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შესავალი-გამოცდილება, 

პრაქტიკა,პერსპექტივები

თეა თო რი ნა ვა
პრო ექ ტის კო ორ დი ნა ტო რი

კულ ტუ რულ -ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“

პუბ ლი კა ცია „სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფორუმი: საუკეთესო პრაქტიკა“ 
შე იქ მნა ქალ თა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია კულ ტუ რულ -ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მის“, 
მე წარ მე ქალ თა ფონ დი სა და იმე რე თის მხარის მეც ნი ერ თა კავ შირ „სპექ ტრის“ მი ერ გან ხორ-
ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტის „გუ რი ის, იმე რე თი სა და რა ჭა- ლე ჩხუ მის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ერ თო ფო რუ მი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის მო ნი ტო-
რინ გის მიზ ნით“ ფარ გლებ ში.

გა მო ცე მის მი ზა ნი ა, და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს, მათ შო რის, ად გი ლობ რივ სა მო ქა ლა ქო სა-
ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებ სა და ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებს, მთე ლი სა ქარ თვე ლოს 
მას შტა ბით, გა ვუ ზი ა როთ ფონ დი „სო ხუ მი სა“ და პარ ტნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ პრო ექ ტის 
შე დე გად მი ღე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბა და გაკ ვე თი ლე ბი. 

ორ გა ნი ზა ცია - კულ ტუ რულ -ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“ და ფუძ ნდა 1997 წელს 
ქუ თა ის ში და უკ ვე 24 წე ლი ა, აქ ტი უ რად მუ შა ობს მთელ და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში 
არა ძა ლა დობ რი ვი, მშვი დო ბი ა ნი და თა ნა ბა რუფ ლე ბი ა ნი სა ზო გა დო ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე-
ბის თვის. მი სი ძა ლის ხმე ვით ქა ლე ბი და ახალ გაზ რდე ბი  აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ო ბენ დე-
მოკ რა ტი უ ლი სა ქარ თვე ლოს ცხოვ რე ბა ში.
ორ გა ნი ზა ცი ის მი სი აა ქალ თა სა ზო გა დო ებ რი ვი, ეკო ნო მი კუ რი და პო ლი ტი კუ რი გაძ ლი ე-
რე ბის ხელ შე წყო ბა მა თი სო ცი ა ლუ რი, სა გან მა ნათ ლებ ლო და სა მარ თლებ რი ვი შე საძ ლებ-
ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბის, სქეს თა შო რის თა ნას წო რო ბის მიღ წე ვი სა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბის პრო ცეს ში ჩარ თვის გზით.

ფონ დი „სო ხუ მი“ წარ მო ად გენს პრო ექ ტის წამ ყვან შემ სრუ ლე ბელს. ორ გა ნი ზა ცია პა სუ ხის-
მგე ბე ლი იყო პრო ექ ტის სა ერ თო ხელ მძღვა ნე ლო ბა სა და დახ მა რე ბის გა წე ვა ზე იმე რე თის რე-
გი ო ნის (ვა ნი, ბაღ და თი, ხო ნი, თერ ჯო ლა) სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თვის 
საპ რო ექ ტო ღო ნის ძი ე ბე ბის ჩა ტა რე ბა ში, კერ ძოდ კი აღ ნიშ ნულ რე გი ონ ში ხელს უწყობ და მათ 
აქ ტი ურ ჩარ თვას სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის მო ნი ტო რინ გში. 

მე წარ მე ქალ თა ფონ დი - პრო ექ ტის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი პარ ტნი ო რი ორ გა ნი ზა ცია - 
2003 წელს და ფუძ ნდა ქუ თა ის ში და მუ შა ობს ქალ თა სა მო ქა ლა ქო შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
გაძ ლი ე რე ბი სა და მა თი აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბის თვის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო-
ცეს ში.
ორ გა ნი ზა ცია საქ მი ა ნობს და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში და ახორ ცი ე ლებს პრო ექ ტებს 
სხვა დას ხვა პარ ტნი ორ თან, რის შე დე გა დაც მყარ დე ბა თა ნამ შრომ ლო ბა სა ჯა რო და 
კერ ძო სექ ტო რებს შო რის. გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რა დღე ბა ეთ მო ბა ქალ თა ეკო ნო მი კურ 
გან ვი თა რე ბას ქა ლა ქად და სოფ ლად.
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პრო ექ ტის ფარ გლებ ში მე წარ მე ქალ თა ფონ დი კუ რი რებ და და დახ მა რე ბას უწევ და რა ჭა- ლე-
ჩხუ მის (ამ ბრო ლა უ რი, ცა გე რი) სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებს საპ რო ექ ტო საქ-
მი ა ნო ბა ში, ხელს უწყობ და მათ ჩარ თვას სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის 
რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში. 

პრო ექ ტის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი კი დევ ერ თი პარ ტნი ო რი ორ გა ნი ზა ცია - იმე რე თის 
მხა რის მეც ნი ერ თა კავ ში რი „სპექ ტრი“ - არის არა სამ თავ რო ბო  ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მე-
ლიც 1997 წლი დან მოქ მე დებს სა ქარ თვე ლო ში.
ორ გა ნი ზა ცი ის მი ზა ნია სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ-
შე წყო ბა, ად გი ლობ რივ და რე გი ო ნულ დო ნე ზე სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი და გა რე მოს-
დაც ვი თი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა ში მო ნა წი ლე ო ბა.

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში „სპექ ტრი“ კუ რი რებ და და დახ მა რე ბას უწევ და გუ რი ის (ო ზურ გე თი, 
ლან ჩხუ თი) სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებს საპ რო ექ ტო საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე-
ლე ბა ში და გუ რი ის სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის მო ნი ტო-
რინ გში მათ აქ ტი ურ ჩარ თუ ლო ბას უწყობ და ხელს. 

პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა პარ ტნი ორ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა 2019 წლის ოქ ტომ ბერ ში და ი წყეს. 
ამ ორ წლი ა ნი პრო ექ ტის ძი რი თა დი მი ზა ნი იყო სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაზ რდა და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში სხვა ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შრომ ლო-
ბით, მა თი მო ნა წი ლე ო ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში ად გი ლობ რივ და რე გი ო ნულ 
დო ნე ზე სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის (PAR) 2020 წლის საგ ზაო რუ კის მო ნი ტო რინ გი სა და 
გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის. 

ეს იყო საკ მა ოდ ამ ბი ცი უ რი, რთუ ლი და მრა ვა ლი სხვა დას ხვა აქ ტი-
ვო ბით დატ ვირ თუ ლი პრო ექ ტი, რო მე ლიც ხორ ცი ელ დე ბო და სა მი 
რე გი ო ნის (გუ რი ა, იმე რე თი და რა ჭა- ლე ჩხუ მი) რვა სა მიზ ნე მუ ნი ცი-
პა ლი ტეტ ში (ო ზურ გე თი, ლან ჩხუ თი, ბაღ და თი, ვა ნი, ხო ნი, თერ ჯო-
ლა, ამ ბრო ლა უ რი, ცა გე რი). 

მი უ ხე და ვად პრო ექ ტის სირ თუ ლი სა, ჯერ კი დევ მი სი შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში, ფონდ „სო ხუმს“ 
და პარ ტნი ორ ორ გა ნი ზა ცი ებს კარ გად ჰქონ დათ გა თა ვი სე ბუ ლი, რომ შეძ ლებ დნენ პრო ექ ტის 
წარ მა ტე ბით შესრულებას და და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის მიღ წე ვას, რად გან სა მი ვე ორ გა ნი ზა ცი ას მრა-
ვალ წლი ა ნი თა ნამ შრომ ლო ბა აკავ ში რებს და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტის თვით მმარ თვე ლო ბებ თან თუ ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებ თან. 

ჯერ კი დევ პრო ექ ტის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში მოხ და და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის ინ ფორ მი-
რე ბა და იმ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან საზ ღვრა, რომ ლე ბიც მო აზ რე ბუ ლი 
იყ ვნენ პრო ექ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ერ თო 
ფო რუმ ში (სსო ფო რუ მი) მო ნა წი ლე ო ბის თვის. 

პუბ ლი კა ცი ა ში აღ წე რი ლი ა, თუ რო გორ და ი წყო საპ რო ექ ტო საქ მი ა ნო ბა, რო გორ შე იქ მნა 
სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ერ თო ფო რუ მი; რო მე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი გა ერ თი ან დნენ ფო-
რუმ ში, რო გორ ხდე ბო და მა თი გაძ ლი ე რე ბა და ჩარ თვა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ-
ზაო რუ კის მო ნი ტო რინ გში; რო მე ლი მე ქა ნიზ მის გა მო ყე ნე ბით ხორ ცი ე ლე ბო და მო ნი ტო რინ გი, 
მო სახ ლე ო ბის ად გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბა. 
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პუბ ლი კა ცია შე ი ცავს სა ინ ტე რე სო ინ ფორ მა ცი ას სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი-
ებ სა და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის სტრუქ ტუ რულ და ნა ყო ფებს შო რის კო ორ დი ნა ცი-
ი სა და თა ნამ შრომ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის მე ქა ნიზ მზე, რო მელ მაც ხე ლი შე უ წყო მო ნი ტო რინ გის 
შე დე გად გა მოვ ლე ნილ ხარ ვე ზებ ზე რე ა გი რე ბას და სა მი ვე რე გი ონ ში მმარ თვე ლო ბის ეფექ ტი-
ა ნო ბა ზე, გამ ჭვირ ვა ლო ბა ზე, ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა სა და ინ კლუ ზი უ რო ბა ზე ფო კუ სი რე ბუ ლი 
საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას. ასე ვე გა ეც ნო ბით ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ნერ გი ლი ელექ-
ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის სა პი ლო ტე მო დელს, მე დი ის როლ სა და მნიშ ვნე ლო ბას სა მო ქა ლა ქო სა ზო-
გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ცნო ბა დო ბის გაზ რდა ში და ეროვ ნულ დო ნე ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
ად ვო კა ტი რე ბის წარ მა ტე ბულ მა გა ლი თებს. 

