმენტების გარდა, უპირველეს ყოვლისა ყველაფერი ეს, არის იდეების გაცვლის შესაძლებლობა
სხვა თანაბრად ერთგულ ადამიანებთან, ერთმანეთის შთაგონება, რამაც ეს პროგრამა ასე ღირებული
გახადა. თანამოაზრეთა წრეში უფრო ადვილია სირთულეებზე საუბარი, რათა მივიღოთ
კონსტრუქციული და კრიტიკული წინადადებები. ამ გაგებით, სამოქალაქო აკადემია იყო უსაფრთხო
სივრცე, სადაც ახალი იდეების ჩამოსაყალიბებლად სხვადასხვა სახის მონაწილეების მიერ
გაჟღერებული იყო განსხვავებული პერსპექტივები და გამოცდილებები.

ამ ნაშრომის ორი ავტორი, ანა კიკნაძე და ფრაუკ ზეებასი, თავად სამოქალაქო აკადემიის
კურსდამთავრებულები არიან და აქვთ უზარმაზარი პირადი გამოცდილება. ფრაუკ ზეებასმა, რომელმაც
მონაწილეობა მიიღო 2019 წლის მეორე ნახევარში 29-ე ტურში პასუხისმგებელი იყო საზოგადოების
მენეჯმენტზე Polis180-ის საბჭოში და გარდა
გერმანულ-ქართული ახალგაზრდული პროექტის
შემუშავებისა, პოლიტიკური მონაწილეობის
გაზრდის მიზნით, შეძლო გამოეყენებინა
ინფორმაციები და დისკუსიები აკადემიაში
შაბათ-კვირას, რათა შეიქმნას ახალი ფორმატი,
საერთო სწავლის, კავშირის და პროექტის
განვითარებისთვის პოტენციური წევრების
ერთად შეკრების მიზნით. Polis180
#IdeaBase-მა23 დიდი წარმატება მოიპოვა და
მას შემდეგ ჩამოყალიბდა როგორც
ყოველწლიური ღონისძიება. უფრო მეტიც,
პროექტის თავდაპირველი იდეა განხორციელდა #GEOYOUTH2020 - საქართველოს პოლიტიკაში
ახალგაზრდების ჩართულობის მანიფესტის მეშვეობით24, რომელიც დაფინანსებულია გერმანიის
ფედერალური საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ, რასაც მოსდევს 2021 წელს
#GEOYOUTH202125 და #GEONext-ის26, ერთმანეთზე აგებული და მეტწილად სამოქალაქო
აკადემიის, მათ შორის ექსპერტებისა და ტრენერების გამოცდილებისა და კავშირების დახმარება.

2.2 ღია წყაროს ლიდერობა: სექტორთაშორისი ლიდერის ფორმირება

საერთო მიზანი დაარსდა 1989 წელს გაერთიანებულ სამეფოში, როგორც არამომგებიანი,
არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც მიეკუთვნება ყველა ასაკისა და ეროვნების ამჟამინდელი და
მომავალი ლიდერების სექტორთაშორისი ლიდერობის პროგრამების შემუშავებას და გაუმჯობესებას.
მათი ხედვაა შექმნან საერთო, ღია სივრცეები, რათა გააერთიანონ აქტორები საზოგადოების ყველა
შემადგენელი ჯგუფიდან, რათა განიხილონ ყოვლისმომცველი გამოწვევები და ერთად შეიმუშაონ
გადაწყვეტილებები. ვინაიდან ეს ჩართულობა მოითხოვს გარკვეულ უნარებსა და გამოცდილებას,
მიზნად ისახავს რაც შეიძლება მეტი და მრავალფეროვანი ადამიანის მომზადებას, რათა ჩაერთონ ამ
სივრცეში. დღეს ისინი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით დაახლოებით 100 ქალაქში მუშაობენ27.

2017 წელს ორგანიზაციამ გააერთიანა ძალები სხვადასხვა მოკავშირე სექტორებიდან და
ქვეყნებიდან, რათა განავითაროს ლიდერობის თანამედროვე მოდელი, რომელიც ამზადებს მომავალ

27 https://commonpurpose.org/about-us/common-purpose/

26 https://polis180.org/geonext-partnerships-for-youth-engagement/

25 https://polis180.org/geoyouth2021-fostering-youth-participation-in-local-politics/

24 https://polis180.org/geoyouth2020-manifesto-engaging-youth-in-politics-in-georgia/

23 https://polis180.org/events/25-jan-ideabase-in-berlin/
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ლიდერებს მათი როლების შესასრულებლად, რომლებსაც მოუწევთ მოქმედება არასტაბილურ და
რთულ გლობალურ გარემოში, სადაც მრავალი ურთიერთდაკავშირებული კრიზისია. მთელი
მსოფლიოდან მათ შეკრიბეს 1000 ახალგაზრდა და ჰკითხეს, როგორი ლიდერობა სურდა მათ თაობას
და რა სჭირდებოდა მომავლისთვის. მათი ხმის შესაგროვებლად გამოიყენეს რამდენიმე
განსხვავებული მეთოდი - გამოკითხვები, ფოკუს ჯგუფები, ინტერვიუები და შეიქმნა მმართველი
კომიტეტი, რომელშიც შედიოდნენ 16 სხვადასხვა თანამეგობრობის ქვეყნიდან და ყველა
კონტინენტიდან ახალგაზრდები. მათ მხარი დაუჭირა საკონსულტაციო ჯგუფმა. მაგალითად
როგორიცაა საზოგადოების ყველა სექტორიდან საერთაშორისო უფროსი ლიდერები.

მმართველმა კომიტეტმა განიხილა კვლევის შედეგები და მოიძია საერთო თემები, რის
საფუძველზეც მომავალი ლიდერობის მოდელები უნდა ჩამოყალიბდეს. ვინაიდან პასუხი გაეცათ
მრჩეველთა ჯგუფისთვის, ახალგაზრდებს ასწავლიდნენ და აძლევდნენ რჩევას. შესაბამისად, ყველა
მონაწილემ ისარგებლა თაობათაშორისი გამოცდილების, პრაქტიკისა და მოლოდინების გაცვლით.
მიზანი იყო კვლევის ფაზაში შედგენილი უამრავი შეხედულების პრაქტიკულად გადაქცევა, რომელიც
მომავალ ლიდერებს თავიანთი კარიერის მანძილზე მმართველობისას წაადგებოდათ. შედეგი იყო ღია
წყაროს ლიდერობა.

ხუთი პრინციპი, რომლებიც კვლევის შედეგად ჩამოყალიბდა - ფხიზელი (ტოლერანტული,
ინკლუზიური გარემოს შექმნა), ურთიერთდაკავშირებული (თანამშრომლობა, ვიდრე უბრალოდ
ეგოისტური მოტივებზე მიდევნება), სანდო (საზოგადოების ნდობის აღდგენა ლიდერების მიმართ),
სწრაფი (ტექნოლოგიაში სწრაფ ცვლილებებთან ადაპტირება) და ხელმისაწვდომი (იყო ღია ყველას
მხრიდან იდეებისა და კრიტიკის მისაღებად) – შეიქმნა ონლაინ, ასინქრონული ლიდერობის კურსი.
Commonwealth100 პროგრამაში მთელი მსოფლიოდან 43000-ზე მეტი რეგისტრაცია
განხორციელდა28. მას აფინანსებს სექტორთაშორისი კონსორციუმი, რომელშიც შედის მთავრობები,
ფინანსური ინსტიტუტები, ბიზნესები და უნივერსიტეტები. ის რჩება ღია წყაროს მახასიათებლისა და
სახელმძღვანელო პრინციპების ერთგული, პროგრამა მუდმივად ადაპტირდება და ვითარდება.

საერთო მიზნის ღია წყაროს ლიდერობის მოდელი29

29 https://commonpurpose.org/blog/archive/open-source-leadership-reinventing-leadership/

28 https://commonpurpose.org/leadership-programmes/legacy-a-global-campaign/commonwealth100/
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კურსის განმავლობაში მონაწილეების მიერ მიღებული უნარ-ჩვევები მათ დაეხმარებათ
გახდნენ უკეთესი და ინკლუზიური ლიდერები, უფრო მარტივად გადაადგილდნენ და ითანამშრომლონ
სექტორებს შორის. ეს კიდევ უფრო გაძლიერებულია, რადგან კურსი მოიცავს ჯგუფურ სესიებს,
რომლებიც აერთიანებენ სხვადასხვა ახალგაზრდა ლიდერებს თანამეგობრობის მასშტაბით, რითაც
პრაქტიკაში ისწავლიან სექტორთაშორისი თანამშრომლობისა და ღია წყაროების ლიდერობას. მაშინ
როდესაც, ეს იყო ფართომასშტაბიანი პროექტი, რომელიც აერთიანებს უამრავ დაინტერესებულ
მხარეს მრავალი ქვეყნიდან და მოითხოვს ყოვლისმომცველ, გრძელვადიან დაფინანსებას, ის ასევე
შეიძლება გახდეს მოტივაცია პატარა, უფრო მიზანმიმართული თანამშრომლობისთვის, როგორიცაა
საზაფხულო სკოლის ან სასწავლო პროგრამის განვითარება30.

2.3 პრო ბონოს ქსელი საქართველოში: საჯარო სარგებლისთვის

ბოლო წლებში საქართველომ განავითარა რამდენიმე ტიპის სექტორთაშორის
თანამშრომლობის მოდელი. ერთ-ერთი მათგანია საქართველოს პრო ბონო ქსელი31, საქართველოში
მოქმედი ქართული და საერთაშორისო კომპანიების არაფორმალური ასოციაცია, რომელსაც სურს
გამოიყენოს თავისი პროფესიული რესურსები და გამოცდილება საზოგადოების სასარგებლოდ. ქსელი
წარმოიქმნა საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის (CSRDG) მიერ და
დაარსდა 2015 წელს გერმანელი და ამერიკელი პარტნიორების -MitOst e.V.-ს, BMW Foundation
Herbert Quandt-ისა და Taproot Foundation-ის მხარდაჭერით. ქსელის წევრების მიერ
ხელმოწერილი კეთილი ნების მემორანდუმის საფუძველზე32, ისინი მზად არიან სოციალურად
აქტუალურ საკითხებზე მომუშავე არაკომერციული ორგანიზაციების უფასო პროფესიული მხარდაჭერა
უზრუნველყონ, წაახალისონ თავიანთი თანამშრომლები იმისთვის რომ პროცესში ჩაერთონ და ასევე
ითანამშრომლონ ერთმანეთთან პრო ბონო კონცეფციის ცნობიერების ასამაღლებლად.

„საქართველოს პრო ბონო ქსელის მიზანია კერძო სექტორის ექსპერტიზა ხელმისაწვდომი გახადოს იმ
ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც საზოგადოების გაუმჯობესებაზე მუშაობენ. (პრო ბონო

სააქართველო)“

როგორც კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პროგრამის ხელმძღვანელი ლელა
ხოფერია აღნიშნავს, პრო ბონოს ქსელის ღირებულება საქართველოსთვის უზარმაზარია. ის
უზრუნველყოფს სივრცეს სამოქალაქო საზოგადოების აქტორების დასაკავშირებლად ქსელში არსებულ
ბევრ შვილობილი ორგანიზაციასთან, როგორიცაა საქართველოს წამყვანი ბანკები, სადაზღვევო
კომპანიები და იურიდიული ფირმები. ამ პროცესში ყალიბდება ნდობა და რწმენა. კერძო სექტორი
აცნობიერებს სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის მნიშვნელობას და მასში არსებულ თემებს.
სამოქალაქო საზოგადოების აქტორები სწავლობენ ბიზნეს საზოგადოების ენაზე ლაპარაკს და
ამასთანავე თავდაჯერებულ კომუნიკაციას.

პრო ბონო საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ნაყოფიერი საქმიანობა, რომელსაც
ახორციელებს საქართველოს სტრატეგიული კვლევისა და განვითარების ცენტრი სექტორებს შორის
შუამავლობაა. როგორც ვნახეთ, სექტორთაშორისი თანამშრომლობა მოითხოვს გლუვ და
პროფესიონალურ შუამავლობას წარმატების მისაღწევად. მედიატორებს ესმით კერძო კომპანიების
საჭიროებები და მოთხოვნები, რომლებსაც არ გააჩნიათ კავშირები სამოქალაქო საზოგადოებასთან,

32 https://probonogeorgia.ge/en/georgian-pro-bono-network/about-the-network

31 https://probonogeorgia.ge/en/home

30 Find the TED Talk by Common Purpose Chief Executive Andy Coxall here: youtu.be/4kPS-TkkEI8
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ისევე როგორც დრო და ადამიანური რესურსები ჩართვისთვის. თავის მხრივ, სამოქალაქო
საზოგადოების ორგანიზაციებს ხშირად არ აქვთ ხელმისაწვდომობა პროფესიონალურ სერვისებზე,
როგორიცაა იურიდიული კონსულტაცია, რომელიც გადამწყვეტია მათი მუშაობისთვის და
გავლენისთვის. სწორედ აქ არის საჭირო შუამავლობა, სხვადასხვა სექტორში მიწოდებასა და
მოთხოვნას შორის არსებული უფსკურლის აღმოსაფხვრელად და მთელი პროცესის განმავლობაში
მათ წასამართად.