პუბ ლი კა ცია გი ამ ბობთ ცვლი ლე ბებ ზე, რომ ლე ბიც პრო ექ ტის და-
სას რუ ლის თვის თვალ სა ჩი ნო გახ და; გავ ლე ნა ზე, რო მე ლიც მო ახ დი-
ნა პრო ექ ტმა სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ სა და სამ თავ რო ბო სტრუქ ტუ-
რებ ზე; იმა ზე, თუ რო გორ და ა ახ ლო ვა ეს ორი რგო ლი ერ თმა ნეთს 
ქვეყ ნის უკე თე სი დე მოკ რა ტი უ ლი გან ვი თა რე ბის თვის. 

ვი მე დოვ ნებთ, რომ ჩვე ნი პრო ექ ტის სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის გა ზი ა რე ბით, სხვა რე გი ო ნე ბის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ შიც მოხ დე ბა სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა, გაძ ლი ე რე ბა და გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მა თი აქ ტი უ რი ჩარ თვა უკე თე სი მმარ თვე ლო ბის ხელ-
შე სა წყო ბად.



9

თავი I

სამოქალაქო

საზოგადოების

გაძლიერება- 

სამოქალაქო

საზოგადოების 

ორგანიზაციებს

შორის 

თანამშრომლობის

პლატფორმის

შექმნა 

საჯარო

მმართველობის

რეფორმის

კონტექსტში
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სამოქალაქოსაზოგადოებისგაძლიერება- 

სამოქალაქოსაზოგადოების 

ორგანიზაციებსშორის 

თანამშრომლობისპლატფორმისშექმნა 

საჯარომმართველობისრეფორმისკონტექსტში

ქეთევან ცხაკაია
პროექტის კოორდინატორი

იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“

 სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფო რუ მის კონ ცეფ ცია - 
პრო ექ ტის დი ზა ი ნის მი ხედ ვით

მო ნა წი ლე ო ბი თი დე მოკ რა ტი უ ლი მმარ თვე ლო ბის პრინ ცი პე ბის თა ნახ მად, ის გუ ლის ხმობს: 
- ინ ფორ მი რე ბუ ლი, გამ ჭვირ ვა ლე გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბას და რის კე ბის მარ თვას; 
- მმარ თვე ლი ორ გა ნოს შე საძ ლებ ლო ბე ბის და მი სი ქმე დუ ნა რი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის გან ვი-

თა რე ბას; 
- და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის ჩარ თვას და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის რე ა ლუ რად ამოქ მე დე ბას.
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის ერ თ-ერ თი უმ თავ რე სი ამო ცა ნაა სა ჯა რო მმარ თვე ლო-

ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის, ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბი სა და ეფექ ტი ა ნო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის ხელ შე წყო-
ბა. ამ ფონ ზე გან სა კუთ რე ბულ დატ ვირ თვას იძენს ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გაძ ლი ე რე ბა და ად გი ლობ რივ პრო ცე სებ ში მა თი, რო გორც მო ნა წი ლე ო ბი თი 
დე მოკ რა ტი ის საკ ვან ძო ელე მენ ტის, ჩარ თუ ლო ბა. სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის მთა ვა რი 
ხიბ ლია მას ში ჩა დე ბუ ლი წი ნა პი რო ბა - სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის, აკა დე მი უ რი წრე ე ბის, სა ერ-
თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, სამ თავ რო ბო უწყე ბე ბის მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბა. 

ფონ დი „სო ხუ მი სა“ და პარ ტნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პრო ექ ტი „გუ რი ის, იმე რე თის და რა ჭა- 
ლე ჩხუ მის სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ა თა სა ერ თო ფო რუ მი სა ჯარო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 
საგ ზაო რუ კის მო ნი ტო რინ გის  მიზნით“ სწო რედ ამას ემ სა ხუ რე ბა.

პრო ექ ტში ხაზ გას მუ ლი იყო, რომ სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი უდი დეს როლს ას რუ ლე ბენ 
დე მოკ რა ტი უ ლი რე ფორ მე ბის წარ მა ტე ბა ში. ისი ნი წარ მო ად გე ნენ „გამ წევ ძა ლას“ ცვლი ლე ბე ბის 
მი მარ თუ ლე ბით და ამი ტომ ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია მა თი, რო გორც ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ-
თვე ლოს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის გაღ რმა ვე ბის მიზ ნე ბის გამ ტა რებ ლე ბის, გაძ ლი ე რე ბა, გან სა-
კუთ რე ბით - რე გი ო ნუ ლი და ად გი ლობ რი ვი მარ თვის გა უმ ჯო ბე სე ბის კუ თხით. სა ჭი როა ისე თი 
აქ ტო რე ბის ჩარ თვა ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ხით, რომ-
ლე ბიც თა ვი ანთ მნიშ ვნე ლო ვან წვლილს შე ი ტა ნენ ქვეყ ნის მი ერ აღე ბულ მას შტა ბურ ვალ დე ბუ-
ლე ბებ სა და საგ ზაო რუ კის ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გან ხორ ცი ე ლე ბის სა კითხ ში.

და სა მა ლი არ არის, რომ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის (სსო) უმ რავ ლე სო ბა, 
რომ ლე ბიც და კა ვე ბულ ნი არი ან კარ გი მმარ თვე ლო ბის სა კი თხე ბით, გან ლა გე ბუ ლია თბი ლის-
ში. ად გი ლობ რი ვი სსო -ე ბის უმ რავ ლე სო ბა ხში რად შეზ ღუ დუ ლია რე სურ სებ ში, ინ ტერ ვენ ცი-
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ის თე მებ ში, საქ მი ა ნო ბის მო ცუ ლო ბა ში, პარ ტნი ო რებ ში. ანუ - მას შტა ბი ა ნი გავ ლე ნე ბის თვის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ტექ ნი კუ რი მე თო დე ბი სა და გა მოც დი ლე ბის მე ტი წი ლი რჩე ბა დე და ქა ლაქ ში და 
ცენ ტრში არ სე ბულ ორ გა ნი ზა ცი ებს აქვთ შე და რე ბით მე ტი შე საძ ლებ ლო ბა, რე სურ სე ბი, კვა ლი-
ფი ცი უ რი პერ სო ნა ლი, ხელ მი საწ ვდო მო ბა პარ ტნი ო რებ ზე. 

მი ზე ზი იმი სა, რომ ად გი ლობ რი ვი სსო -ე ბი თა ვი ანთ საქ მი ა ნო ბა ში რამ დე ნი მე სა კი თხით შე-
მო ი ფარ გლე ბი ან, არ ჰყოფ ნით რე სურ სე ბი ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კურ დი ა ლოგ ში მო ნა წი ლე ო-
ბის თვის და აქვთ მი ნი მა ლუ რი გავ ლე ნა ად გი ლობ რივ პრო ცე სებ ზე, საკ მა ოდ ხში რად არის მტკი-
ცე ბუ ლე ბებ ზე დაყ რდნო ბი ლი ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბის და ანა ლი ზის მე თო დო ლო გი ის, სხვა 
სა ჭი რო უნა რე ბის დე ფი ცი ტი.

მო ქა ლა ქე თა ად გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვას, მო ნი ტო რინგს სჭირ დე ბა შე სა ბა მი სი რე-
სურ სე ბი, კომ პე ტენ ცია და უნა რე ბი. მარ თა ლი ა, ით ვლე ბა, რომ ად გი ლობ რივ სსო- თა დიდ ნა-
წილს არა აქვს სა ა მი სო გა მოც დი ლე ბა და რე სურ სი, მაგ რამ ფაქ ტი ა, რომ, სა ნაც ვლოდ, მათ 
აქვთ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ექ სპერ ტი ზა ად გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბის გარ შე მო და ამომ წუ რა ვი ინ-
ფორ მა ცია ად გი ლობ რი ვი ჯგუ ფე ბის შე სა ხებ, ნდო ბა და სა ჭი რო კონ ტაქ ტე ბი ად გი ლობ რივ ბე-
ნე ფი ცი ა რებ თან, არ ცთუ იშ ვი ა თად - ად გი ლობ რი ვი მარ თვის სტრუქ ტუ რებ თან.

სხვა დას ხვა მი მარ თუ ლე ბით შე სა ბა მი სი უნარ -ჩვე ვე ბის და უფ ლე ბის შემ დეგ მათ მი ერ შეს რუ-
ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბა და მო პო ვე ბუ ლი მა სა ლა შე იძ ლე ბა, იქ ცეს ფას და უ დე ბელ ინ ფორ მა ცი ად, 
რო მე ლიც სა ფუძ ველს და უ დებს ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კურ დი ა ლოგს, მო ქა ლა ქე ე ბის თვის სა-
ჭირ ბო რო ტო სა კი თხე ბის დრო ულ იდენ ტი ფი ცი რე ბას და მათ ად ვო კა ტი რე ბას სხვა დას ხვა, გან-
სა კუთ რე ბით - ად გი ლობ რივ და რიგ შემ თხვე ვა ში - ცენ ტრა ლურ დო ნე ზე.

არ სე ბუ ლი მიგ ნე ბე ბი პრო ექ ტის ავ ტო რებს აძ ლევ და დას კვნის სა შუ ა ლე ბას, რომ სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში სა ჭი რო ე ბენ შე სა ბა მის სივ რცეს ჰო-
რი ზონ ტა ლუ რი და ვერ ტი კა ლუ რი თა ნამ შრომ ლო ბი სათ ვის. ჰო რი ზონ ტა ლუ რი თა ნამ შრომ ლო ბა 
შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას დი დი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი დან პა ტა რა ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თვის ცოდ ნის 
გა და ცე მი სა და გა ზი ა რე ბის კენ, რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად გაზ რდის მათ შე საძ ლებ ლო ბებს.

ვერ ტი კა ლუ რი თა ნამ შრომ ლო ბის გა მო ყე ნე ბა გან საზ ღვრუ ლი იყო შემ დგო მი გან ვი თა რე ბის 
სტრა ტე გი ე ბის და სახ ვი სა და რე ა ლი ზა ცი ის თვის და ურ თი ერ თქმე დე ბის სივ რცის გა სახ სნე ლად 
სსო -ებს, ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბა სა და პრო ექ ტის სა მიზ ნე - გუ რი ის, იმე რე თის, რა ჭა- ლე ჩხუ-
მის ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის.

ამ რი გად, ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი ას პექ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, შე საძ ლე ბე ლი იყო გუ რი ა-
ში, რა ჭა- ლე ჩხუმ სა და იმე რეთ ში PAR-ის უფ რო ეფექ ტუ რი მო ნი ტო რინ გი და რე ფორ მის 
ძი რი თა დი იდე ე ბის წარ მა ტე ბუ ლი რე ა ლი ზა ცი ის ხელ შე წყო ბა. ეს იმ ფონ ზე, რო დე საც ფონ-
დი „სო ხუ მის“ მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი წი ნას წა რი მოკ ვლე ვით, გუ რი ა ში, რა ჭა- ლე ჩხუმ სა და 
იმე რეთ ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა არ იყო და ნერ გი ლი სა თა ნა დო აქ ტი ვო ბე ბი თა 
და შე დე გე ბით. არ შე ი ნიშ ნე ბო და რე ა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბი გამ ჭვირ ვა ლე, ეფექ ტი ა ნი და ინ-
კლუ ზი უ რი ად გი ლობ რი ვი მარ თვის კუ თხით და სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის შე დე-
გე ბი ად გი ლობ რივ დო ნე ზე მი ნი მა ლუ რი იყო. მათ შო რის ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის 
და ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის კუ თხით. შე სა ბა მი სად, მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო რე ფორ მის 
წარ მა ტე ბუ ლი იმ პლე მენ ტა ცი ის სა კითხ ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის რო ლი სა და გავ ლე ნის 
ამაღ ლე ბის სა კი თხი. 
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პრო ექ ტის დაშ ვე ბით, ად გი ლობ რივ და ინ ტე რე სე ბულ ჯგუ ფებს შე უძ ლი ათ, მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
რო ლი შე ას რუ ლონ ად გი ლობ რივ დო ნე ზე PAR მო ნი ტო რინ გის სა კითხ ში და გახ დნენ ძი რი თა დი 
მო თა მა შე ე ბი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის (რო მე ლიც რჩე ბა ძა ლი ან პა სი ურ დო ნე ზე გუ რი ა ში, 
რა ჭა- ლე ჩხუმ სა და იმე რეთ ში) აქ ტი უ რი ჩარ თვის სა კითხ ში. მა თი გავ ლე ნა ძა ლი ან შეზ ღუ დუ ლია 
მცი რე ორ გა ნი ზა ცი უ ლი პო ტენ ცი ა ლის (PR, ფი ნან სი რე ბა და სხვა) და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ-
ლე ბის საქ მი ა ნო ბა ში გამ ჭვირ ვა ლო ბის ნაკ ლე ბო ბის გა მო. აღ ნიშ ნუ ლი იყო, რომ ად გი ლობ რი ვი 
სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რე ბი, რე გი ო ნულ და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე, ხში რად ვერ ახერ ხე ბენ 
PAR ელე მენ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბას. ეს კი რე ფორ მის წარ მა ტე ბას დიდ რისკს უქ მნის.

 პრო ექ ტში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო ასე ვე, რომ სა ხე ლი სუფ ლე ბო ინ სტი ტუ ცი ე ბი ვერ ახერ-
ხე ბენ, სა თა ნა დოდ შე ა ფა სონ რე ფორ მის პროგ რე სი ად გი ლობ რივ დო ნე ზე, სუს ტია მო ნი ტო-
რინ გის მე ქა ნიზ მე ბის, სა თა ნა დო ინ სტრუ მენ ტე ბის და ნერ გვის პრაქ ტი კა, რაც გა რე სუ ბი ექ ტის 
(მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში - სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის) მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის აუ ცი ლებ-
ლო ბას უს ვამს ხაზს.

გა მოვ ლე ნი ლი იყო სა მი ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვა: ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ-
ლებ ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა სა და მის რე გი ო ნულ და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ეფექ-
ტუ რო ბა ზე არა საკ მა რი სი ცოდ ნა და პერ სო ნა ლის არა საკ მა რი სი ციფ რუ ლი წიგ ნი ე რე ბა; სი ახ ლე-
ე ბის ნაკ ლე ბი მიმ ღებ ლო ბა და ჩვე უ ლი რუ ტი ნუ ლი მო დე ლე ბის ცვლი ლე ბის და ბა ლი მო ტი ვა ცი ა. 

ამ გა მოწ ვე ვის და საძ ლე ვად და სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის რე ა ლი ზა ცი ის ხელ შე წყო-
ბის თვის პრო ექ ტის ფარ გლებ ში შე იქ მნა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორგანიზაციების ფო რუ მი, 
რომელშიც შევიდა 16 ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ა.

ფო რუ მის წევ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი:
1. ხო ნის დევ ნილ თა სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფი (ხო ნი)
2. გა ნათ ლე ბი სა და გან ვი თა რე ბის ცენ ტრი „ე დელ ვა ი სი“ (ხო ნი)
3. „თა ნად გო მა - 2020“ (ვა ნი)
4. ა(ა )იპ „მო ქა ლა ქე თა აქ ტი უ რო ბა ეფექ ტი ა ნი მმარ თვე ლო ბი სა და სა მარ თლი ა ნო ბი სათ ვის“ 

(ვა ნი)
5. სა მო ქა ლა ქო სპექ ტრი „თა ნას წო რო ბა“ (ბაღ და თი)
6. ა(ა )იპ „თა ნას წო რო ბა ახ ლა“ (ბაღ და თი)
7. ა(ა )იპ ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის დაც ვისა და მო ქალა ქე ობ რი ვი აღ ზრდის კავ ში რი „ბავ შვე ბი - 

საქარ თვე ლოს მო მა ვა ლი“ (თერ ჯო ლა)
8. ა(ა )იპ ,,ქა ლე ბი სა ქარ თვე ლოს მო მავ ლი სათ ვის“ (თერ ჯო ლა)
9. სა ქარ თვე ლოს სა სოფ ლო დარ ბა ზი (ლან ჩხუ თი)
10.  ლან ჩხუ თის სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრი (ლან ჩხუ თი)
11.  გა ნათ ლე ბი სა და თა ნას წო რო ბის ცენ ტრი (ო ზურ გე თი)
12.  ა(ა )იპ ახალ გაზ რდა პე და გოგ თა კავ ში რი (ო ზურ გე თი)
13.  ა(ა )იპ „ცა გე რის ქალ თა უფ ლე ბე ბი სა და თა ნას წო რო ბის ცენ ტრი“ (ცა გე რი)
14.  ა(ა )იპ „აქ ტი უ რი მო ქა ლა ქე - ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბა“ (ცა გე რი)
15.  რა ჭა- ლე ჩხუ მი სა და ქვე მო სვა ნე თის თვით მმარ თვე ლო ბის რე სურ სცენ ტრი (ამ ბრო ლა უ რი)
16.  რა ჭა- ლე ჩხუ მი სა და ქვე მო სვა ნე თის რე გი ო ნუ ლი ჰა ბი - „ა ფხა ზინ ტერ კონ ტი“ (ამ ბრო-

ლა უ რი)
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პრო ექ ტის ზო გა დი ლო გი კა აგე ბუ ლი იყო თე ზა ზე, რომ ად გი ლობ რივ /რე გი ო ნულ ხე ლი სუფ-
ლე ბას არა აქვს მნიშ ვნე ლო ვა ნი პო ტენ ცი ა ლი და მზა ო ბა სსო- სთან დი ა ლო გის თვის და არ აქვს 
მკა ფი ოდ გა აზ რე ბუ ლი მი სი რო ლი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის ხელ შე წყო ბის სა კითხ ში. 
თა ვად ად გი ლობ რივ დო ნე ზეც სუს ტი იყო პრაქ ტი კა სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გა მოც დი ლე ბის 
გა ზი ა რე ბი სა და სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბუ ლი და ნერ გვის ხე ლის შემ შლე ლი 
ფაქ ტო რე ბის დაძ ლე ვის სტრა ტე გი ის კუ თხით.

 სსო ფო რუ მი - რო გორც პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბის მწყობ რი მე ქა ნიზ მი 

გუ რი ის, იმე რე თის და რა ჭა- ლე ჩხუ მის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფო რუ მი 
შე იქ მნა 2019 წლის ოქ ტომ ბერ ში. ფო რუ მის პლატ ფორ მა მი მარ თუ ლი იყო და სავ ლეთ სა ქარ თვე-
ლოს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გა ერ თი ა ნე ბის, გან ვი თა რე ბი სა და გაძ ლი ე-
რე ბის კენ. თავ და პირ ვე ლად ფო რუ მის წევ რი იყო 16 ორ გა ნი ზა ცი ა.