ბოლოს უნდა აღინიშნოს ის, რომ პრო ბონო საქართველო მოიცავს თემების ფართო სპექტრს,
რომლებიც მოთხოვნადია ადგილზე, სტრატეგიული დაგეგმვისა და ორგანიზაციული მენეჯმენტიდან
დაწყებული ფინანსური, ადამიანური რესურსების მენეჯმენტით, იურიდიულ, მარკეტინგისა და პიარის
საკითხებამდე დასრულებული. მეთოდი ასევე დამოკიდებულია პროექტის ხანგრძლივობასა და
ჩართულობის დონეზე, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს ერთდღიან სემინარებს, პრო ბონო მარათონებს
ან სტრატეგიულ მენტორობას და კონსულტაციებს. მაგალითად, ბევრი არაკომერციული ორგანიზაცია
აწყდება იურიდიულ გამოწვევებს და საჭიროებს პროფესიონალურ დახმარებას. მეორეს მხრივ, პატარა
კომპანიებს, რომლებსაც სურთ ინვესტიციის ჩადება სოციალურ პროექტებში, სჭირდებათ პერსონალი,
დრო და იდეები. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული სამოქალაქო საზოგადოების STAR ინიციატივის
ფარგლებში: სამოქალაქო საზოდაგოების ორგანიზაციები, როგორც მდგრადი, გამჭვირვალე,
ანგარიშვალდებული და საქართველოში მდგრადი განვითარების აქტორები33, საქართველოს
სტრატეგიული კვლევისა და განვითარების ცენტრმა მოაწყო იურიდიული სემინარი 2022 წლის მაისში
კახეთის რეგიონში ადგილობრივ პარტნიორ იურიდიულ ფირმა Zedelashvili & Laywers
Group-თან34 ერთად, სადაც განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ქალთა უფლებებზე. ამით მათ შექმნეს
ინოვაციური ფორუმი, რათა ისწავლონ სექტორთაშორისი თანამშრომლობის გამოცდილების შესახებ,
დაეხმარონ დაბრკოლებების გადალახვაში და ნდობის დამყარებაში როგორც მონაწილეებს შორის,
ასევე საქართველოს სტრატეგიული კვლევისა და განვითარების ცენტრის როგორც შუამავლის
მიმართ.

34 https://alfg.ge/en/zedelashvili-lawyers-group/

33 https://csogeorgia.org/en/pages/evrokavshiri-sakartvelostvis
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3. სექტორთაშორისი თანამშრომლობა საქართველოში

როგორც გამოცდილება გვაჩვენებს, სექტორთაშორისი თანამშრომლობა მნიშვნელოვან როლს
ასრულებს დღეს არსებული მზარდი გლობალური სოციალურ-ეკონომიკური, გარემოსდაცვითი და
პოლიტიკური ცვლილებებისა და გამოწვევების გადაჭრაში, რომლებიც მათი გლობალური ხასიათიდან
გამომდინარე გავლენას ახდენენ, როგორც განვითარებულ, ისე განვითარებად ქვეყნებზე.
ვალდებულებების დონის სხვაობისა და სხვადასხვა სექტორთან თანამშრომლობისთვის მზადყოფნის
გამოხატვის მიუხედავად, ცხადია, რომ ამ ტიპის თანამშრომლობის საჭიროება იზრდება და
აუცილებელია რთული პრობლემების გადასაჭრელად. საქართველოში ხსენებული ფორმატით
თანამშრომლობის პრინციპი აწყდება გარკვეულ გამოწვევებსა და გზას უკვალავს ახალ
შესაძლებლობებს.

3.1 პოსტ-სოციალისტურ გარემოში არსებული კონკრეტული გამოწვევები

საქართველო წარმოადგენს სტაბილურობისა და განვითარებისკენ გარდამავალ ქვეყანას და ამრიგად
გააჩნია სხვა ეკონომიკურად განვითარებადი ქვეყნების მახასიათებლები. კერძოდ, ქვეყნის
ისტორიული ფონის დამსახურებით, საქართველოს გააჩნია ბევრი საერთო მახასიათებლები
პოსტ-საბჭოთა სივრცის სხვა სახელმწიფოებთან. სოციალისტური სისტემის პირობებში, სახელმწიფო
და მსხვილი სახელმწიფო საწარმოები მოსახლეობას უწევდნენ სოციალურ მომსახურებას სახელმწიფო
ბიუჯეტის ხარჯზე. ეკონომიკა იყო პოლიტიკური სისტემის ნაწილი, რომელიც კერძო
მეწარმეებისათვის არ ტოვებდა საარსებო არეალს. შეიძლება ითქვას, რომ ეს უკანასკნელი არც
არსებობდა35.

სოციალისტურიდან - საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის პროცესს თან ახლდა „ველური
კაპიტალიზმი“, რომლისთვისაც ერთადერთ მიზანს წარმოადგენდა მოგების მაქსიმიზაცია. ქვეყანაში
არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური არასტაბილურობის გამო, აქცენტი ძირითადად კეთდებოდა
მოგების სწრაფ მიღებაზე. არ არსებობდა სტრატეგიული ხედვა და ცოდნა, თუ როგორ უნდა
აეშენებინათ მომგებიანი, წარმატებული და ამავე დროს სოციალურად პასუხისმგებლიანი საწარმო. ამ
პერიოდისთვის არც სამოქალაქო საზოგადოება გამოირჩეოდა სიძლიერით, რომელიც საწარმოებს
დააკისრებდა გარკვეულ პასუხისმგებლობას. ერთის მხრივ, ქვეყანაში არ არსებობდა
არასამთავრობო ორგანიზაციები და, მეორეს მხრივ, არ არსებობდა კერძო სექტორთან
თანამშრომლობის ცოდნა, რასაც თავის მხრივ ჰქონდა დამატებითი ზეწოლა ისედაც მყიფე გარემოზე.
განვითარებას უშლიდა ის ფაქტიც, რომ არ არსებობდა ბიზნესის წარმოების პასუხისმგებლიანი
მიდგომის მოლოდინი.

საქართველოში სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა შეიცვალა 1990-იანი წლების შუა
პერიოდიდან, რომელიც ვითარდებოდა უფრო ორგანიზებული და წესებზე დაფუძნებული გარემოსკენ,
სადაც გრძელვადიანი გეგმები თანდათან უპირატესობას ანიჭებდნენ მოკლევადიან მიღწევებს.
გაიზარდა სამოქალაქო საზოგადოებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების რაოდენობა, ასევე
შეიქმნა დიდი ბიზნეს ასოციაციები. პოლიტიკურ დონეზე მკაფიოდ განისაზღვრა ევროინტეგრაციისკენ
საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია, რამაც განაპირობა ხელისუფლების, ბიზნესისა და
სამოქალაქო საზოგადოების სხვადასხვა ტიპის ურთიერთქმედების აუცილებლობის გაცნობიერება.

35 ხოფერია, ლ. (2012). კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის გზამკვლევი. საქართველოს სტრატეგიული
კვლევისა და განვიტარების ცენტრი, ფრიდრიხ-ებერტის ფონდი. გვP. 104

21



შედეგად, საქართველოს მოქალაქეებმა უფრო გააცნობიერეს კორპორატიული სოციალური
პასუხისმგებლობის აუცილებლობა, შესაბამისად გაიზარდა მათი მოლოდინებიც. 2007 წელს
ჩატარებული სოციალური კვლევის თანახმად, საქართველოს მოქალაქეთა უმრავლესობა მიიჩნევს,
რომ კომპანიების ინტერესი მიმართული უნდა იყოს არამხოლოდ ბიზნეს საქმიანობასა და მოგებაზე,
არამედ საერთო კეთილდღეობის უზრუნველყოფაზე და სოციალურ-ეკოლოგიური პრობლემების
მოგვარებაზე. „იდეალური ბიზნეს მოდელის“ აღწერისას, ხარისხიანი პროდუქციის წარმოების
შემდეგ, გამოკითხულთა უმრავლესობამ მეორე ადგილზე, პრიორიტეტულად დაასახელეს იმ
აქტივობების განხორციელება, რომლებიც ემსახურება საერთო კეთილდღეობას36.

3.2 სად ვართ ახლა ჩვენ? ამ ეტაპზე აუთვისებელი თუმცა პერსპექტიული
ტერიტორია

საქართველოში მიმდინარე ტენდენციების დაკვირვებისას, საწყისს მდომარეობასთან
შედარებით აშკარად იკვეთება გარკვეული პროგრესი. როდესაც დგება სოციალური და
სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების მოგვარების საკითხი, საზოგადოების ჩართულობის
სურვილი, როგორც წესი ბევრად აღემატება სოციალიზმის კრახის პერიოდის განწყობებს. რაც შეეხება
კლიმატთან და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებს, ისევე როგორც სოციალური და
გარემოსდაცვითი ანგარიშგების პრაქტიკას, როგორც წესი, ნაკლებად ექცევიან ყურადღების ცენტრში,
თუმცა, ამის მიუხედავად, მაინც იკვეთება გარკვეული პოზიტიური საერთაშორისო და ადგილობრივი
ტენცენციები, რომელთა ყურადღებაც მიმართულია აღნიშნული საკითხებისადმი. საქართველოში,
ზემოთ წარმოდგენილი პრო ბონოს კავშირიდან გამომდინარე, არსებობს რამდენიმე სახეობის
ურთიერთანამშრომლობის პრაქტიკა.

სოციალური მეწარმეობა

გლობალურ დონეზე სოციალური მეწარმეობისკენ მიმართული ტენდენცია დაიწყო 1970-იან
წლებში, როდესაც სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები ჩაერთნენ სამეწარმეო საქმიანობის
პროცესში და მიღებული მოგება გამოიყენეს სოციალური და გარემოსდაცვითი პრობლემების
გადასაჭრელად. ვინაიდან სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს ხშირ შემთხვევაში გააჩნიათ
სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებული გამოწვევების შესახებ სიღრმისეული ცოდნა,
რომლისთვისაც სამეწარმეო ელემენტების დამატებით იკვეთება სოციალური მიზნების მიღწევის
ეფექტური გზა. კერძოდ, პანდემიის დროს გაიზარდა ინტერესი სოციალური საწარმოების
კონცეფციებთან დაკავშირებით, როდესაც საერთო გამოწვევასთან გასამკლავებლად საჭირო გახდა
სხვადასხვა გამოცდილების მქონე სექტორებისა და ინოვაციური გადაწყვეტილებების გაერთიანება37.
განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის არის დამახასიათებელი სოციალური მიზნით საკუთარი
ბიზნესის წამოწყებისადმი ინტერესი.

აღნიშნული მართებულია საქართველოს შემთხვევაშიც, სადაც სოციალური მეწარმეები ეძებენ
თავიანთ ადგილს კერძო სექტორსა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის. აღსანიშნავია, რომ

37 გიგაური, ი. & ჯაყელი, კ. (2021). პანდემიის პირობებში დისტანციურ რეჯიმში საქმის წარმოებასთან დაკავშირებით
წარმოქმნილი გამოწვევები ქართული სოციალური საწარმოების გამოცდილების კონტექსტში. ბიზნესისა და საჯარო
ადმინისტრაციის შესახებ ჰოლისტიკის ჟურნალი 12: 39–53.

36 საქართველოს სტრატეგიული კვლევისა და განვიტარების ფონდი , საქართველოზე გაეროს გლობალური გავლენის
პროგრამა. (2007) კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობასთან მიმართებით თბილისის მოსახლეობის
შეხედულებების შესწავლა https://csrgeorgia.com/uploads/publications/CSR_Study_GEO.pdf
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საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG) იყო ერთ-ერთი
წამყვანი ორგანიზაცია, რომელმაც 2009 წელს ბრიტანეთის საბჭოსა და ევროპული ფონდის
მხარდაჭერით დაიწყო სოციალური მეწარმეობის ხელშეწყობა. 2016 წელს, საქართველოს
სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა და სხვა ქართულმა წარმატებულმა სოციალურმა
საწარმოებმა დააარსეს საქართველოს სოციალური საწარმოების ალიანსი (Social Enterprise
Alliance Georgia - SEA), რომელიც, როგორც კურატორი გაერთიანება მიზნად ისახავს თემის
აქტუალობის წინ წამოწევას, აქტიურად არის ჩართული სოციალური მეწარმეობის სამართლებრივი
ბაზის რეგულირებაში და იცავს სოციალურ საწარმოთა ინტერესებს. საქართველოში ამჟამად არ
არსებობს სოციალური მეწარმეობის სამართლებრივი ჩარჩო, მაგრამ 2017 წელს საქართველოს
სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ექსპერტმა ლევან ალაფიშვილმა საქართველოს
პარლამენტს შესთავაზა კანონპროექტების პაკეტი სოციალური მეწარმეობისა და მხარდაჭერის
მექანიზმების შესახებ38, რომელიც დაამტკიცა პარლამენტის 12 წევრმა და ამჟამად განხილვის
პროცესშია.