„ფო რუმ მა“ გა ა ერ თი ა ნა სა მი რე გი ო ნის - გუ რი ის, რა ჭა- ლე ჩხუ მი სა და იმე რე თის „სხვა დას ხვა 
კა ლიბ რის“ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რო მელ თაც იმ თა ვით ვე ჰქონ დათ უდი დე სი მო ტი-
ვა ცია ერ თობ ლი ვი თა ნამ შრომ ლო ბის თვის - რო გორც ფო რუ მის წევრ პარ ტნი ორ ორ გა ნი ზა ცი-
ებ თან, ასე ვე - სა კუ თა რი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რებ თან.

„ფო რუ მი არის სივ რცე თა ნამ შრომ ლო ბი სათ ვის. სა მო ქა ლა ქო სა ზო-
გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სწავ ლო ბენ ერ თმა ნე თის გან და სა უ კე-
თე სო პრაქ ტი კებს აზი ა რე ბენ ერ თი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან მე ო რე ში. 
ამ გვა რად, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფო რუ მი 
არის მო საზ რე ბე ბი სა და წი ნა და დე ბე ბის შეგ რო ვე ბის შე საძ ლებ-
ლო ბა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან, რომ ლე ბიც 
ერ თმა ნე თის გან გან სხვავ დე ბი ან მას შტა ბე ბით, გე ოგ რა ფი უ ლი არე ა-
ლით, თე მა ტუ რი მი მარ თუ ლე ბე ბით.“

 სა გან მა ნათ ლებ ლო ღო ნის ძი ე ბე ბი პლატ ფორ მის წევ რი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თვის

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ერ თო პო ტენ ცი ა ლის 
ამაღ ლე ბის თვის ორ გა ნი ზე ბუ ლი იყო ტრე ნინ გე ბის სე რი ა. რო გორ უნ და მოხ დეს ცვლი ლე ბე ბის 
ად ვო კა ტი რე ბა რე გი ო ნულ და ეროვ ნულ დო ნე ზე? რო გორ მო ვიც ვათ ად გი ლობ რი ვი მო სახ-
ლე ო ბა? რა ტო მაა მნიშ ვნე ლო ვა ნი სო ცი ა ლუ რი მე დია სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბის თვის? - ეს მცი რე დი ჩა მო ნათ ვა ლია იმ სა კი თხე ბი სა, რომ ლებ თა ნაც ფო რუ მის წევ რებს 
ტრე ნინ გებ ზე ჰქონ დათ შე ხე ბა. 

ფო რუ მი იკ რი ბე ბო და ორ თვე ში ერ თხელ, ძი რი თა დად - ქუ თა ის ში. შეხ ვედ რებ სა და ტრე ნინ-
გებს შო რის მო ნაკ ვეთ ში ფო რუ მის წევ რე ბი პრაქ ტი კა ში „ტეს ტავ დნენ“ ტრე ნინ გის მა სა ლებს, 
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თე ო რი ულ ცოდ ნას და, კუ რა ტო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ხელ მძღვა ნე ლო ბით, ატა რებ დნენ სა ხელ-
მწი ფო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის მო ნი ტო რინგს, სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვებს 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 
ამას თან - ჰქონ დათ კავ ში რი ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას თან და ახ დენ დნენ აქ ტი უ რი სა მო ქა-
ლა ქო პო ზი ცი ე ბის, ინო ვა ცი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის პი ლო ტი რე ბას, ჩარ თუ ლნი იყ ვნენ თვით-
მმარ თვე ლო ბას თან აქ ტი ურ დი ა ლოგ ში გა მოვ ლე ნი ლი სა კი თხე ბის ად ვო კა ტი რე ბის თვის.

 სსო ფო რუ მის შეხ ვედ რე ბის დღის წეს რი გი

გუ რი ის, იმე რე თი სა და რა ჭა- ლე ჩხუ მის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფო-
რუ მის პირ ვე ლი შეხ ვედ რა შედ გა ქუ თა ის ში, 2019 წლის 22 ნო ემ ბერს, სა ქარ თვე ლოს სა ხალ ხო 
დამ ცვე ლის აპა რა ტის ქუ თა ი სის რე გი ო ნულ ოფის ში. შეხ ვედ რა ზე გა ი მარ თა პრო ექ ტის პრე ზენ-
ტა ცია.

ფო რუ მის მო ნა წი ლე ებ მა გა ნი ხი ლეს თე მა: სა ჯა რო ად მი ნის ტრი რე ბის რე ფორ მის სტრა ტე გი-
უ ლი ჩარ ჩო- მიზ ნე ბი, ამო ცა ნე ბი და პრინ ცი პე ბი. სა კი თხის ირ გვლივ გა ი მარ თა დის კუ სი ა.

მო ნა წი ლე ე ბის თვის სა ინ ტე რე სო იყო მოწ ვე უ ლი ექ სპერ ტის მო საზ რე ბე ბი. ინ ტე რაქ ტი ულ რე-
ჟიმ ში იმ სჯე ლეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბა ში არ სე ბულ მდგო მა რე ო ბა ზე - PAR 
მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბის კუ თხით; მი ი ღეს ამომ წუ რა ვი ინ ფორ მა ცია სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის 
რე ფორ მის საგ ზაო რუ კა სა (PAR) და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე საგ ზაო რუ კის (PAR) მო ნი ტო რინ გის 
პრო ცეს ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბა ზე; სა ჯა რო ად მი ნის ტრი-
რე ბის რე ფორ მის სტრა ტე გი ულ ჩარ ჩო- მიზ ნებ ზე, ამო ცა ნებ სა და პრინ ცი პებ ზე. დღის წეს რიგ ში 
ასე ვე იყო სა კი თხი „სა ჯა რო პო ლი ტი კა და რე ფორ მე ბი - სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის 
რე ფორ მის გზამ კვლე ვი 2020 - მი მო ხილ ვა“; „მო ნი ტო რინ გი და შე ფა სე ბა - მიზ ნე ბი და ინ სტრუ-
მენ ტე ბი“; „სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის რო ლი მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში - მო ნა წი ლე ე ბის გა-
მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბა“; გან ხი ლუ ლი იყო სა მოქ მე დო გეგ მა - 2019-2020 და თვით მმარ თვე ლო-
ბის მი მარ თუ ლე ბით და სა ხუ ლი ამო ცა ნე ბი; ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის გაძ ლი ე რე ბა - 
დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის სტრა ტე გია - მიზ ნე ბი და ინ დი კა ტო რე ბი.

ფო რუ მე ბის შეხ ვედ რე ბის ფო კუს ში აღ მოჩ ნდა მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბა და მი სი მნიშ-
ვნე ლო ბა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის კონ ტექ სტში. 

2020 წლის 22 თე ბერ ვალს ფო რუ მი სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბა ზე სა სა უბ როდ შე იკ რი ბა და 
მოხ და ამ სა კითხ ზე მე ტი გა მოც დი ლე ბის მქო ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის პრაქ ტი კის გაც ნო ბა. ფო-
რუ მებ ზე „შემ თხვე ვი თი“ თე მე ბი რომ არ გა ნი ხი ლე ბო და, ამ სა კი თხის ინ ტენ სი ურ მა მულ ტიპ ლი-
ცი რე ბამ უცხა დე სი გა ხა და (მომ დევ ნო თა ვებ ში უფ რო დაწ ვრი ლე ბით მო გითხ რობთ მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტებ ზე, სა დაც წარ მა ტე ბით და ი ნერ გა სა მო ქა ლა ქო, იგი ვე - მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე-
ბის პროგ რა მა).

კო ვიდ 19-ის პან დე მი ის შეზ ღუდ ვე ბი ფო რუ მის შეხ ვედ რებ საც შე ე ხო. მა თი ნა წი ლი უკ ვე ონ-
ლა ინ ფორ მატ ში იმარ თე ბო და. 

ფო რუ მის წევ რე ბი იყ ვნენ პრო ექ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის - მო ნი ტო რინ გის, 
სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის, ად ვო კა ტი რე ბის და ლო ბი რე ბის პრო ცე სის მთა ვა რი შემ სრუ ლებ ლე ბი. 
პრო ექ ტის ფარ გლებ ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში შექ მნილ სა მუ შაო ჯგუ ფებ ში იდე ე ბის გე ნე რი რე-
ბაც მა თი ნი შა იყო.
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2020 წლის 30 ნო ემ ბრის ონ ლა ინ ფო რუ მი მი ეძღ ვნა სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბის რე ა ლი ზა ცი ის ხელ შე წყო ბის მიზ ნით შექ მნი ლი სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის საქ მი ა ნო ბის 
მი მო ხილ ვას და მათ სტრა ტე გი ულ გეგ მებს.

მომ დევ ნო შეხ ვედ რის თე მა (2021 წლის 28 იან ვა რი, ქუ თა ი სი) მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში შე მუ შა ვე-
ბუ ლი და დამ ტკი ცე ბუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მე ბით და წყე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის პრაქ ტი კულ შე დე გებს 
მი ეძღ ვნა: გა კეთ და სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სი ტუ ა ცი უ რი ანა ლი ზი - გა ა ნა ლიზ და ცვლი-
ლე ბე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის დო ნე ზე სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის 
რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის (PAR) რე ა ლი ზე ბის კუ თხით.

2021 წლის 8 აპ რი ლი, ბა თუ მი: შეხ ვედ რის თე მა - „სა მიზ ნე რე გი ო ნებ ში არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბა 
სსო -ე ბის მხარ და ჭე რის /და ფი ნან სე ბის კუ თხით - ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო-
ბე ბი, დო ნო რებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის პრაქ ტი კა და პერ სპექ ტი ვე ბი.“

2021 წლის 21 მა ი სი, ქუ თა ი სი: შეხ ვედ რის თე მა - „გა მოვ ლე ნი ლი სა ჭი რო ე ბე ბი ად გი ლობ რივ 
მო სახ ლე ო ბა ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის მა სა ლე ბის სა ფუძ ველ ზე - ცვლი ლე ბე ბი და გა მოწ ვე ვე-
ბი“ - ხო ნის, თერ ჯო ლის, ბაღ და თის, ვა ნის, ცა გე რის, ამ ბრო ლა უ რის, ოზურ გე თის, ლან ჩხუ თის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მა გა ლით ზე.

2021 წლის 26 ივ ნისს სსო ფო რუ მის შეხ ვედ რის დღის წეს რი გი ეხე ბო და თე მას: „პრო ექ ტის 
ფარ გლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბის /კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი სა ჭი რო ე-
ბე ბის ცვლი ლე ბე ბის ანა ლი ზი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ხედ ვით“.

2021 წლის 28 ივ ლი სი - სსო ფო რუ მის თე მა პრო ექ ტის საგ რან ტო კომ პო ნენ ტის პო ზი ტი ურ 
რე ზულ ტა ტებს ასა ხავ და: „მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის შე დე გე ბი - რა 
ცვლი ლე ბე ბი მო ი ტა ნა პრო ექ ტებ მა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და რა ზე გავ ლე ნა მო ახ დი ნა სა ზო გა დო-
ე ბა ზე“. ფო რუ მის მო ნა წი ლე თა ინ ფორ მა ცი ებ მა ცხა დი გა ხა და საგ რან ტო კომ პო ნენ ტის ფარ-
გლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პროექ ტე ბის მნიშ ვნე ლო ბა და სო ცი ა ლუ რი ეფექ ტი, ამას თა ნა ვე 
- თა ვად ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თვის მო ტა ნი ლი სარ გე ბე ლი.

ფო რუ მის თე მა ტი კის ეს არას რუ ლი ჩა მო ნათ ვა ლიც ცხად ყოფს, რომ ყვე ლა შეკ რე ბა, რო-
მე ლიც ფო რუ მის წევ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მო ნა წი ლე ო ბით ჩა ტარ და, იყო მკა ფიო დას ტუ რი 
იმი სა, რომ პრო ექ ტის ყო ვე ლი ახა ლი ეტა პი არის კი დევ ერ თი სა ფე ხუ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
გაძ ლი ე რე ბი სა და ინ სტი ტუ ცი უ რი ზრდის გზა ზე. ისი ნი თან და თან ჩა მო ყა ლიბ დნენ მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი ექ სპერ ტი ზის მქო ნე სა მო ქა ლა ქო აქ ტო რე ბად და თან და თან იშ ლე ბა ზღვა რი, რო მე-
ლიც პრო ექ ტის და სა წყის ში არ სე ბობ და შე და რე ბით გა მოც დილ და მე ტი რე სურ სე ბის მქო ნე 
და უფ რო პა ტა რა ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის და ეს არის ქსე ლუ რი მუ შა ო ბის, წარ მა ტე ბე ბის და 
სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის გაც ნო ბის, ერ თმა ნე თის თვის გა მოც დი ლე ბის უშურ ვე ლი გა ზი ა რე ბის 
დამ სა ხუ რე ბა. 

მი უ ხე და ვად პან დე მი ის რე ჟი მის შეზ ღუდ ვე ბი სა, ისი ნი წარ მა ტე ბით ახერ ხებ დნენ გაც ვლი თი 
შეხ ვედ რე ბის ჩა ტა რე ბას, თა ვი ან თი სა უ კე თე სო ექ სპერ ტი ზის მქო ნე პარ ტნი ო რე ბის მოწ ვე ვას 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა მუ შაო ჯგუ ფე ბი სათ ვის, კო ლე გე ბი სათ ვის ამა თუ იმ მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კი-
თხის გა სა ზი ა რებ ლად. უნ და ით ქვას, რომ ამ სა კითხ ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მეს ვე ურ თა გან მათ 
უპი რო ბო მხარ და ჭე რა ჰქონ დათ.
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 სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფო რუ მის დეკ ლა რა ცია

სსო ფო რუმ ში შე მა ვა ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ურ თი ერ თთა ნამ შრომ ლო ბი სა და პარ ტნი ო რო ბის 
პი რო ბე ბის ოფი ცი ა ლუ რი გა ფორ მე ბა მოხ და დეკ ლა რა ცი ით, რო მე ლიც თვალ სა ჩი ნოს ხდი და 
ფო რუმ ში შე მა ვა ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის კორ პო რა ცი ულ ღი რე ბუ ლე ბებს და იმ სა კი თხებს, რო მელ-
თა შეს რუ ლე ბა ზე ფო რუ მის წევ რებ მა გარ კვე უ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა აი ღეს:

 

 სსო ფო რუ მის წვლი ლი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის წარ მა ტე ბუ ლი იმ პლე მენ ტა ცი ის თვის 
აუ ცი ლე ბე ლი სა კი თხე ბის ად ვო კა ტი რე ბა ში ცენ ტრა ლურ დო ნე ზე

სსო ფო რუ მი, რო გორც სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის რე ა ლი ზა ცი ა ში ჩარ თუ ლი სრულ-
ფა სო ვა ნი სუ ბი ექ ტი, არ შე მო ფარ გლუ ლა მხო ლოდ ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გა და საჭ რე ლი სა კი-
თხე ბით. მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვე ბის სა ფუძ ველ ზე, მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ-
ლი ინ ფორ მა ცი ე ბი ცხად ყოფ და სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საკ ვან ძო კომ პო ნენ ტის - 
ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის და ნერ გვის კუ თხით არ სე ბულ ერ თ-ერთ მთა ვარ გა მოწ ვე ვას: ინ-
ტერ ნე ტის ხელ მი საწ ვდო მო ბის დე ფი ციტს მო ქა ლა ქე თა ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვან სეგ მენ ტში. ამის 
პა სუ ხად ფო რუ მის სა ხე ლით გა კეთ და მი მარ თვა, რო მელ საც ხელს აწერ დნენ მას ში შე მა ვა ლი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. ფონ დი „სო ხუ მის“ თბი ლი სის წარ მო მად გენ ლო ბის ძა ლის ხმე ვით მოხ და ამ სა კი-
თხის შემ დგო მი ად ვო კა ტი რე ბა, რაც შემ დგომ ში აი სა ხა ხე ლი სუფ ლე ბის პრაქ ტი კულ ნა ბი ჯებ ში 
ყვე ლა ზე მე ტი სა ჭი რო ე ბის მქო ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ის პრო ცე სის ხელ შე-
წყო ბის თვის:
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„სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის ად მი ნის ტრა ცი ას,
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საბ ჭოს,

სა ქარ თვე ლოს რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის და
ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სა მი ნის ტროს

 
ფონ დი „სო ხუ მის“ და და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს  

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფო რუ მის მი მარ თვა

მო გახ სე ნებთ, რომ კულ ტუ რულ -ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“, მე წარ მე 
ქალ თა ფონ დთან და იმე რე თის მხა რის მეც ნი ერ თა კავ შირ „სპექ ტრთან“ პარ-
ტნი ო რო ბით და ევ რო კავ ში რის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით, ახორ ცი ე ლებს პრო-
ექტს „გუ რი ის, იმე რე თი სა და რა ჭა- ლე ჩხუ მის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბის სა ერ თო ფო რუ მი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის 
მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით“, რაც ემ სა ხუ რე ბა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 
(PAR) ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ეფექ ტი ა ნად და ჯე როვ ნად გა ტა რე ბის ხელ შე წყო ბას. 

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში  გან-
ხორ ცი ელ და სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის (PAR) სა მი მო-
ნი ტო რინ გი და სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის (PAR) გა ტა რე ბის პრო ცეს ში 
მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბა თა შე ფა სე ბა.

თვით მმარ თვე ლო ბებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის და მო სახ ლე ო ბის 
სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის შე დე გად, სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ერ თ-ერთ ყვე-
ლა ზე მწვა ვე პრობ ლე მად იკ ვე თე ბა  ინ ტერ ნე ტის სუს ტი და ფარ ვა, რაც მნიშ ვნე-
ლოვ ნად აფერ ხებს მო სახ ლე ო ბის თვის  ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ხელ მი საწ-
ვდო მო ბას და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის ჯე როვ-
ნად გან ხორ ცი ე ლე ბას.

სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით, ხა რის ხი ა ნი ინ ტერ ნეტ და ფარ ვის უზ რუნ ველ ყო ფა 
და მო სახ ლე ო ბის ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მე ბის და მომ სა ხუ რე ბის ხელ მი საწ ვდო მო-
ბის აუ ცი ლებ ლო ბა გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რი და უალ ტერ ნა ტი ვოა კო ვიდ-19 
პან დე მი ის შე დე გად გან ვი თა რე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის გა მო. სუს ტი ინ ტერ ნეტ და-
ფარ ვა, რო მე ლიც გან სა კუთ რე ბით პრობ ლე მუ რია სოფ ლე ბის მო სახ ლე ო ბის თვის, 
შე უძ ლე ბელს ხდის მო სახ ლე ო ბის მხრი დან ისე თი სერ ვი სე ბის გა მო ყე ნე ბას, რო გო-
რე ბიც არის: ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის შე-
სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა, საკ რე ბუ ლოს თუ მე რი ის წარ მო მად გენ ლე ბის თვის 
წე რი ლე ბის, გან ცხა დე ბე ბის და პე ტი ცი ის გაგ ზავ ნა, ონ ლა ინ სა ჯა რო გან ხილ ვებ ში 
მო ნა წი ლე ო ბა, მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტის პროგ რა მებ ში ჩარ თვა და ა.შ. გარ და 
ამი სა, სოფ ლის მო სახ ლე ო ბა, ფაქ ტობ რი ვად, ვერ ახერ ხებს ცენ ტრა ლურ დო ნე-
ზე არ სე ბუ ლი სხვა დას ხვა სა ჯა რო ელექ ტრო ნულ სერ ვის ზე წვდო მას, მოწყ ვლა დი 
მო სახ ლე ო ბის თვის სა ხელ მწი ფო თუ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბის გა მო ყე ნე ბას, გა ნათ ლე ბის ხა რის-
ხი ა ნად მი ღე ბას და ონ ლა ინ რე ჟიმ ში სამ სა ხუ რებ რი ვი მო ვა ლე ო ბე ბის შეს რუ ლე ბას.
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ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბი სად მი ხელ მი უწ ვდომ ლო ბა, გარ და ინ ტერ ნე ტის სუს-
ტი და ფარ ვი სა, ასე ვე გან პი რო ბე ბუ ლი ა ინ ტერ ნე ტის სა ფა სუ რის სიძ ვი რით, მო სახ-
ლე ო ბის დი დი ნა წი ლის თვის შე სა ბა მი სი ტექ ნო ლო გი უ რი სა შუ ა ლე ბე ბე ბის (კომ პი-
უ ტე რი, სმარ ტფო ნი) არ ქო ნით და მა თი გა მო ყე ნე ბის სუს ტი უნარ -ჩვე ვე ბით.

სამ წუ ხა როდ, დღეს სა ქარ თვე ლო ში სა ხე ზე ა ციფ რუ ლი უთა ნას წო რო ბის 
მკვეთ რი გა მო ხა ტუ ლე ბა, რაც, ძი რი თა დად, გა ნა პი რო ბე ბუ ლია გე ოგ რა ფი უ ლი 
და ეკო ნო მი კუ რი ფაქ ტო რე ბით.

კო ვიდ პან დე მი ით გა მოწ ვე უ ლი მდგო მა რე ო ბის და სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე-
ბის მი ერ ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის და სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის მი მარ-
თუ ლე ბით ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, დრო-
უ ლად და პრაქ ტი კუ ლად მოხ დეს სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ის 
პრო ცე სის დაჩ ქა რე ბა და გან ხორ ცი ე ლე ბა, რო გორც მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი-
რე ბის, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში ჩარ თვის, ასე ვე -ე ლექ ტრო ნუ ლი 
სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის და რე გი ო ნებ ში ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი თა-
რე ბის შე საძ ლებ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, მოგ მარ თავთ თხოვ ნით, სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბის ად მი ნის ტრა ცი ამ, რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის და ინ ფრას ტრუქ ტუ-
რის სა მი ნის ტროს უშუ ა ლო ჩარ თუ ლო ბით, გა ნა ხორ ცი ე ლოს კონ სტი ტუ ცი ით 
და კის რე ბუ ლი პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბა და მი ი ღოს ყვე ლა შე საძ ლო და სა-
ჭი რო ზო მა ციფ რუ ლი უთა ნას წო რო ბის აღ მოფხ ვრის თვის და უმოკ ლეს ვა და ში 
უზ რუნ ველ ყოს სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბა ინ ტერ ნე ტით.

სა ა მი სოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია შემ დე გი მოქ მე დე ბე ბის და უ ყოვ ნებ ლივ  გან ხორ-
ცი ე ლე ბა:

•	 მო სახ ლე ო ბის ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბი სად მი ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ-
სა ყო ფად, ინ ტერ ნეტ პრო ვა ი დე რებ თან აქ ტი უ რი მო ლა პა რა კე ბე ბის წარ მო ე ბა 
ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ის ან ინ ტერ ნე ტის სიგ ნა ლის გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით;

•	 სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი და მო სახ ლე ო ბის მოწყ ვლა დი ნა წი ლის თვის, რო მე ლიც 
ცხოვ რობს ინ ტერ ნე ტის და ფარ ვის ზო ნა ში, თუმ ცა ხელ მოკ ლე ო ბის გა მო ვერ 
ახერ ხებს ინ ტერ ნე ტის სა ფა სუ რის გა დახ დას, სა ხელ მწი ფოს მხრი დან მოხ დეს 
ინ ტერ ნე ტის სა ფა სუ რის სუბ სი დი რე ბა;

•	 მო სახ ლე ო ბა ში ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სარ გებ ლო ბის თვის სა თა ნა დო 
უნა რე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შე სა წყო ბად, თვით მმარ თვე ლო ბებ ში შე იქ მნას სპე-
ცი ა ლუ რი სერ ვის ცენ ტრე ბი ან /და ტექ ნი კუ რი მო ბი ლუ რი ჯგუ ფე ბი, რომ ლე ბიც 
ად გილ ზე მო ემ სა ხუ რე ბი ან მო სახ ლე ო ბას და პრაქ ტი კულ დახ მა რე ბას /ინ სტრუქ-
ტაჟს გა უ წე ვენ ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მე ბის გა მო ყე ნე ბის სა კი თხებ ზე.
ხელ მომ წე რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი: (მი მარ თვას ხელს აწერ და ფო რუ მის წევ რი 33 ორ-
გა ნი ზა ცი ა) 

(ად ვო კა ტი რე ბის შე დე გად მი ღე ბულ რე ზულ ტა ტებ ზე - უფ რო დაწ ვრი ლე ბით 
მე-5 თავ ში)
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 მე თო დუ რი სა ხელ მძღვა ნე ლო სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის  
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სათ ვის სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის  
(PAR) მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბი ს მიზნით ად გი ლობ რივ დო ნე ზე

ფო რუ მის წევ რი სსო -ე ბი პრო ექ ტის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან პერ მა ნენ ტუ-
ლი ყუ რა დღე ბის ეპი ცენ ტრში იმ ყო ფე ბოდ ნენ იმ თვალ საზ რი სით, რომ მთე ლი საპ რო ექ ტო ციკ-
ლის გან მავ ლო ბა ში უტარ დე ბო დათ სა გან მა ნათ ლებ ლო ღო ნის ძი ე ბე ბი, კონ სულ ტა ცი ე ბი კვა ლი-
ფი ცი უ რი ექ სპერ ტე ბის ჩარ თუ ლო ბით. ფო რუ მის სის ტე მა ტუ რი შეხ ვედ რე ბის, გა მოც დი ლე ბის 
გაც ვლის, მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბის პი რუთ ვნე ლი შე ფა სე ბის პა რა ლე ლუ რად, მიმ დი ნა რე ობ და სა-
გან მა ნათ ლებ ლო ტრე ნინ გე ბი, რო მელ თა მი ზა ნი იყო რო გორც სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ-
მის კვა ლი ფი ცი უ რი მო ნი ტო რინ გის პრო ცე სის ხელ შე წყო ბა, შე სა ბა მი სი უნა რე ბით აღ ჭურ ვა, 
ასე ვე ფო რუ მის წევ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მდგრა დო ბის, ცნო ბა დო ბი სა და ინ სტი ტუ ცი უ რი ზრდის 
ხელ შე წყო ბა, პარ ტნი ორ ორ გა ნი ზა ცი ებ სა და დო ნო რებ თან ურ თი ერ თო ბის ეტი კე ტის გაც ნო ბა.

ყო ვე ლი ტრე ნინ გის წინ მზად დე ბო და შე სა ბა მი სი მა ნუ ა ლი და სატ რე ნინ გო მო დუ ლი, რო მელ-
თა სა ფუძ ველ ზე შემ დგომ ში, პრო ექ ტის ფარ გლებ ში, გა დაწყ და შე სა ბა მი სი სა ხელ მძღვა ნე ლოს 
შექ მნა. ის არა მხო ლოდ ფო რუ მის მო ნა წი ლე ებს, არა მედ - უამ რავ დამ წყებ ორ გა ნი ზა ცი ას მის-
ცემს სა შუ ა ლე ბას, ისარ გებ ლოს და მი ი ღოს მის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცი ე ბი.