მოცემულ ეტაპზე, SEA პასუხისმგებელია არსებული სოციალური საწარმოებისთვის
ხელსაყრელი გარემოს შექმნაზე და ახალი ორგანიზაციების შექმნის ხელშეწყობაზე. ზუსტად ამ
მიზნით, გაერთიანება დაინტერესებულ მხარეებს სთავაზობს სხვადასხვა მომსახურებას, მათ შორის
სექტორთაშორისი თანამშრომლობისა და კავშირების დამყარებასთან დაკავშირებული აქტივობების
დაგეგმვასა და განხორციელებას. ასევე, უზრუნველყოფს აღნიშნული საკითხის შესახებ ცნობიერების
ამაღლებას, იურიდიულ დახმარებასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობებთან დაკავშირებულ
აქტივობებს. ბოლო წლებში მათ საქართველოს მემკვიდრეობის ხელოსნობის ასოციაციასთან და
თბილისის მერიასთან39 თანამშრომლობით გამართეს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ღონისძიება და
კამპანია, როგორებიცაა B2B Fair 201740, სოციალური მეწარმეობის ახალგაზრდული ფესტივალი41 და
საახალწლო ბაზრობა.

კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა საქართველოში

რაც შეეხება კორპორატიულ სოციალურ პასუხისმგებლობას (CSR), საქართველოს
შემთხვევაში შეიძლება გამოიკვეთოს გარკვეული თავისებურებები. ზემოთ ახსნილი ისტორიული
კონტექსტის გარდა, დღეს კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა ჯერ კიდევ განვითარების
ადრეულ ეტაპზეა. ზოგიერთი კომპანია აღნიშნულ კონცეფციას ზედმეტი ჩართულობის გარეშე
ძირითადად მარკეტინგული მიზნებისთვის იყენებს, მაშინ, როდესაც სხვები აქცენტს აკეთებენ
გარემოს, ადამიანების ან ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე.

სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობით რა უპირატესობა და სარგებელი გააჩნია
ბიზნესს? აღნიშნული კითხვა ხშირად ისმევა საერთო საქმიანობაში ჩართული პირების, მათ შორის
კომპანიების მიერ. ქართველი კორპორატიული სოციალურ პასუხისმგებლობის ექსპერტის ლელა
ხოფერიას განმარტებით, კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის პროგრამები კომპანიის
პრიორიტეტების გათვალისწინებით მუშავდება ინდივიდუალურად. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ
ბიზნესში უფრო ხშირად ურთიერთობენ იმ სოციალურ ჯგუფებთან, რომელთაც გააჩნიათ კარგი
რეპუტაცია იმ თემებში, რომლებსაც ემსახურებიან. შესაბამისად, მაღალი ალბათობით, კომპანია
თვითონ დაუკავშირდება გამოცდილების მქონე ისეთ სამოქალაქო ორგანიზაციას, რომელიც

41 http://seageorgia.ge/en/news/56

40 http://gtarchive.georgiatoday.ge/news/8086/First-B2B-Exhibition-of-Social-Enterprises-Held-in-Tbilisi

39 http://www.seageorgia.ge/en/about-us/background

38 https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/132460
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წარმატებულია კონკრეტულ თემაზე მუშაობის დროს. ამიტომ, რეპუტაცია და საიმედოობა
მნიშვნელოვანია!

პარტნიორული თანამშრომლობის კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი მიზანი არის საერთო
გამოწვევის გარშემო სხვადასხვა გამოცდილებისა და მიდგომების გაერთიანება, რაც შედეგად
დაზოგავს მუშაობისთვის გათვალისწინებულ დროსა და რესურსებს. როდესაც კომპანია
გააცნობიერებს აღნიშნულ უპირატესობას, ის არ დააყოვნებს თავისი კორპორატიულ სოციალური
პასუხისმგებლობის პროგრამების გარდაქმნისა და განვითარების პროცესს. როდესაც საქმე გვაქვს
სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობით რესურსების მიწოდებაზე, მაშინ კორპორატიული
სექტორი აღწევს უკეთესს შედეგებს, სოციალური ეფექტი უფრო საგრძნობია, ხოლო ხილვადობა
ბევრად მაღალი.

კორპორატიულ სოციალურ პასუხისმგებლობის პროგრამებისა და საქმიანობის
განხორციელებისას ცოდნისა და გამოცდილების ნაკლებობა არის ის ძირითადი პრობლემები,
რომელსაც აწყდებიან ქართული კომპანიები. ინდივიდუალურ კორპორაციულ სტრუქტურებში შექმნილი
კორპორატიული პასუხისმგებლობის სტრუქტურა ხშირ შემთხვევაში განიხილება როგორც
საქველმოქმედო პრაქტიკა და არა, როგორც კომპანიის სოციალური პასუხისმგებლობა.

აღსანიშნავია, რომ სოციალური პასუხისმგებლობის განვითარება და მათი კორპორაციულ
სტრუქტურებში ინტეგრირება მოითხოვს ფინანსურ სტაბილურობას, რაც კიდევ ერთი დაბრკოლებაა
საქართველოში არსებული მრავალი საშუალო ზომის კომპანიისთვის, რომლებიც მოგების
მაქსიმიზაციას მიიჩნევენ მთავარ პრიორიტეტად. ფინანსური თვალსაზრისით, კარგად ჩამოყალიბებულ
მსხვილ კორპორაციებს შესწევთ ძალა, რომ შეიტანონ წვლილი კომერციული ორგანიზაციების
სოციალურად პასუხისმგებელ საწარმოებად გარდაქმნის პროცესში. ფინანსურად, მხოლოდ კარგად
ჩამოყალიბებულ მსხვილ კორპორაციებს შეუძლიათ ინვესტიცია განახორციელონ კომერციული
ორგანიზაციების სოციალურად პასუხისმგებელ საწარმოებად გადაქცევის პროცესში.

“ვინაიდან ბევრი მცირე და საშუალო კომპანია უკვე პასუხისმგებლობით ფუნქციონირებს, CSR-ის
ინტეგრირება მათ საქმიანობაში არ ნიშნავს მათი ოპერაციების ტრანსფორმაციას, არამედ მათი
არსებული პრაქტიკის ეფექტურობის მაქსიმიზაციას. ამრიგად, სოციალური პასუხისმგებლობა

კომპანიებისთვის ზედმეტი ტვირთი არ არის. სინამდვილეში, ეს ნიშნავს უკეთესად გააკეთო ის, რასაც
უკვე აკეთებდი და არსებული რეალობა აქციო შენს კონკურენტულ უპირატესობად” (კორპორაციული

სოციალური პასუხისმგებლობის გზამკვლევი პატარა და საშუალო კომპანიებისათვის)

აღსანიშნავია, რომ ხელისუფლების მხრიდან ხელსაწყრელი გარემოს შექმნა არანაკლებ
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. მოცემული ეტაპისათვის საქართველოს მთავრობას არ გააჩნია
კორპორაციულ სოციალური პასუხისმგებლობის ხელშეწყობის ერთიანი სტრატეგია და არც რაიმე
სახის პოლიტიკა. თუმცა, არსებობს რამდენიმე სამთავრობო ინიციატივა, რომელიც პირდაპირ ან/და
ირიბად უჭერს მხარს საქართველოში კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის განვითარებას.
ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით ხსენებული ინიციატივები
გათვალისწინებულია “ადამიანის უფლებების დაცვისა და საქველმოქმედო აქციების საგადასახადო
შეღავათების”42 შესახებ სამთავრობო სამოქმედო გეგმაში, ისევე როგორც “საქართველოს

42 Ordinance of the Government of Georgia on On Establishing an Interagency Human Rights Council and
Approving its Statute. Document N 551. 13.12.2016

24



სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 2020 წლის სტრატეგია”43, რომელიც მიზნად ისახავს
მდგრადი განვითარების პრინციპების ხელშეწყობას.

საქართველოს სტრატეგიული კვლევისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG) წარმოადგენს
წამყვან ორგანიზაციას, რომელიც თამაშობს უმნიშვნელოვანეს როლს სექტორთაშორისი
თანამშრომლობის განვითარების კუთხით და ცდილობს ინსტიტუციურ და ინდივიდუალურ დონეზე
მხარი დაუჭიროს აღნიშნულ პროცესს. საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების მიზნით, ისინი
აქვეყნებენ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ბლოგს44, რომელშიც წარმოდგენილია
მის კონკრეტულ ასპექტებთან და სარგებელთან დაკავშირებული სიახლეები და ექსპერტების
მოსაზრებები. გარდა ამისა, ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მხარდაჭერით
ამოქმედდა CSR-Hub Georgia45, რომელიც დაკავებულია კონცეფციისა და საერთაშორისო
სტანდარტების შესახებ ლიტერატურის, ასევე მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებისათვის
პრაქტიკული სახელმძღვანელოებისა და ინსტრუმენტთა შედგენით. ბოლოს, რაც არანაკლებ
მნიშვნელოვანია, საქართველოს სტრატეგიული კვლევისა და განვითარების ცენტრმა დააარსა კიდევ
ერთი ხელშესახები ინიციატივა, Meliora Award for Responsible Business in Georgia46, რომელიც
კომპანიებს სთავაზობს შესაძლებლობას, ხელი შეუწყონ თავიანთი კორპორაციულ სოციალურ
პასუხისმგებლობის ძალისხმევას, რათა აღიარებულნი იყვნენ საუკეთესოდ.

3.3. გასავლელი გზა: საქართველოში სექტორთაშორისი თანამშრომლობის გზები
და სტრატეგიები

გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება

საქართველოში, სადაც ჯერ კიდევ სიახლეა ძლიერი სექტორთაშორისი თანამშრომლობა,
საჭიროა ქმედითი სტრატეგიები ბიზნესისთვის, მთავრობებისათვის და სამოქალაქო აქტორებისთვის,
რამაც წარმატებული გრძელვადიანი თანამშრომლობისთვის შეიძლება გააუმჯობესოს მდგრადობა და
ეთიკური საფუძველი. ნდობის აღდგენის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა არის ე.წ.
“greenwashing”, ანუ ერთჯერადი კამპანიები, რომლებზე ორიენტირებითაც კომპანიები ცდილობენ
გაიუმჯობესონ თავიანთი რეპუტაცია მაქსიმალური მოგების მისაღებად. მიუხედავად იმისა, რომ
აღნიშნული საკითხი კომპლექსურია, ამ პრობლემის გადასაჭრელად არსებობს ინსტრუმენტები:
გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება!

სტიგმატიზაციისა და რეპუტაციის პრობლემების თავიდან ასაცილებლად, მკაფიო
კომუნიკაცია და გამჭვირვალე ანგარიშგება წარმოადგენს ორ ყველაზე მნიშვნელოვანი
კომპონენტს. იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიები გრძნობენ სოციალური პასუხისმგებლობის აქტივობების
გაზიარების საჭიროებას, მაშინ გრძელვადიან პერსპექტივაში, აღნიშნული მათ მისცემს საშუალებას,
რომ გაზარდოს თანამშრომლობით დაინტერესებული თანამონაწილე მხარეების ნდობა, ინტერესი და
მოტივაცია47. აღნიშნული მოიცავს ღიაობას შიდა გამოწვევებისა და საკითხებთან მიმართებით, რაც
საკვანძოა სამართლიანი და გამჭვირვალე საზოგადოების შესაქმნელად. გარდა ამისა,

47 ხოფერია, ლ. და ჩხეიძე, ე. (2018). მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის კორპორაციული სოციალური
პასუხისმგებლობის ინსტრუმენტები. საქართველოს სტრატეგიული კვლევისა და განვითარების ცენტრი პუბლიკაცია.
პეტიტი. თბილისი. გვ. 51

46 https://meliora.ge/en/home

45 https://csrgeorgia.com/en/home

44 http://csrblog.ge

43 Ordinance of the Government of Georgia on Social-economic Development Strategy of Georgia “GEORGIA
2020”. Document N 400. 17.06.2014
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“Greenwashing”-ის დროულად გამოსავლენად და თავიდან აცილების მიზნით, ადგილობრივმა
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შეიმუშავეს სკრინინგის პროგრამები, რომლებიც აფიქსირებენ
ფარულ კომპრომისებს ან დაუსაბუთებელ პრეტენზიებს.

ნდობის ჩამოყალიბებას სჭირდება დრო!

ნდობა გადამწყვეტია სტაბილური და მდგრადი თანამშრომლობის ჩამოსაყალიბებლად,
რომელიც მოითხოვს თანმიმდევრულ, გრძელვადიან მუშაობას და გამოცდილებას. როგორც წესი,
ქართული კომპანიები თავიანთ პირველ კონტაქტებს ამყარებენ სამთავრობო ან სამოქალაქო
საზოგადოებებთან, რომლებიც მათთვის ნაცნობია და ენდობიან, გააჩნიათ კარგი, სანდო რეპუტაცია
და რესურსები. როგორც წესი, კომპანიები თანამშრომლობისთვის სასურველი პირების ძიებას
დაიწყებენ საკუთარ სანაცნობო წრეებში, ან დაეყრდნობიან შუამავლებს, რომლებიც აცნობიერებენ
ყველა ჩართული მხარის საჭიროებებსა და მოთხოვნებს.