პუბ ლი კა ცი ის თე მე ბი ა:
 სა ხელ მწი ფო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის მო ნი ტო რინ გი და სა მო ქა ლა ქო სა-

ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა;
 სა ხელ მწი ფო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კა (PAR) და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე საგ-

ზაო რუ კის (PAR) მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა  
(მე-2 ნა წი ლი); 

 ად გი ლობ რივ დო ნე ზე საგ ზაო რუ კის (PAR) მო ნი ტო რინ გის პრო ცე სის რე ა ლი ზა ცია მუ ნი ცი-
პა ლურ დო ნე ზე;

 სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის (PAR) იმ პლე მენ ტა ცი ის მო ნი ტო რინ გი ად გი ლობ რივ 
დო ნე ზე;

 მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბა;
 ფარ თო სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბით რე გი ო ნუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბა - 

ად გი ლობ რივ დო ნე ზე საგ ზაო რუ კის (PAR) რე ა ლი ზა ცი ი სათ ვის (მე ო რე ნა წი ლი); 
 სა ჯა რო პო ლი ტი კის ად ვო კა ტი რე ბა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რო ლი;
 რო გორ დავ გეგ მოთ და ვა წარ მო ოთ ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ა;
 ლო ბი რე ბა;
 სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ცნო ბა დო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა;
 პი ა რის ეფექ ტუ რი მე თო დე ბი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ცნო ბა დო ბის 

უზ რუნ ველ ყო ფის თვის და მა თი კომ პე ტენ ცი ის ამაღ ლე ბა (4 ნა წი ლი);
 ეფექ ტუ რი კო მუ ნი კა ცი ა;
 სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ინ სტი ტუ ცი უ რი გან ვი თა რე ბა;
 სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მის მნიშ ვნე ლო ბა და მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბა;
 რო გორ და ვა რე გის ტრი როთ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ა;
 საგ რან ტო გა ნა ცხა დე ბის შე მუ შა ვე ბის პრო ცე სი და ძი რი თა დი ეტა პე ბი;
 და ფი ნან სე ბის მო პო ვე ბა, საგ რან ტო გა ნა ცხა დის შე მუ შა ვე ბა და პრო ექ ტის მარ თვა.  
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 სსო ფო რუ მის პლატ ფორ მის სა ინ ფორ მა ციო მხარ და ჭე რა

სსო ფო რუ მის საქ მი ა ნო ბა პრო ექ ტში მაქ სი მა ლუ რად იყო გა შუ ქე ბუ ლი (ა მა ზე უფ რო დაწ-
ვრი ლე ბით - მე-8 თავ ში), რაც იძ ლე ო და სა შუ ა ლე ბას, თვალ სა ჩი ნო გამ ხდა რი ყო არ სე ბუ ლი 
დი ნა მი კა, მიღ წე უ ლი წარ მა ტე ბე ბი თუ ჯერ კი დევ არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი. გან სა კუთ რე ბუ ლი 
მნიშ ვნე ლო ბა ექ ცე ო და PR სტრა ტე გი ას გრძელ ვა დი ან ჭრილ ში, რა თა იმ დრო ის თვის, რო ცა 
პრო ექ ტი დას რულ დე ბა, ფო რუ მის წევ რმა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა შეძ ლონ ეფექ ტუ რი პო ზი ცი ო ნი-
რე ბა თა ვი ანთ თემ ში, დო ნო რებ თან, დარ ჩნენ სა ი მე დო პარ ტნი ო რად და ინო ვა ცი ე ბის წყა როდ, 
რად გა ნაც, პრო ექ ტი დან გა მომ დი ნა რე, სა ზო გა დო ე ბა ში უკ ვე არ სე ბობს პო ზი ტი უ რი მო ლო დი ნი 
მათ მი მართ და აუ ცი ლე ბე ლი იქ ნე ბა ამ პო ზი ტი უ რი იმი ჯი სა და ნდო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა, რო გორც 
სა ზო გა დო ე ბის, ასე ვე ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან, პო ზი ტი ურ სა მო ქა ლა ქო პრო ცე სებ ზე მაქ სი მა-
ლუ რი გავ ლე ნის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად. 

 სსო ფო რუ მის გავ ლე ნა - ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ  
მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის მნიშ ვნე ლო ბის აღი ა რე ბა

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ფო რუ მის წევრ ორ გა ნი ზა ცი ებ ზე სა უბ რი სას, რვა ვე მუ ნი ცი-
პა ლი ტეტ ში ხდე ბა ად გი ლობ რივ სა მო ქა ლა ქო პრო ცე სებ ზე მა თი გავ ლე ნის და მნიშ ვნე ლო ბის, 
სხვა დას ხვა სა კითხ ში ექ სპერ ტი ზის, მათ თან თა ნამ შრომ ლო ბის სურ ვი ლის ხაზ გას მა. სსო ფო-
რუ მის ას პა რეზ ზე გა მო ჩე ნის კვალ დაკ ვალ, სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ად გი ლობ რივ პო ლი-
ტი კა ში მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბა აღი ა რე ბუ ლი ა, რო გორც სო ცი ა ლუ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრო-
ცე სე ბის სა წინ და რი. 

ად გი ლობ რივ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ გა ი აზ რა, რომ ეს თა ნამ შრომ ლო ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნია ხე ლი-
სუფ ლე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი სა და შე სა ბა მი სი საქ მი ა ნო ბის მე ტი ლე გი ტი მუ რო ბის თვის, სა ზო-
გა დო ე ბის ყვე ლა სეგ მენ ტის აზ რი სა და ინ ტე რე სე ბის გა სათ ვა ლის წი ნებ ლად სა ჯა რო პო ლი ტი-
კის პრო ცეს ში; უფ რო ეფექ ტი ა ნი მომ სა ხუ რე ბის მი სა წო დებ ლად მო ქა ლა ქე თა სხვა დას ხვა, მათ 
შო რის - ყვე ლა ზე მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის თვის. გა მო იკ ვე თა ნი შა, სა დაც სა ზო გა დო ე ბა და ხე ლი-
სუფ ლე ბა უფ რო მე ტად ხე და ვენ სსო -ე ბის როლს: ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან თა ნამ-
შრომ ლო ბი თი ურ თი ერ თო ბე ბის დამ ყა რე ბა, ინ ფორ მი რე ბა და გა ნათ ლე ბა, კვლე ვა, პო ლი ტი კის 
სა კი თხე ბის ინი ცი რე ბა და არ სე ბუ ლი მიდ გო მე ბის ალ ტერ ნა ტი ვე ბის შე თა ვა ზე ბა, პროგ რა მე ბი სა 
და პრო ექ ტე ბის მო ნი ტო რინ გი და შე ფა სე ბა, მო ქა ლა ქე ე ბის თვის სა ჭირ ბო რო ტო სა კი თხე ბის ად-
ვო კა ტი რე ბა და სხვა.
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 სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფო რუ მი - 
ად გი ლობ რივ პრობ ლე მებ ზე რე ა გი რე ბის ინ სტრუ მენ ტე ბი 

საპ რო ექ ტო პრო ცეს მა, რომ ლის მთა ვა რი აქ ტო რე ბი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბი იყ ვნენ, შეძ ლო ად გი ლებ ზე სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის იმ პლე მენ ტა ცი ის კუ თხით 
არ სე ბუ ლი არა ერ თი გა მოწ ვე ვის იდენ ტი ფი ცი რე ბა, რა საც მოჰ ყვა სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე-
ბის თვის, ცენ ტრა ლუ რი სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რე ბის ა და ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თვის შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა. 

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის აქ ტი უ რო ბა, აღ ნიშ ნუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის 
კვალ დაკ ვალ, თვით მმარ თვე ლო ბებ თან სის ტე მა ტუ რი კონ სულ ტა ცი ე ბით გაგ რძელ და. სა მუ-
შაო ჯგუ ფებ მა, რო მელ თა შე მად გენ ლო ბა ში შე დი ოდ ნენ ფო რუ მის მო ნა წი ლე ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, 
მო ა ხერ ხეს არა ერ თი სა კი თხის ინი ცი რე ბა ბი უ ჯეტ ში (ა მა ზე უფ რო დაწ ვრი ლე ბით მომ დევ ნო 
თა ვებ ში ვი სა უბ რებთ). ასე ვე გა მოვ ლე ნი ლი სა ჭი რო ე ბე ბი სა და გა მოწ ვე ვე ბის სა პა სუ ხოდ შე-
იქ მნა და ფონდი „სო ხუ მის გან“ და ფი ნან სე ბა მი ი ღო მთლი ა ნო ბა ში მათ მი ერ წარ დგე ნილ მა 46 
პრო ექ ტმა.

 ფო რუ მის გა ფარ თო ე ბა

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფო რუ მი, რო მელ შიც 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
მოქ მე დი 16 ორ გა ნი ზა ცია გა ერ თი ან და, გახ და სრულ ფა სო ვა ნი სივ რცე ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის, 
წარ მა ტე ბე ბი სა და არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის, მა თი დაძ ლე ვის გზე ბის გა ზი ა რე ბის თვალ საზ რი-
სით. მი ნი მა ლუ რი გა მოც დი ლე ბის მქო ნე სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ რივ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა მნიშ-
ვნე ლოვ ნად გა ი უმ ჯო ბე სეს კომ პე ტენ ცია და შე საძ ლებ ლო ბე ბის სრუ ლად გა მო ყე ნე ბის უნარ-
ჩვე ვებს და ე უფ ლნენ, რაც, სა ბო ლო ოდ, სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის პრო ცეს ში პო ზი ტი-
უ რი ცვლი ლე ბე ბის და ნერ გვის წი ნა პი რო ბა გახ და. 