ნდობის ჩამოყალიბებას ესაჭიროება დრო და დაუღალავი ძალისხმევა, თუმცა მისი დამყარების
შემთხვევაში, თანამშრომლობა გრძელვადიან პერსპექტივაში შეიძლება აღმოჩნდეს წარმატებული.
აღნიშნულის მაგალითად შესაძლებელია მოვიყვანოთ ფონდ “ნატახტარისა” და ასოციაცია “ჩვენი
სამშობლო - საქართველო” თანამშრომლობის ისტორია, რომლებიც უკვე ათი წელია ერთად
მუშაობენ გაჭირვებული ახალგაზრდების დასახმარებლად. 1991 წელს დაარსებული “ნატახტარი”
ლიდერია ქართული ლუდისა და გამაგრილებელი სასმელების ბაზარზე, რომელმაც 2011 წელს
დააარსა ფონდი “ნატახტარი”, როგორც მისი კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის
პროგრამა. მათი პარტნიორი, “ჩვენი სამშობლო - საქართველო”, არის ასოციაცია, რომელიც მიზნად
ისახავს დაუყონებლივ და გრძელვადიანად უზრუნველყოს ბავშვებისა და მათი ოჯახების ცხოვრების
ხარისხის გაუმჯობესება. ამ თანამშრომლობის მიზანი იყო მშობლის მზრუნველობის გარეშე
დარჩენილი ახალგაზრდების დახმარება და მათი დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადება. ამ
მიზნით ფონდ „ნატახტარი”-დან დაახლოებით ერთი მლნ. ლარი (დაახლოებით 370 000 ევრო)
დაიხარჯა 500-ზე მეტი ბენეფიციარის დასახმარებლად. წარმატებული თანამშრომლობის
დასადასტურებლად, ფონდს მიენიჭა რამდენიმე კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის
ჯილდო.

“თავიდანვე ვიცოდით, რომ რამდენიმე წელიწადში ვნახავდით შედეგებს და ეს ჯილდო იმის დასტურია,
რომ ჩვენი მოლოდინი გამართლდა: ჩვენ მივაღწიეთ შედეგებს! კომპანია „ნატახტარი”-ს და “ჩვენი
სამშობლო - საქართველო”-ს მიერ შემუშავებული მექანიზმი (მოზარდებზე ზრუნვა) წარმატებული

აღმოჩნდა, რაც დასტურდება იმით, რომ 270-ზე მეტმა ახალგაზრდამ შეძლო პროფესიული
განათლების მიღება, ხოლო 300-ზე მეტმა მაშინვე იშოვა სამსახური“(ნინო სურმავა, „ნატახტარი”-ს

ბრენდ მენეჯერი)

მედიაციის როლი: ინდივიდუალური მიდგომები დახმარების საჭიროების მქონე
სექტორებთან მუშაობისას

ვინაიდან სხვადასხვა სექტორს თავიანთი საქმიანობიდან გამომდინარე უჭირთ ერთმანეთთან
ეფექტური კომუნიკაციის ჩამოყალიბება, შესაბამისად მათ ესაჭიროებათ შუამავალი პირი, რომელიც
მათ დაეხმარება “საერთო ენაზე” კომუნიკაციის ჩამოყალიბებაში და ითამაშებს გადამწყვეტ როლს
წარმატებული თანამშრომლობაში და მის შენარჩუნებაში. განსაკუთრებით მიმდინარე ეტაპზე,
საქართველოში ძალიან რთულია აღნიშნული პროცესის მდგრადობის შენარჩუნება საჭირო
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პრაქტიკული სახელმძღვანელოების არარსებობის გამო, რაც მედიატორის როლს კიდევ უფრო
მნიშვნელოვანს ხდის.

შუამავლების მთავარი ამოცანაა მხარეებს შორის კომუნიკაციის უზრუნველყოფა, მათ შორის
“ხიდების აგება” და პოზიტიური მაგალითების მიცემა, რაც მოითხოვს თითოეულ სექტორთან და მათ
კუთვნილ აქტორებთან ინდივიდუალურ მუშაობას. კომპანიებმა უნდა გააცნობიერონ, რომ სამოქალაქო
საზოგადოებასთან მუშაობა მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია მათი ბიზნესის სოციალური გავლენის
გასაზრდელად, რათა მათ შეძლონ აღიარონ ამ ურთიერთობების სარგებელი. მეორეს მხრივ,
ფასილიტატორებმა მჭიდროდ უნდა ითანამშრომლონ სამოქალაქო საზოგადოების
წარმომადგენლებთან, რათა აჩვენონ, რომ ბიზნესთან და მთავრობებთან მუშაობა და მათი
პასუხისმგებლობის დაკისრება აუცილებელია საზოგადოების გაძლიერებისა და ქვეყნის
განვითარებისთვის. გარდა ამისა, მათ უნდა იცოდნენ თავიანთი ინტერესი და პროცესში ძლიერი
მონაწილეობა. ბოლოს, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, მცირე საუკეთესო პრაქტიკის შექმნასა და
გაზიარებას შეუძლია მრავალი მოულოდნელი სარგებელი მოიტანოს. პრო ბონო საქართველო
შუამავლის ინიციატივა და საქართველოს სტრატეგიული კვლევისა და განვითარების ფონდი იღებს
ამ რთულ ამოცანას და დიდი გამბედაობით დგანან ამ პროცესის ნოვატორებად.
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4. #GEONext: პარტნიორობა ახალგაზრდების
ჩართულობისთვის

ჩვენი ერთობლივი პროექტის #GEOYOUTH2020 ფარგლებში, Polis180-მა და GIP-მა,
საქართველოს სხვადასხვა მხარეს მცხოვრებ 150 ახალგაზრდასთან ერთად განსაზღვრეს ის
გამოწვევები და მიდგომები, რითაც ახალგაზრდები უნდა ჩაერთონ პოლიტიკაში და სამოქალაქო
აქტივობაში, რასაც შედეგად მოჰყვა ერთობლივი ახალგაზრდული მანიფესტის პროექტი. ამ
წარმატებულ ჩართულობაზე დაყრდნობით, #GEOYOUTH2021 ორიენტირებულია ახალგაზრდების
განათლებაზე და დაფინანსებაზე, რათა მათ ადგილობრივ თემებში სისრულეში მოიყვანონ საკუთარი
იდეები და განახორციელონ პროექტები. როგორც ამ პროცესში გავიგეთ, სწორედ აქ აქვს ამ
ქმედებებს ყველაზე მყისიერი გავლენა, ამიტომ მუდმივი მხარდაჭერა გადამწყვეტია დემოკრატიული
მდგრადობისა და გამძლეობის უზრუნველსაყოფად, განსაკუთრებით ეროვნულ დონეზე მიმდინარე
პოლიტიკური ცვალებადობის გათვალისწინებით. მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა მოითხოვს
სამოქალაქო ცნობიერების დონის ამაღლებას, ქართული საზოგადოების სხვადასხვა სეგმენტის
შესაძლებლობებისა და ნდობის ჩამოყალიბებას დემოკრატიულ ცხოვრებაში მონაწილეობისთვის და
სოციალური აქტივიზმის წახალისებას სამოქალაქო საზოგადოების ფორმალური სექტორის გარეთ.
აქედან დაიწყო #GEONext48.

თუ ახალგაზრდები არ მიიღებენ აქტიურ მონაწილეობას პოლიტიკაში, მაშინ შეფერხებულია
მნიშვნელოვანი მოლაპარაკების პროცესები პლურალისტური საზოგადოების შესაქმნელად. ამიტომ
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ ეს თაობა, რომელიც გაიზარდა დემოკრატიულ სისტემაში,
მოემზადოს მსჯელობისთვის. ევროკავშირმა წამოიწყო აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამა49 ამ
ეროვნული პროცესების მხარდასაჭერად, განსაკუთრებით სამოქალაქო საზოგადოებისა და
ახალგაზრდობისთვის, რომლებიც საკვანძოა დემოკრატიზაციის პროცესების მდგრადობისთვის,
თუმცა არ გააჩნიათ წარმომადგენლობა და ჩართულობა. ამიტომ, ჩვენი გამოცდილებიდან
გამომდინარე, გვსურს ჩართულობის ახალ დონეზე აყვანა. დაინტერესებულ მხარეთა ფართო
საერთაშორისო ქსელთან ერთად, გვინდა ხაზი გავუსვათ კორპორაციული სოციალური
პასუხისმგებლობისა და სექტორთაშორისი თანამშრომლობის მნიშვნელობას მდგრადი და ეფექტური
სამოქალაქო მონაწილეობისთვის.

მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენმა საქმიანობამ ახალგაზრდებს შორის ჩამოაყალიბა აქტიური
კავშირები, რომელთაც სურთ ჩაერთონ ადგილობრივ პოლიტიკაში, ასევე მნიშვნელოვანია მათი
დაკავშირება სამოქალაქო საზოგადოების ფართო სექტორთან, მათ შორის არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან, კერძო კომპანიებთან და საჯარო სექტორთან. ამრიგად, #GEONext-ის მიზანია
გამოიყენოს სამოქალაქო განათლება და საერთაშორისო სექტორთაშორისი თანამშრომლობა, რათა
მოამზადოს ქართველების მომავალი თაობა სამოქალაქო ჩართულობისთვის, იცოდეს და
განახორციელოს თავისი დემოკრატიული უფლებები და მოვალეობები, გამოიყენოს ტექნოლოგიები და
დაამყაროს თანამშრომლობა, მათ შორის კერძო სექტორთან, რათა მოითხოვოს და ხელი შეუწყოს
მთავრობის უფრო მეტ ანგარიშვალდებულებას.

გამჭვირვალე კრიტერიუმების საფუძველზე კონკურსის წესით შეირჩა რვა ახალგაზრდული
ჯგუფი საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან. მათი საპროექტო წინადადებები ეხება ადგილობრივ

49 https://www.eeas.europa.eu/eeas/eastern-partnership_en

48 https://polis180.org/geonext-partnerships-for-youth-engagement/
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თემებში დიგიტალიზაციის, ინკლუზიის, კლიმატის/მდგრადობის და რეგიონული ეკონომიკური
განვითარების გამოწვევებს. დაფინანსებისა და ადმინისტრაციული მხარდაჭერის მიღების გარდა, მათ
შეუერთდნენ მენტორები საერთაშორისო კომპანიებიდან და არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან. ეს
დაეხმარა მათ განავითარონ თავიანთი იდეები, განახორციელონ თავიანთი პროექტები და ჩართონ
ფართო აუდიტორია მათ საქმიანობაში. გარდა ამისა, გერმანიის სამოქალაქო საზოგადოების ოთხი
თანამენტორი50 ექსპერტების რანგში აქტიურად იყვნენ ჩართული სამუშაო პროცესში, რომლის
ფარგლებშიც ისინი ახალგაზრდებს აძლევდნენ რჩევებსა და უტარებდნენ საჭირო ტრენინგებს.

#GEONext-ის ფარგლებში გაიმართა საერთაშორისო ექსპერტების არაერთი პრეზენტაცია,
როგორც პირველი სესიების დროს51, ასევე სექტორთაშორისი თანამშრომლობის შესახებ
გერმანულ-ქართული ვებინარის ფარგლებში52. 2022 წლის ოქტომბერში თბილისში გამართული
კონფერენცია გააერთიანებს ახალგაზრდულ ჯგუფებს, მათ მენტორებსა და თანამენტორებს53, ასევე
მონაწილეებს სხვადასხვა სექტორიდან, რათა ამ პრობლემების გადაჭრაში განიხილონ ადგილობრივი
პროექტების შედეგები და სექტორთაშორისი თანამშრომლობის როლი. საქართველოს სხვადასხვა
რეგიონის პროექტების შემდეგი მაგალითები გვიჩვენებს, თუ როგორ შეიძლება ჰქონდეს
მნიშვნელოვანი და გრძელვადიანი ზეგავლენა სექტორთაშორის თანამშრომლობას, თუნდაც მცირე
მასშტაბით.

4.1 გამოწვევა 1: კლიმატის ცვლილება/მდგრადობა

ევროკავშირი კლიმატის ცვლილების შერბილებისა და ადაპტაციის წინა პლანზე
პოზიციონერებს. თავისი მწვანე გარიგებით54 მან წამოიწყო ამბიციური საგზაო რუკა კლიმატის
ნეიტრალიტეტისკენ არაუგვიანეს 2050 წლისთვის. მწვანე გარიგების მიზანია 2050 წლისთვის
სასათბურე აირების ემისიების აღმოფხვრა და მათი შემცირება, რათა გახდეს რესურსებით ეფექტური
და კლიმატის მიმართ ჭკვიანი ეკონომიკური ცენტრი. 2030 წლისთვის 50 პროცენტით, ეკონომიკური
ზრდის რესურსებისგან გამოყოფისა და გამჭვირვალე და ინკლუზიური ტრანსფორმაციის პროცესებში
ჩართვით. მაგრამ რას ნიშნავს ეს პრაქტიკაში და როგორ განხორციელდება ეს ძირითადი პოლიტიკის
პრინციპები?

2050 წლის მიზნის მისაღწევად, მწვანე გარიგება ეყრდნობა სექტორთაშორისი
თანამშრომლობას, რადგან ყველა სექტორი აქტიურად უწყობს ხელს 2050 წლის მიზნების მიღწევას.
პირველ რიგში, ეს არის ინოვაციური ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების პოპულარიზაცია და
ფინანსური რესურსების უზრუნველყოფა ეკოლოგიურად სუფთა ინოვაციებისთვის. მეორე კომპონენტი
ეხება ინფრასტრუქტურას, ტრანსპორტის და ენერგეტიკული ქსელების გადახედვას, რათა უფრო
მდგრადი გახდეს ენერგეტიკული სექტორის დეკარბონიზაციის გზით. საბოლოო მიზანი არის
სამართლიანი, ჯანსაღი და მდგრადი გლობალური კვების სისტემების შექმნა55. მწვანე ეკონომიკის
მიზნის მისაღწევად საჭიროა ფინანსური ინიციატივები ევროკავშირის პარტნიორებისთვის ევროპის
გადახდების ინიციატივის (EPI) ფარგლებში, მათ შორის საქართველოსაც56. დაფინანსების
ინიციატივები მოიცავს საჯარო და კერძო ინვესტიციებს, მდგრადი ინვესტიციების ტაქსონომიას და
სამუშაო ძალის ზრდის სტრატეგიებს.

56 https://www.epicompany.eu/

55 https://www.unsdsn.org/sdsn-and-eesc-host-eu-policy-workshop-farm-to-fork-how-to-make-it-work

54 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

53 https://polis180.org/blog/2022/06/27/put-your-hands-together-for-our-geonext-co-mentors/

52 https://www.youtube.com/watch?v=Lurk6JSUaiU

51 https://gip.ge/kicking-off-geonext2022/

50 https://polis180.org/blog/2022/09/22/geonext-meet-the-mentors/
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საქართველოს გადმოსახედიდან

საქართველო, ისევე როგორც რეგიონის სხვა ქვეყნები, ძირითადად აწყდებიან ჰაერის
დაბინძურების პრობლემას, არ გააჩნიათ ნარჩენების მდგრადი მართვის სისტემები და იბრძვიან
უსაფრთხო წყლისა და საკვების მიწოდებისთვის. ევროკავშირი და საქართველო თანამშრომლობენ
ოთხი ძირითადი პოლიტიკის სფეროში, რომელიც მიმართულია გარემოს დეგრადაციის წინააღმდეგ
ბრძოლაში, ასევე პოლიტიკის მიმართ, რომელიც მიმართულია ხალხისა და პლანეტის პატივისცემაზე,
კლიმატის სტანდარტების უზრუნველსაყოფად და საქართველოს მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის
გაუმჯობესებაზე. ამ პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად და მდგრადობის უზრუნველსაყოფად
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება, საბაზო ჩართულობა და აქტიური
ახალგაზრდობა. მხოლოდ ახალგაზრდების სამოქალაქო სექტორთან დაკავშირებითა და
სექტორთაშორისი თანამშრომლობის ჩამოყალიბებით შეიძლება წარმატების მიღწევა საქართველოს
ეკონომიკის გადახედვაში. ეს ხაზგასმით აღნიშნა გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო
გუტერეშმა 2021 წლის გაეროს კლიმატის ცვლილების კონფერენციაზე (COP26): „ახალგაზრდები
იყვნენ პოზიტიური გადაწყვეტილების მიღების წინა პლანზე, ემხრობიან კლიმატის სამართლიანობას
და ლიდერებს აკისრებენ პასუხისმგებლობას. ჩვენ გვჭირდება ახალგაზრდები ყველგან, რათა
გააგრძელონ თავიანთი ხმის ამაღლება“57.

საბაზისო მოქმედება: Youth4climate

ეს არის ზუსტად ის პოზიცია, რომელსაც
#GEONext ახორციელებს: უზრუნველყოს
საერთაშორისო სექტორთაშორისი
თანამშრომლობა საქართველოს ახალგაზრდების
მხარდაჭერით თანამშრომლობის დამყარებაში
სხვა სექტორებთან რეგიონული პროექტების
განსახორციელებლად, ხოლო საქართველოს
მთავრობის ანგარიშვალდებულებისა და
გამჭვირვალობის ხელშეწყობა. #GEOnext
ახალგაზრდების მონაწილეობას სერიოზულად
უყურებს, ახალგაზრდა აქტივისტებს კლიმატის
ცვლილების წინააღმდეგ ბრძოლას წინა პლანზე
აყენებს. ჩვენი ინიციატივა ყაზბეგში აქტიურად მუშაობს გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებაზე
ახალგაზრდების შესაძლებლობების ამაღლების სემინარები, რათა მოხდეს ხსენებული თემის წინ
წამოწევა ადგილობრივი მოხალისეების მობილიზებით, როგორც მათმა დამფუძნებელმა სალომე
ქუშაშვილმა განმარტა: „ჩვენ მოვახერხეთ ადგილობრივი მოხალისეთა ჯგუფის ჩამოყალიბება,
რომლებსაც აქვთ დიდი სურვილი და უნარი. აკეთებენ მაქსიმუმს (...) და აქვთ პროდუქტიული
შედეგები.”

კლიმატის ცვლილების ზოგად სოციალურ პრობლემებთან დაკავშირება პანკისის ხეობაში
მოქმედი „ილუმინატორის“58 ახალგაზრდული ცენტრის მთავარი მიზანია. ორგანიზაცია არა მხოლოდ
ავითარებს შესაძლებლობებს და ატარებს ადგილობრივ გარემოსდაცვითი ღონისძიებებს
საქართველოს ახალგაზრდებში გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების მიზნით, არამედ აქტიურად

58 https://www.facebook.com/profile.php?id=100064196376102

57 https://news.un.org/en/story/2021/09/1101712
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უწყობს ხელს ეთნიკურიუმცირესობების ინტეგრაციას, როგორც ორგანიზაციის დამფუძნებელმა,
გიორგი მოკვერაშვილმა აღნიშნა: „ჩვენ გვინდა ახალგაზრდები ჩვენი ხეობა მაქსიმალურად ჩაერთოს
საზოგადოებრივ საქმიანობაში (ერთდროულად) ქისტების ეთნიკურ უმცირესობასა და ქართველებს
შორის ინტეგრაციის დონის გაზრდას. ეს ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია“.

ცხადია, ევროკავშირის მწვანე შეთანხმებამ და EPI-მ საფუძველი ჩაუყარა საქართველოს
მწვანე ეკონომიკაზე გადასვლას. თუმცა, სწორედ ინტერსექტორული ახალგაზრდული აქტივიზმის
ჩართვა საბაზო დონეზე ანიჭებს ამ პოლიტიკას რეალურ მნიშვნელობას. ინტერსექტორული
ახალგაზრდული აქტივიზმი მართლაც აყალიბებს გლობალურ კლიმატის დაცვას. ნათელია, რომ
ადგილობრივი, გლობალური და რეგიონული თანამშრომლობა აუცილებელია კლიმატის წარმატებული
მოქმედებისთვის რეგიონულ და გლობალურ დონეზე.

4.2 გამოწვევა 2: ინკლუზია

სოციალური ჩართულობა განისაზღვრება, როგორც „პირობების გაუმჯობესების პროცესი,
რომლითაც ინდივიდები და ჯგუფები იღებენ მონაწილეობას საზოგადოების ცხოვრებაში - უნარების,
შესაძლებლობებისა და ღირსების გაუმჯობესება მათთვის, ვინც არახელსაყრელია მათი იდენტობის
საფუძველზე“59. მიუხედავად იმისა, რომ ევროპის საბჭოს დაკვეთით ჩატარებულმა ბოლო კვლევამ60

აჩვენა საქართველოში უმცირესობების მიმართ ნეგატიური დამოკიდებულების შემცირება, გარკვეული
სოციალური ჯგუფების გარიყულობის დონე კვლავ მაღალია. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში
ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების მიმართ დამოკიდებულება გაუმჯობესდა, ქართველების
უმეტესობამ არ იცის რა პრობლემები აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ყოველდღიურ
ცხოვრებაში. მაგრამ თუ საზოგადოების უმრავლესობამ არც კი იცის ან არ აღიარებს, რომ გარკვეული
სოციალური ჯგუფები გარიყულია, როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს მათი ცხოვრების პირობები და
მონაწილეობა საზოგადოებაში?

შშმ პირთა დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში

World Disability Report-ის მიხედვით61, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
დისკრიმინაცია იწვევს ნაკლებ ეკონომიკურ აქტივობას და სიღარიბის მაღალ დონეს, ასევე სერიოზულ
ბარიერებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში (საჯარო სერვისების გამოყენება, მონაწილეობა სოციალურ და
კულტურულ ცხოვრებაში). ეს გლობალური ტენდენციები შეესაბამება საქართველოში შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 2021 წლის ანალიზის დასკვნებს. #GEONext-ის
მეშვეობით, ახალგაზრდების ორმა ჯგუფმა შეიმუშავა ადგილობრივი ინიციატივები62, რათა გადაჭრას
ზოგიერთი საკითხი მათ შესაბამის რეგიონებში. პროექტში „საზოგადოებრივი ადგილების
ხელმისაწვდომობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის“ მონაწილეებმა ყურადღება
გაამახვილეს საზოგადოებრივ ადგილებში ხელმისაწვდომობის პრობლემაზე. მეორე ჯგუფმა
„ახალგაზრდობა რეგიონული ცვლილებისთვის“ ხაზი გაუსვა პროფესიული განვითარებისა და
სოციალური უნარების გაუმჯობესების მნიშვნელობას შრომის ბაზარზე შშმ პირთა შანსების გაზრდის
მიზნით.

62 https://www.undp.org/georgia/publications/situation-analysis-rights-people-disabilities-georgia-2021

61 World Health Organization & World Bank. (2011). World report on disability 2011. World Health Organization.
https://apps.who.int/iris/handle/10665/44575

60 https://rm.coe.int/book-eng/1680a583d0ndmkaj/https:/rm.coe.int/book-eng/1680a583d0

59 https://www.worldbank.org/en/topic/social-inclusion#3
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დასახული მიზნების მისაღწევად
ორივე ჯგუფს ეხმარებოდნენ დარგის
გამოცდილი აქტორები, რომლებიც
იზიარებდნენ თავიანთ და პროფესიულ
შეხედულებებს. Caritas Georgia63 1994
წლიდან მუშაობს მარგინალიზებულ და
დაუცველ ჯგუფებთან, აქცენტს აკეთებს მათ
პირად პასუხისმგებლობასა და ღირსებაზე.
ქალთა მონაწილეობა საერთო მომავლისთვის
(WECF) საქართველო64 ხელს უწყობს
ქალებისა და მარგინალიზებული ჯგუფების
მონაწილეობას და ჩართულობას მათი ხმის გაძლიერებით, განსაკუთრებით ადგილობრივ
პოლიტიკაში.

ორივე ჯგუფს ძალიან დაეხმარა მენტორებისგან მიღებული რჩევები მათი ინიციატივების
ხანდახან რთული განხორციელების დროს: „როგორც მცირე საინიციატივო ჯგუფი, პროექტის
დაგეგმვისა და განხორციელების ფაზაში ჩვენ მრავალი გამოწვევის წინაშე აღმოვჩნდით, როგორიცაა
შეზღუდული გამოცდილება, გუნდის შექმნა, საზოგადოების მობილიზაცია, დროის მართვა. თუმცა,
მენტორებმა თავიანთი მსხვილი ორგანიზაციების ცოდნა და გამოცდილება გაუზიარეს. ამრიგად, ეს
თანამშრომლობა და გამოცდილების გაცვლა ჩვენთვის ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო პროცესი
იყო“, - განაცხადა დიმა ქარჩავამ სენაკის “აბა ულას” ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფიდან.
რეგიონალური ცვლილებებისთვის ახალგაზრდები - რიმა ბერიძის თქმით, კარგად ჩამოყალიბებულ
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მუშაობა მის ჯგუფს არა მხოლოდ ცოდნისა და რჩევების
მიწოდებას აძლევდა, არამედ არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტივისტთა ქსელებთან წვდომას.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და გარეშე ახალგაზრდების ადგილობრივი ადგილობრივი
პერსპექტივის შერწყმით დარგში ჩამოყალიბებული საერთაშორისო ორგანიზაციების
ხელმძღვანელობითა და პროფესიული კვალიფიკაციით, ორივე ჯგუფმა შეძლო დაემუშავებინა და
განეხორციელებინა თავისი პროექტები ბევრად უფრო ეფექტური და ყოვლისმომცველი გზით, ხოლო
მათ საერთაშორისო პარტნიორებმა ისარგებლეს მათი ინოვაციური იდეებითა და მიდგომებით, ასევე
ადგილობრივი საჭიროებების ცოდნით.

4.3 გამოწვევა 3:რეგიონალური ეკონომიკური განვითარება

მსოფლიო ბანკისა65 და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის66 შეფასებით,
საქართველო აუმჯობესებს კონკურენტუნარიანობას, კავშირს და რეგიონულ ინტეგრაციას, ასევე
ინოვაციას და ციფრულ ტრანსფორმაციას. მაგრამ რატომ აკეთებს თბილისის მთავრობა ამდენ
ძალისხმევას ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებისთვის? და რას ნიშნავს ეს ქართულ
კონტექსტში?

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ პოლიტიკურმა და ეკონომიკურმა შოკმა, რასაც მოჰყვა
შიდაეთნიკური კონფლიქტები და ბიზნეს გარემოს მკვეთრი გაუარესება, საქართველოში მკვეთრი

66 https://www.ebrd.com/georgia.html

65 https://www.worldbank.org/en/country/georgia/overview

64 https://www.wecf.ge/

63 https://caritas.ge/
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ეკონომიკური ვარდნა გამოიწვია. ვარდების რევოლუციამ, რუსეთ-საქართველოს დამანგრეველმა
ხუთდღიანმა ომმა სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ტერიტორიებზე 2008 წელს და გლობალურმა
ეკონომიკურმა კრიზისმა კიდევ ერთხელ უკუაგდო საქართველოს ეკონომიკა. მიუხედავად იმისა, რომ
საერთაშორისო დონორებმა ქვეყანას აღდგენისთვის მიაწოდეს ფინანსური მომსახურების პაკეტები67,
იყო მნიშვნელოვანი გაურკვევლობა, რომელიც ხელს უშლის მდგრად და ინკლუზიურ ეკონომიკურ
ზრდას. ეკონომიკური რეფორმების არარსებობა, სოციალური პრობლემების გამწვავება,
სახელმწიფოსა და ხელისუფლების ჩარევა, ასევე რუსეთთან დაპირისპირება გახდა ახალი
ხელისუფლების ცვლილების მიზეზი 2012 წლის შემოდგომაზე68. ამ პოლიტიკურმა არასტაბილურობამ
გამოიწვია კერძო ინვესტიციების შემცირება, რამაც სერიოზულად დააზარალა რიგითი მოსახლეობა.
ეს გაძლიერდა 2020 წელს, როდესაც გლობალურმა პანდემიამ დაარტყა მსოფლიო ეკონომიკას.

საქართველოს ეკონომიკისთვის კიდევ ერთი მთავარი პრობლემაა მისი დამოკიდებულება
სოფლის მეურნეობის სექტორზე, რომელიც 2017 წელს ქვეყანაში დასაქმებულთა დაახლოებით
50%-ს შეადგენა69. ეს მიუთითებს რამდენიმე ძირითად გამოწვევაზე: დაბალი პროდუქტიულობა და
სოფლად ხარისხიანი სამუშაო ადგილების შექმნის აუცილებლობა რჩება კრიტიკულ სტრუქტურულ
საკითხებად. მსოფლიო ბანკი აჯამებს: „სოფლად ბევრი ქართველი ჯერ კიდევ არაპროდუქტიული
სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული. ადამიანური კაპიტალის ინდიკატორები კვლავ სუსტია,
სწავლის ცუდი შედეგებით და არ არსებობს კავშირი განათლებასა და კერძო სექტორის საჭიროებებს
შორის. გარდა ამისა, საქართველოს სავაჭრო ღიაობა და მისი დამოკიდებულება ტურიზმიდან
შემოსავალზე, ხდის მას დაუცველს გარე და გლობალური შოკების მიმართ“70. ცხადია, საქართველოს
სჭირდება კრეატიული გადაწყვეტილებები და ახალგაზრდების ჩართულობა დეცენტრალიზებულ
ძალისხმევაში, რათა გადალახოს სოციალურ-ეკონომიკური უთანასწორობა ქალაქსა და სოფლებს
შორის ადგილობრივი დივერსიფიკაციის სტრატეგიების მეშვეობით. როგორ შეუძლია ქართველმა
ხალხმა მიაღწიოს მაღალ პროდუქტიულობას და მიაღწიოს ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდას? პასუხი
არის: ერთად ყველა სექტორში და ძირეული მიდგომით!

ადგილობრივი grassroots მოძრაობები და ინოვაციური იდეები ეკონომიკური ზრდისთვის

საქართველოში ტერიტორიული განვითარებისა და ქალაქებისა და სოფლების
ტრანსფორმაციის პროცესში, ქვემოდან ზევით სექტორთაშორისი თანამშრომლობის მიზანია
რეგიონებსა და მუნიციპალიტეტებს შორის სოციალურ-ეკონომიკური უთანასწორობის შემცირება.
ადგილობრივი დემოკრატია უნდა განმტკიცდეს ინკლუზიური მონაწილეობის პროცესში, რადგან ეს
იწვევს უკეთეს ცხოვრებას დაზარალებულ თემებში ყველასთვის. სწორედ ამას ეხებოდა
#GEONext-ის ფარგლებში განხორციელებული ორი პროექტი. გარდა იმ ახალგაზრდების
გაერთიანებისა, რომლებიც ინვესტირებულნი არიან სოციალურ ცვლილებებში და საქართველოსა და
გერმანიაში ახალგაზრდების პროევროპული პოზიციის გაერთიანებისა, რომლებსაც შეუძლიათ
ერთმანეთის მხარდაჭერა და სწავლა. ბიზნეს სამყაროს მენტორებთან გაცვლა იწვევს ახალგაზრდების
მიმღებლობისა და სანდოობის ზრდას გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში. ამ გაცვლისას მათ
გაიგეს, თუ როგორ შეიძლება მათი იდეები გახდეს მდგრადი გადაწყვეტილებები სისტემური

70 https://www.worldbank.org/en/country/georgia/overview

69 OECD (2017). Migration and agriculture in Georgia. Interrelations between Public Policies, Migration and
Development in Georgia

68 https://www.npr.org/2012/10/02/162169654/opposition-victory-signals-new-direction-for-georgia

67

https://reliefweb.int/report/georgia/international-donors-conference-georgia-call-wide-international-support-stabilis
ation

33



უთანასწორობისა და დისბალანსის შესაცვლელად, რათა შეფასდეს თანასწორ და სამართლიან
საზოგადოებაში ცხოვრების ასპექტი.

პირველმა ჯგუფმა ყურადღება გაამახვილა ბაღდადის მუნიციპალიტეტის პოტენციალის
ათვისებაზე. პროექტის მთავარი მიზანი იყო თაფლისა და ღვინის მწარმოებლების მხარდაჭერა.
პროექტი განხორციელდა ორი გზით: მარნებისა და თაფლის მწარმოებლებისთვის ლექციების
მეშვეობით გაყიდვების გაზრდის შესაძლებლობების გამოყენების გზების წარდგენით, როგორიცაა
Airbnb. მეორე ეტაპზე ჯგუფმა მოიწვია დარგის სპეციალისტები და მოაწყო პრაქტიკული სემინარები
თაფლის მწარმოებლებისთვის ყოველდღიურ სამუშაო ადგილებზე აპი-ტურისტული ობიექტების
(მეფუტკრეობასთან ასოცირებული ტურიზმი, როგორც ტრადიციული პროფესია) შექმნის შესახებ.
ჯგუფის მნიშვნელოვანი მიღწევა იყო ადგილობრივი ბიზნესის მფლობელებს შორის ურთიერთობის
გაძლიერება. ღვინის ქარხნების მფლობელებმა და თაფლის მწარმოებლებმა ნათლად იცოდნენ
კოოპერატივებისა თუ ასოციაციების, როგორც თანამშრომლობის განვითარების, ინვესტიციების
მოზიდვისა და მათი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების აუცილებელი ინსტრუმენტის შექმნის
მნიშვნელობა. ჯგუფმა მოაწყო გაცვლა უფრო დიდ კომპანიებთან, რათა ეჩვენებინა მონაწილეებს, თუ
როგორ მუშაობენ მუნიციპალიტეტებთან ერთად და დაეყრდნოთ საერთაშორისო გამოცდილებას იმის
შესახებ, თუ როგორ მუშაობენ მათთან უფრო დიდი ბრენდების ადამიანები.

”ახალგაზრდული იდეების ბანაკი” დაჯილდოვების ცერემონიალი

მეორე ჯგუფმა მოაწყო ახალგაზრდული იდეების ბანაკი. ისინი შეხვდნენ აჭარის რეგიონის
ახალგაზრდებს, გააცნეს ისინი რეგიონული ეკონომიკური განვითარების სფეროს ექსპერტებთან და
გაუზიარეს ევროპელი ახალგაზრდების შეხედულებები. ამ პროექტის მთავარი მიზანი იყო ქობულეთის
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლის მოსწავლეებისთვის თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის
მიწოდება სტარტაპ პროექტების მომზადებისა და განხორციელების სფეროში (მეწარმეობასთან
დაკავშირებული მიკრო და მცირე პროექტები, ასევე ინოვაციური ტექნოლოგიები). იდეები,
როგორიცაა სოციალური სივრცის შექმნა წიგნებით, სამკითხველო ოთახით, სამუშაო სივრცით და
პატარა კაფეთი, აპლიკაციის შექმნა, რომელიც მოიცავს საგანმანათლებლო მასალებს, ვიდეო
გაკვეთილებს, რომელიც დაეხმარება საშუალო სკოლის მოსწავლეებს საუნივერსიტეტო
გამოცდებისთვის მომზადებაში ან პრობლემის გადაჭრაში. დიდი როლი ითამაშა სტუდენტურმა
ჰოსტელმა.

ეს პროექტები ნათლად ასახავს ფართომასშტაბიანი ინიციატივების მნიშვნელობას და მათი
საჭირო წვლილის შეტანას საქართველოს ინკლუზიურ ეკონომიკაში. თუ ჩვენ გვინდა ვიხილოთ უფრო
სამართლიანი და ინკლუზიური საზოგადოება, სადაც ყველა იმარჯვებს და არა მხოლოდ
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საქართველოში, წარმატებულ ბიზნეს მფლობელები უნდა გაერთიანდნენ სამოქალაქო
საზოგადოებასთან და განსაკუთრებით ახალგაზრდულ ინიციატივებთან, რათა განავითარონ
ინკლუზიური და მდგრადი ადგილობრივი ეკონომიკური სისტემა ინდივიდებისთვის,
მუნიციპალიტეტებისთვის და ქალაქებისთვის.

4.4 მიზანი 4: დიგიტალიზაცია/მეწარმეობა

ციფრული ტრანსფორმაცია გახდა 21-ე საუკუნის ცენტრალური სიტყვა. ძირითადი აქცენტი
კეთდება ბიზნესის ტრანსფორმაციაზე, რათა მოხდეს მათი ფუნქციონირების, წარმოების და
მომხმარებლებისთვის მიწოდების დიგიტალიზაცია. გარდა ამისა, ამჟამად არის ახალი ბიზნეს
სექტორები, რომლებიც ვერ იარსებებს შესაბამისი ტექნოლოგიების გარეშე, როგორიცაა სოციალური
მედიის ინდუსტრია, ონლაინ კომერცია და ელექტრონული კომერცია და ვებ დიზაინი. მაგრამ ციფრული
ტრანსფორმაცია ასევე ეხება იმ ცვლილებებს, რომლებიც მოჰყვება ამ დიგიტალიზაციის პროცესებს და
იმას, თუ როგორ ვაკავშირებთ ჩვენ, როგორც საზოგადოებას, ვიყენებთ, ვმუშაობთ და
ვურთიერთობთ ერთმანეთთან. ახალი ამბების გაგება მკვეთრად შეიცვალა ბოლო ათწლეულის
განმავლობაში, გაზეთებიდან ონლაინ ამბებამდე, რადიოთი პოდკასტებამდე, პირდაპირი
ტელევიზიიდან სოციალური მედიის პლატფორმებამდე71. იგივე ეხება პოლიტიკურ კომუნიკაციას.

ციფრული ტრანსფორმაცია და ახალგაზრდების ჩართულობა

ზემოთ ხსენებული ახალი ამბების მოხმარების მოდელი ყველაზე თვალსაჩინოა ახალგაზრდა
თაობაში და გავლენას ახდენს იმაზე, თუ როგორ არიან დღეს ისინი ჩართული სამოქალაქო
აქტივობაში. 2012 წლის კვლევამ აჩვენა, რომ „მოქალაქის იმიჯი, რომლის ინტერაქცია ტრადიციულ
საჯარო ინფორმაციასთან გულისხმობს მასობრივი საკომუნიკაციო შინაარსის პასიურ მოხმარებას“
აღარ შეესაბამება 30 წლამდე ასაკის ადამიანთა უმეტესობას. დღეს საინფორმაციო სივრცე
გამოირჩევა წყაროების მრავალფეროვნებით და მეტიც, ნებისმიერს შეუძლია საკუთარი კონტენტის
წარმოება. ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოქალაქეობის მოდელი, რომელიც „ხაზს უსვამს პოლიტიკური
მოქმედებების ახალ რეპერტუარებს და დაფუძნებულია პირად გამოხატვაზე სოციალური ქსელების
მეშვეობით, ხშირად ციფრული მედიის გამოყენებით“72. თუმცა, სამოქალაქო ჩართულობის ეს ახალი
ფორმა მოითხოვს განსხვავებულ უნარებს, ვიდრე კლასიკური აქტივიზმი. 2020 წელს ჩატარებულმა
გამოკითხვამ აჩვენა, რომ ახალგაზრდებს მთელ მსოფლიოში ყველაზე მეტად სურთ ისწავლონ
ციფრული უნარები, როდესაც საერთაშორისო ორგანიზაციები დაამყარებენ მათთან ურთიერთობას.
ახალგაზრდების მიერ დაფასებული სხვა ასპექტები იყო დახმარება სამეწარმეო საქმიანობაში,
ახალგაზრდების ჩართვა შეხვედრებისა და კონფერენციების მეშვეობით, ასევე მხარდაჭერა
მენტორობის, ფინანსური დახმარებისა თუ უნარების გამომუშავების სახით73.

ციფრული ტრანსფორმაციის პროცესში ახალგაზრდების ჩართვის მიზნით
სექტორთაშორისი თანამშრომლობა

“ანიდაბანი” არის საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობებისთვის შექმნილი
ქართული ენის შემსწავლელი მობილური აპლიკაცია74, რომლებისთვისაც სოციალური და კულტურული

74 https://m.apkpure.com/anidabani/com.anidabaniapp

73 International Telecommunication Union Berkman Klein Center for Internet and Society at Harvard Society
(2020). ITU 2020 Youth Engagement Survey – Data and Interpretation

72 Bennett, W. L.; Freelon, D. G.; Hussain, M.; Wells, C. (2022). Digital Media and Youth Engagement

71 YouGov (2022): Global media outlook report 2022
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ინტეგრაციისთვის მნიშვნელოვანია სახელმწიფო ენის ცოდნა. ამგვარად, ამ პროექტის მიზანია
ქართული ენის შესწავლის დიგიტალიზაცია, ასევე ქართულ საზოგადოებაში სომეხი და აზერბაიჯანელი
მოქალაქეების ინტეგრაციის ხელშეწყობა. #GEONext-ის მხარდაჭერით, 3000 ახალი სავარჯიშოს
დამატებით, ჯგუფმა შეძლო აპლიკაციის გაუმჯობესება!

პროექტის მსვლელობის დროს, პროექტის გუნდი თანამშრომლობდა პროგრამული
უზრუნველყოფის დამუშავებისა და ციფრული მარკეტინგის საერთაშორისო კომპანია Sweeft-თან,
რომლის წარმომადგენელმაც პროექტში ჩართულ პირებს რეკომენდაციები გაუწიეს ციფრული
მარკეტინგისა და ვებ დეველოპმენტის კუთხით. Sweeft-ის მარკეტინგის ხელმძღვანელმა, თაკო

ნიბლაძემ მათ დახმარება გაუწია სამიზნე
აუდიტორიის უფრო ზუსტად განსაზღვრაში და
ურჩია სოციალური მედიის პლატფორმების
გამოყენებით კონტენტ ვარიაციას
განსაზღვრაში. მან ურჩია, თუ როგორ
მოეხდინათ აპლიკაციების მაღაზიის (App
Store) პლატფოერმაზე ოპტიმიზაციის
გაუმჯობესება (ASO), რათა საძიებო
სისტემებში გაზრდილიყო აპლიკაციის
ხილვადობა, ასევე შესთავაზა აპლიკაციაში
ორთოგრაფიული შემოწმების ფუნქციის

მექანიზმის შემუშავება. პროექტის ჯგუფის შეფასებით, სექტორთაშორისი თანამშრომლობა მათ
უზომოდ დაეხმარა მომხმარებლისთვის მოსახერხებელი და უაღრესად ფუნქციონალური აპლიკაციის
შემუშავებაში. ეს შემთხვევა გვიჩვენებს, თუ როგორ შეუძლია ბიზნესის ციფრულმა და მარკეტინგულმა
უნარებმა იქონიოს პირდაპირი სარგებელი ახალგაზრდების ჩართულობაზე. იმის გათვალისწინებით,
რომ ციფრული ტრანსფორმაცია გავლენას ახდენს არა მხოლოდ ბიზნეს სექტორზე, არამედ ჩვენი
ცხოვრების ყველა ასპექტზე, სექტორთაშორისი თანამშრომლობა და საერთო სასწავლო პროცესები
სრულყოფილად უნდა იყოს ჩართული ახალგაზრდებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის
მცდელობებში. გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს ორივე მხარეს სარგებელს მოუტანს და ხელს
შეუწყობს აუცილებელი სოციალური ცვლილებების წახალისებას.
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დასკვნები და რეკომენდაციები

აღნიშნული ნაშრომი არც ამომწურავია და არც ამტკიცებს ინტერპრეტაციის პრეროგატივას.
საპირისპიროდ, საექსპერტო დისკუსიებზე, აკადემიური კვლევებისა და გერმანიასა და
საქართველოში მიღებული პრაქტიკული გამოცდილების საფუძველზე, აღნიშნული მიზნად ისახავს
შთააგონოს დიალოგი სექტორებსა და საზღვრებს შორის, იმის აღიარებაზე, რომ ჩვენი დროის
მრავალი აქტუალური საკითხი იმდენად რთულია, რომ ვერც ერთი ჩვენგანი ვერ გადაჭრის მათ მარტო,
ხოლო ძალების გაერთიანება საერთო მიზნისთვის სარგებელს მოუტანს ყველა მხარეს.

ქვემოთ მოცემული რეკომენდაციები ეყრდნობა სხვადასხვა მონაცემებს და მიზნად ისახავს
პრაქტიკული რჩევების მიწოდებას სექტორთაშორისო თანამშრომლობის დასამყარებლად და
შესანარჩუნებლად. დამატებითი და კონტექსტზე დამოკიდებული რესურსები მოწოდებულია მსოფლიოს
მასშთაბით მოღვაწე მრავალი სააგენტოს, კვლევითი ინსტიტუტებისა და პრაქტიკოსების მიერ,
რომლებიც ზევით არიან მოხსენიებული. იქიდან გამომდინარე, რომ მრავალ აქტორს არ გააჩნია
სექტორთაშორისო თანამშრომლობის პრაქტიკა, დიალოგი ჯერ კიდევ არასაკმარისად
განვითარებულია. შესაბამისად, აღნიშნული დოკუმენტის ავტორები ყველას მოუწოდებენ, რომ მიიღონ
მონაწილეობა აზრთა, მოსაზრებებისა და გამოცდილების გაცვლის პროცესში, ასევე წარადგინონ აქ
მოცემულ მოსაზრებებთან დაკავშირებთ თავიანთი, განსხვავებული აზრი. ჩვენ ნებისმიერ დროს
მოუთმენლად ველით გამოხმაურებებს და მივესალმებით წინადადებებს. იმედს ვიტოვებთ, რომ ეს
რეკომენდაციები დაგეხმარებათ განავითაროთ ახალი იდეები და მიდგომები, ჩამოაყალიბოთ ახალი
თანამშრომლობა და ხელი შეუწყოთ მდგრადი განვითარების გარემოს გაუმჯობესებას
ადგილობრივიდან გლობალურ დონეზე.

იყავი ცნობისმოყვარე!
წარმატებული სექტორთაშორისი თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი წინაპირობაა ყოველმხრივი
გახსნილი გონება და დადგენილი რუტინის ჩარჩოებს მიღმა აზროვნება და მოქმედება. ერთმანეთის
სამუშაო ლოგიკის ურთიერაგების განვითარებას ესაჭიროება დრო და გაცნობიერებული ძალისხმევა,
თუმცა აღნიშნული აუცილებელია, რადგან ამით იხსნება სივრცე საერთო სწავლისთვის, რაც იწვევს
ახალ შესაძლებლობებსა და მიდგომებს. ვინაიდან, აღნიშნული მთელი პროცესის განმავლობაში
შესაძლოა წარმოადგენდეს გამოწვევას, ცნობისმოყვარეობის გამოხატულება ხელს უწყობს
მორალისა და წარმატების შენარჩუნებას.

გააკეთე შენი კვლევა!
პოტენციურ პარტნიორებთან დაკავშირებამდე აუცილებელია გაეცნოთ მათ მიზნებს, ხედვებსა და
საქმიანობას. შეეცადეთ გაიგოთ, როგორ მოქმედებენ ისინი, საიდან მოდიან და რა ამოძრავებთ მათ.
ასევე, შეგიძლიათ თქვენი სანოცნობო ქსელის დახმარებით მოითხოვოთ მათთან პირველადი
შეხვედრები. აღნიშნულმა თქვენი პირველი შეხვედრის დროს არ უნდა ჩაანაცვლოს შესავალი
პრეზენტაციები, თუმცა მკაფიო სურათი დაგეხმარებათ, რომ მათ დაუსვათ უფრო მნიშვნელოვანი
კითხვები, განავითაროთ და წარმოადგინოთ უფრო მკაფიო იდეები და იმოქმედოთ
პროფესიონალურად.

დაიწყეთ მცირედით - მაგრამ დაიწყეთ!
თუ თქვენ სექტორთაშორისი ორგანიზაციის სფეროში ხართ ახალი, მიზანშეწონილია, რომ მაშინვე არ
ჩაერთოთ საქმიანობაში, რომელიც იქნება გრძელვადიანი და თანამონაწილეთა უხვი რაოდენობით.
მრავალ დაინტერესებულ მხარესთან ერთად. ამის ნაცვლად, მცირე მასშტაბიანი თანამშრომლობა
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უზრუნველყოფს მტკიცე საფუცველს, რომელზეც შეძლებთ თქვენი ცოდნისა და გამოცდილების
ამაღლებას. ამავდროულად, გამოცდილების ნაკლებობამ ხელი არ უნდა შეგიშალოთ დაწყებაში,
განსაკუთრებით თუ თუ თქვენ გაქვთ კარგი იდეა და ჩატარებული გაქვთ კვლევა პოტენციური
პარტნიორის შესახებ. თქვენ ვერასოდეს დაგეგმავთ ყველაფერს ან წინასწარ უპასუხებთ ყველა
კითხვას - ეს პროცესის ნაწილია და თქვენი პარტნიორების გამოცდილებით, პრობლემები შესაძლოა
შესაძლებლობებადაც კი გადაიზარდოს!

შეამცირეთ ცრურწმენები და დააფასეთ განსხვავებები!
კონკრეტულ სექტორში მუშაობა, როგორც წესი, გაძლევთ კონკრეტულ პერსპექტივას, ასევე იმ ძლიერ
მხარეებს, რომელიც დაგჭირდებათ თქვენს სფეროში წარმატების მისაღწევად. რესურსების
გაერთიანებისას აღმოაჩენთ, რომ თქვენს განკარგულებაშია დამატებითი უნარები და ამოცანების
ეფექტურმა დაყოფამ შეიძლება მაქსიმალურად გაზარდოს შედეგები და შეამციროს ხარჯები.
ამავდროულად, განსხვავებული ორგანიზაციული კულტურისთვის ღია გონების შენარჩუნებამ
შეიძლება ხელი შეუწყოს გაუმჯობესებებს როგორც პროექტში, ასევე თქვენს გუნდში, მაგალითად,
დროის ეფექტურობასა და გადაწყვეტილების მიღების ხარისხს შორის კავშირში. და ბოლოს, სხვა
სექტორის აქტორებთან ურთიერთობისას შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ გარკვეული პრაქტიკა,
რომელსაც თქვენ აკრიტიკებთ, შეიძლება იყოს არა ცუდი განზრახვების გამო, არამედ ცოდნის
ნაკლებობის შედეგი. აქ, ცნობიერების ამაღლებამ და ხელშესახები ალტერნატივების მიწოდებამ
შეიძლება დიდი განსხვავება გამოიწვიოს და შესაძლოა იყოს კარიბჭე ნაყოფიერი თანამშრომლობის,
საიდანაც ყველა მონაწილეს შეუძლია ისწავლოს. როდესაც სამუშაო ჯგუფში ამოცანების განაწილება
თამაშობს მნიშვნელოვან როლს, პასუხისმგებლობის განაწილება და თანამშრომლობის პროცესის
მონიტორინგს აქვს უმნიშვნელოვანესი როლი!

ჩაწერეთ!
მაშინაც კი, როდესაც თქვენი თანამშრომლობა დაწყებიდანვე ჰარმონიულია, იზრუნეთ ყველა
შეთანხმებისთვის წერილობითი სახის მიცემაზე. გამონახეთ დრო შეხვედრებისთვის და გაუზიარეთ
თქვენი პოზიციები მეორე მხარეს, მკაფიოდ განსაზღვრეთ ძირითადი ტერმინები, რათა დარწმუნდეთ,
რომ თქვენ გაქვთ იგივე მოლოდინი და გაგება. ფორმალურობა აუცილებელია იმედგაცრუების თავიდან
ასაცილებლად და ვალდებულების უზრუნველსაყოფად, ასევე, ღირებული რესურსი ახალი გუნდის
წევრებისთვის ან პარტნიორებისთვის, რომლებიც ერთვებიან სამუშაო პროცესში.

ისაუბრეთ!
ნდობა, სავარაუდოდ წარმოადგენს წარმატებული თანამშრომლობის მნიშვნელოვან საფუძველს,
რომელიც უნდა ჩამოყალიბდეს და გაიზარდოს ურთიერთობის მთლიანი პროცესის განმავლობაში.
თავიდანვე იყავით გულწრფელი თქვენს მოლოდინებთან და იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რასაც
თქვენ წარადგენთ სამუშაო მაგიდასთან ყოფნის დროს. დროულად ჩააყენეთ კოლეგები საქმის
კურსში, იმ შემთხვევაში თუ გადააწყდებით რაიმე სახის პრობლემებს, რომელიც ხელს გიშლით, რომ
დათქმულ დროზე შეასრულოთ თქვენს მიერ აღებული ვალდებულება. რა თქმა უნდა, თქვენ არ
გჭირდებათ თქვენი პარტნიორის ჩართვა თქვენი პირადი ან პროფესიული გამოწვევების დეტალებში,
თუმცა მათ აუცილებლად უნდა იცოდნენ, რომ მათ შეუძლიათ გენდონ. ზოგჯერ სისუსტის აღიარებამ,
პირიქით, შეიძლება გააღრმავოს ურთიერთობა - ბოლოს და ბოლოს, არავინ არის სრულყოფილი და
ყოველი წარმატება გულისხმობს წარუმატებლობის დაძლევას და მისგან სწავლას.

ენდე შენს გონებას!
არსებობს მრავალი მიზეზი, რის გამოც სექტორთაშორისი თანამშრომლობა მომგებიანია და თუ რა
შეიძლება ვისწავლოთ და მიიღოთ მისგან. თუმცა, არსებობს შემთხვევები, როდესაც ყველა
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თანამშრომლობა არ არის სრულყოფილი. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გამოგიჩნდათ მაცდური
შემოთავაზება, თუმცა ამავდროულად განიცდით გარკვეულ დისკომფორტს მის პირობებთან
დაკავშირებით, მაშინ გააჟღერეთ თქვენი მოსაზრება სამუშაო ჯფუფს და პარტნიორ ინსტიტუტში
არსებულ თქვენს საკონტაქტო პირს. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ მოხდება თქვენი ეჭვების გაქარწყლება,
მაშინ შესაძლოა უკეთესიც კი იყოს, რომ უარი თქვათ პროექტში მონაწილეობისგან. აღნიშნული
გადაწყვეტილება ასევე რეკომენდირებულია იმ შემთხვევებისთვისაც, როდესაც ხედავთ, რომ პროექტი
ვითარდება არასწორი მიმართულებით. თანამონაწილეებთან ღია და მკაფიო კომუნიკაციას აქვს
ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რათა თქვენს სამოღვაწეოს წრეში და მის გარეთ აიცილოთ თავიდან
ყოველგვარი არასწორი აღქმა.

ნდობის ჩამოყალიბებას სჭირდება დრო !
სტაბილური და მდგრადი თანამშრომლობის ჩამოყალიბებაში ნდობა არის უმნიშვნელოვანელის
ფაქტორი, რომელიც მოითხოვს თანმიმდევრულ, ხანგრძლივ მუშაობას და დიდ გამოცდილებას.
ერთმანეთის მოსმენა, ურთიერთგაგება და საერთო ენის პოვნა გზას უხსნის სტრატეგიულ
თანამშრომლობას. არ მიატოვოთ საქმე, რომელიც არ ხორციელდება ისე, როგორც საჭიროა, თუმცა,
მნიშვნელობა არ აქვს, ხართ თუ არა ბიზნეს საწარმო თუ სამოქალაქო აქტორი, აუცილებლად ჰკითხეთ
თქვენს თავს თუ როგორ და რა საშუალებებით შეგიძლიათ შექმნათ ღირებულება და დადებითი
წვლილი შეიტანოთ ერთობლივ ძალისხმევაში.

მკაფიო კომუნიკაციის საკითხები!
გააზიარეთ, თუ როგორ როგორ მიმდინარეობს თქვენი სამუშაო პროგრესი და მიღწეული შედეგები.
გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება სოციალური პასუხისმგებლობისა და სექტორთაშორისი
თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი ნაწილია. გარდა ამისა, შედეგების შესახებ სათანადო
ინფორმირება წარმატების ერთ-ერთი საფუძველია. შერჩეულ აუდიტორიასთან და დაინტერესებულ
მხარეებთან მუდმივი და პროფესიული კომუნიკაცია გაზრდის ერთობლივ მუშაობის მოტივაციას და
გააძლიერებს თქვენს პოზიციას, რეპუტაციას საზოგადოებაში.
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ავტორების შესახებ

ფრაუკ ზეებასი (პროექტის თანა-ხელმძღვანელი #GEONext)
არის არაკომერციული პროექტის მენეჯერი და Polis180-ის
ხანგრძლივი წევრი, სადაც ის აქტიურად არის ჩართული
აღმოსავლეთის პერსპექტივის (Perspective East) პროგრამაში,
ძირითადად მუშაობს დასავლეთ ბალკანეთზე და აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ქვეყნებზე ევროკავშირის სამეზობლო და
გაფართოების პოლიტიკის ფარგლებში. ამავდროულად, ის არის
ბუდაპეშტის ანდრასის უნივერსიტეტის დოქტორანტურის სტუდენტი,
სადაც ის იკვლევს პოლიტიკის იდენტობას როგორც საგარეო
პოლიტიკის ინსტრუმენტს კოსოვოში. იგი სწავლობდა მშვიდობისა და

კონფლიქტის კვლევებს და ლინგვისტიკას გერმანიაში, ნიდერლანდებსა და ისრაელში. ფრაუკს უყვარს
ქართული ბუნება, ღვინო და სადღეგრძელოს კულტურა. ასევე, ის ოცნებობს ერთ მშვენიერ დღეს
გახდეს ბრწყინვალე თამადა.

ანა კიკნაძე (პროექტის თანა-ხელმღძვანელი #GEONext) არის
Polis180-ის წევრი მისი დაარსების დღიდან. ის ამჟამად აქტიურად
არის ჩართული აღმოსავლეთის პერსპექტივის (Perspective East)
პროგრამაში, რომელიც ფოკუსირებულია ევროკავშირის სამეზობლო
პოლიტიკის საკითხებზე სამხრეთ კავკასიასა და აღმოსავლეთ
პარტნიორობის სხვა ქვეყნებში. მას აქვს მაგისტრის ხარისხი MA
European Studies ბასის უნივერსიტეტიდან, დიდი ბრიტანეთი.
მანამდე ის სწავლობდა საქართველოში (საერთაშორისო
ურთიერთობების ბაკალავრის ხარისხი თბილისის თავისუფალ
უნივერსიტეტში), თურქეთსა და გერმანიაში. ბოლო შვიდი წლის

განმავლობაში ანა მოღვაწეობს ბერლინში და სხვა სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებს
შორის, მუშაობდა გერმანიის საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხთა ინსტიტუტში (SWP),
საქართველოს საელჩოში გერმანიაში და გერმანიის ბუნდესტაგში IPS-ის (საერთაშორისო
პარლამენტის სტიპენდიანტი) ფარგლებში.

ჯილი კაიზერი წარმოშობით ლუქსემბურგიდანაა. საშუალო სკოლის
დამთავრების შემდეგ იგი გადავიდა ვენაში, სადაც ის სწავლობდა
პოლიტიკურ მეცნიერებებს ევროკავშირის პოლიტიკასა და
საერთაშორისო ურთიერთობებზე. მან დაასრულა მაგისტრის
ხარისხი ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტში და დარმსტადტის
ტექნიკურ უნივერსიტეტში თანამშრომლობის საერთაშორისო
განვითარების სფეროში მშვიდობისა და კონფლიქტების კვლევების
სპეციალობით. ამჟამად ის ცხოვრობს ბონში, სადაც ის მუშაობს
სოციალური ზემოქმედების სტარტაპისთვის, როგორც უმცროსი
პროექტის მენეჯერი დიგიტალიზაციისა და განათლების სფეროში.

ჯილი არის #GEONext თანამენტორი კლიმატის ცვლილებისა და მდგრადობის სფეროში.

ნორა პოლი უკვე 2 წელზე მეტია რაც Polis180-ის აქტიური წევრია და ამჟამად
თანახელმძღვანელობს აღნიშნული ორგანიზაციის პროგრამას -Perspective East, რომელიც
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ორიენტირებულია გერმანიის აღმოსავლეთ სამეზობლოზე
პოლონეთიდან - ცენტრალურ აზიამდე. აღმოსავლეთ ევროპის
შემსწავლელი ფაკულტეტის დამთავრების შემდეგ, ნორას გააჩნია
სხვადასხვა პროექტში კოორდინატორად მუშაობის გამოცდილება,
რომლებიც მიზნად ისახავდა აღმოსავლეთ და დასავლეთ ევროპელი
ახალგაზრდების ერთმანეთთან დაკავშირებას. აღნიშნული
პროექტების მეშვეობით, ის ცდილობდა დაემსხვრია არსებული
სტერეოტიპები, გაუმჯობესებინა თანამშრომლობა, მხარი დაეჭირა
საზოგადოებაში მარგინალიზებული ჯგუფების მონაწილეობას.
ამჟამად, ის მუშაობს უკრაინაში განვითარებული მოვლენების
შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირების დასახმარებლად და

ხელმძღვანელობს ბერლინში დაარსებულ ლტოლვილთა ცენტრს. ნორა გატაცებულია კულინარიით,
განსაკუთრებით უყვარს ბლინები, ხოლო ქართული სამზარეულოდან მოსწონს ნიგვზიანი ბადრიჯანი.

იონას ნიტჩკე ამჟამად სწავლობს ვენის უნივერსიტეტის
პოლიტიკური მეცნიერებათა სამაგისტრო პროგრამაზე, რომლის
საგანიც ორიენტირებულია აღმოსავლეთ ევროპის საერთაშორისო
პოლიტიკისა და განვითარების შესწავლის საკითხებზე. ამჟამად ის
არის ევროკომისიის კლიმატის პაქტის ელჩი და ევროპის კლიმატის
პაქტის ახალგაზრდული სამუშაო ჯგუფის წევრი. ასევე, იოანესი
წარსულში იყო ევროკავშირი-აფრიკის სამუშაო ჯგუფის წევრი,
რომელიც მონაწილეობას იღებდა ევროკავშირი-აფრიკის კვირეულის
ფარგლებში გამართულ “ONE” კამპანიაში. ის იყო “Zeitz im
Dialog“-ის პროექტის გუნდის წევრი, რომელიც გერმანიაში

გასამართი არჩევნების წინ მიზნად ისახავდა ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში მცხოვრები
მოსახლეობისთვის დემოკრატიული ჩართულობის პრინციპების გაცნობას. იოანესი ჩართული იყო
Polis180-ის, European Guanxi-ისა და STEAR-ის თანამშრომლობის შედეგად ახალგაზრდა
ინდო-წყნარი ოკეანის ფორუმის შექმნაში. აღნიშნული პროექტი მიზნად ისახავდა ევროპელი და
აზიელი ახალგაზრდების შეკრებას და ექსპერტთა პანელების სერიის შემდეგ პოლიტიკური კომუნიკეს
შემუშავებას. ფორუმში წარმოდგენილი იყო 40 ქვეყნიდან 300-ზე მეტი მონაწილე. იოანესი არის
#GEONext თანამენტორი რეგიონული ეკონომიკური განვითარების საკითხებში.

ესთერ კერნი 2019 წლის აგვისტოდან არის ბრანდენბურგის
საზოგადოებისა და უსაფრთხოების ინსტიტუტის მკვლევარი. ის
ჩართულია, როგორც ადგილობრივ, ასევე სხვა ევროპულ პროექტებში,
რომელთა ძირითად სამუშაო სფეროებს წარმოადგენს სოციალური
საკითხები, უსაფრთხოება, პოლიტიკა, ტექნოლოგიები და
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ეკონომიკური საკითხები. მისი
კვლევები ორიენტირებულია კიბერ და კოსმოსურ უსაფრთხოებაზე. მას
აქვს ჩრდილოეთ ამერიკის კვლევების მაგისტრის ხარისხი ბერლინის
Freie Universität-დან და ბაკალავრის ხარისხი პოლიტიკურ
მეცნიერებასა და ისტორიაში ფრაიბურგის უნივერსიტეტიდან. 2016

წლის შემოდგომიდან ესთერი არის Polis180-ის აქტიური წევრი, ხოლო 2017-2022 წწ. იყო The
America(n)s-ის პროგრამის წამყვანი. ესთერ კერნი არის #GEONext-ის თანამენტორი
დიგიტალიზაციის მიმართულებით.
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