პრო ექ ტის მომ დევ ნო ეტაპ ზე ფო რუ მი 14 ახ ალ შექ მნი ლი ორ გა ნი ზა ცი ით შე ივ სო და მი სი 
წევ რე ბის რა ო დე ნო ბა, პრო ექ ტის გან მა ხორ ცი ე ლე ბელ სამ ორ გა ნი ზა ცი ას თან ერ თად, სა დღე ი-
სოდ, 33-ს შე ად გენს. მენ ტო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის დახ მა რე ბით ფო რუ მის წევ რმა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა 
ძა ლი ან სწრა ფად და ი წყეს მო ნა წი ლე ო ბა ად გი ლობ რივ პრო ცე სებ ში და უკ ვე გა ნა ხორ ცი ე ლეს 
თა ვი ან თი პირ ვე ლი პრო ექ ტე ბი - სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბის, გა ნათ ლე ბის სა ჭი რო ე ბა თა 
კვლე ვე ბის კუ თხით. მი ი ღეს უნა რე ბი პრო ექ ტე ბის მარ თვის მი მარ თუ ლე ბით, სწავ ლო ბენ ორ გა-
ნი ზა ცი ის ცნო ბა დო ბის ან ბანს, სა ჭი რო ე ბა თა იდენ ტი ფი ცი რე ბას, სო ცი ა ლუ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
სა კი თხე ბის ად ვო კა ტი რე ბას, სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მის კულ ტუ რას, კამ პა ნი ე ბის და გეგ მვას და 
წარ მო ე ბას. შე და რე ბით მცი რე მას შტა ბით, მაგ რამ ჩარ თულ ნი არი ან სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის 
რე ფორ მის ად გი ლობ რივ მო ნი ტო რინ გში.
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 ახალ და ფუძ ნე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც შე მო უ ერ თდნენ ფო რუმს:
1. ახალ გაზ რდო ბის ჩარ თუ ლო ბის ცენ ტრი (ხო ნი)
2. შშმ პირ თა ორ გა ნი ზა ცია „ფე ნიქ სი“ (ხო ნი)
3. ხალ ხი და თა ვი სუფ ლე ბა (ვა ნი)
4. შპს „ვა ნი - XXI სა უ კუ ნე“ (ვა ნი)
5. სო ლი და რო ბა - XXI (ბაღ და თი)
6. ახალ გაზ რდე ბი თერ ჯო ლი დან (თერ ჯო ლა)
7. ა(ა )იპ „ა ლა ო“ (თერ ჯო ლა)
8. „ამ რი დი“ (თერ ჯო ლა)
9. აიპ „რუ დუ ნი“ (ლან ჩხუ თი)
10. აიპ „ლან ჩხუ თის ახალ გაზ რდუ ლი მოძ რა ო ბა“ (ლან ჩხუ თი)
11. ა(ა )იპ „ჩვენ ვქმნით მო მა ვალს“ (ამ ბრო ლა უ რი)
12. ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის და გან ვი თა რე ბის ცენ ტრი (ამ ბრო ლა უ რი) 
13. „ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ხელ შე წყო ბი სა და 

მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ცენ ტრი“ (ცა გე რი)
14. „დე მოკ რა ტი ა, თა ნად გო მა, ნდო ბა“ (ცა გე რი)

 ფო რუ მის შე დე გე ბი 

ვი ნა ი დან სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა წარ მო ად გენს ჰო რი ზონ ტა ლურ და მულ ტი სექ-
ტო რულ პო ლი ტი კას და მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბა და მო კი დე ბუ ლია მთლი ა ნად აღ მას რუ ლე ბე ლი 
ხე ლი სუფ ლე ბის, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი და მა ღა ლი რან გის სა ხელ მწი ფო პი რე ბის ჩარ თუ-
ლო ბა ზე, პრო ექ ტმა კი დევ ერ თხელ უჩ ვე ნა, რომ სა ჯა რო პო ლი ტი კის წარ მა ტე ბუ ლი გან ხორ ცი-
ე ლე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია რე ფორ მის პრო ცე სის მო ნი ტო რინ გი. 

ამ შემ თხვე ვა ში, ეს მო ნი ტო რინ გი არ წარ მო ად გენ და სა ჯა რო სტრუქ ტუ რის ში და ღო ნის ძი ე-
ბას (რაც ასე ვე ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია და ამ კუ თხი თაც იყო გაჟ ღე რე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი 
პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ჩა ტა რე ბულ კვლე ვებ ში), არა მედ - გა რე აქ ტო რე ბის, ჩვენს შემ თხვე ვა ში- 
სსო ფო რუ მის და ზო გა დად სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის  - სა ჯა რო პო ლი ტი კა ში მო ნა წი ლე ო ბის 
შე საძ ლებ ლო ბას. სსო ფო რუ მის ფუნ ქცი ო ნი რე ბამ კი დევ ერ თხელ და ა დას ტუ რა, რომ სა ჯა რო 
პო ლი ტი კის წარ მა ტე ბის ერ თ-ერ თი პი რო ბაა მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბის მო ნი ტო რინ გში სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბა.

პრო ექ ტში გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო შე დეგ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის სის ტე მა, რო გორც 
ად გი ლობ რივ ჯგუ ფებ ზე მე ტი ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბის, მათ სა ჭი რო ე ბებ სა და გა მოწ ვე ვებ ზე 
ცოდ ნის /ექ სპერ ტი ზის დაგ რო ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, რი სი გა ზი ა რე ბაც ყო ველ დღი ურ რე ჟიმ ში 
ხდე ბო და ხე ლი სუფ ლე ბის თვის და გას წია ფას და უ დე ბე ლი სამ სა ხუ რი იმ კუ თხით, რომ ეხ მა-
რე ბო და რვა ვე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ხე ლი სუფ ლე ბას რო გორც წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კის, ასე ვე 
არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბის და ნახ ვა ში, თვალ სა ჩი ნოს ხდი და მიღ წე ულ პროგ რესს და ცვლი ლე ბე ბის 
მთელ დი ნა მი კას.
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ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ქსე ლის ასე თი ინ ტენ სი უ რი მუ შა ო ბა პარ ტნი ო რე ბის წარ მა-
ტე ბის სწრა ფი გა ზი ა რე ბის, მულ ტიპ ლი ცი რე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ო და, რაც 
აი სა ხა ინო ვა ცი ე ბის სწრაფ „ათ ვი სე ბა ში“ (მა გა ლი თის თვის, ლან ჩხუ თის ელექ-
ტრო ნუ ლი მე ნე ჯე რი; ხო ნის ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ა და ა.შ).
ფო რუ მის წევ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი გახ დნენ ერ თგვა რი „ლო კო მო ტი ვე ბი“ მულ-
ტი დის ციპ ლი ნა რუ ლი სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის თვის (რაც აი სა ხა მო ხე ლე თა ტრე ნინგ 
სტრა ტე გი ე ბის, ეთი კის კო დექ სის, ან ტი კო რუფ ცი უ ლი დე ბუ ლე ბე ბის, სტრა ტე-
გი ე ბის შე მუ შა ვე ბა ში, ვებ გვერ დე ბის მო დერ ნი ზა ცი ა ში).
სწო რედ ფო რუ მის წი აღ ში ხდე ბო და იმ იდე ე ბის გე ნე რი რე ბა, რო მელ თაც ფო-
რუ მის წევ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი აჟ ღე რებ დნენ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში - თვი თონ 
ხდე ბოდ ნენ ამ იდე ე ბის რე ა ლი ზა ტო რე ბი: თუნ დაც სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბის 
და ნერ გვის ტემ პი თერ ჯო ლა ში; გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კი თხე ბის აქ ტუ-
ა ლი ზა ცი ა; ან ტი კო რუფ ცი უ ლი სტრა ტე გი ე ბი, მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბის ღო-
ნის ძი ე ბე ბი - აუთ სორ სინ გის პრაქ ტი კის „პი ო ნე რო ბა“ რე გი ონ ში და ა.შ.
სსო ფო რუ მის შეხ ვედ რებ ზე გაჩ ნდა იდე ა, რო მელ მაც მო ი ტა ნა ად გი ლობ რივ 
ხე ლი სუფ ლე ბას თან მჭიდ რო კო მუ ნი კა ცი ის არ ნა ხუ ლი ხა რის ხი (აპ ლი კა ცია 
ლან ჩხუთ ში, რომ ლის მულ ტიპ ლი ცი რე ბა მე ტე ო რის სის წრა ფით ხდე ბა).
სსო ფო რუ მის დამ სა ხუ რე ბაა სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვე ბი სა და პროგ რა მე ბის ეფექ-
ტის შე ფა სე ბის მნიშ ვნე ლო ბის აღი ა რე ბი დან საქ მე ზე გა დას ვლა, რაც მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტებ ში შე და რე ბით ნე ლი ტემ პით, მაგ რამ ხორ ცი ელ დე ბა.
თვალ ში სა ცე მია პრო ექ ტის მი ერ გაძ ლი ე რე ბუ ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რე სურ სე ბის აღი ა რე ბა და სწრაფ ვა - მოხ დეს მა თი გამ თლი-
ა ნე ბა/ გა მო ყე ნე ბა.
სსო ფო რუ მის და პრო ექ ტის სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის მიღ წე ვაა ინ ტერ მუ ნი ცი პა-
ლუ რი თა ნამ შრომ ლო ბის და გა მოც დი ლე ბის გაც ვლის მა ნამ დე არ ნა ხუ ლი მას-
შტა ბი, რომ ლის ტემ პის შე ნარ ჩუ ნე ბა ალ ბათ გა ჭირ დე ბა, თუმ ცა მი სი ეფექ ტის 
აღი ა რე ბა მოხ და ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. 
ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე დი დი მო ნა პო ვა რი, რაც პრო ექ ტის შე დე გად ვი ხი ლეთ - ხე-
ლი სუფ ლე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო ინ ტე რეს თა ჯგუ ფე ბის სა ერ თო ღი რე ბუ ლე ბებ-
ზე კონ სენ სუ სი ა, რის გა რე შეც შე უძ ლე ბე ლია დე მოკ რა ტი უ ლი სტან დარ ტე ბის 
დამ კვიდ რე ბა.
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თავი II

სამოქალაქო

საზოგადოების

ორგანიზაციების 

ჩართულობა

საგზაორუკის

(PAR)

მონიტორინგში



26



27

სამოქალაქოსაზოგადოებისორგანიზაციების 

ჩართულობასაგზაორუკის(PAR)მონიტორინგში

 
ხა თუ ნა გო გუ ა
კონ სულ ტან ტი თვით მმარ თვე ლო ბის სა კი თხებ ში 

კულ ტუ რულ -ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“

პრო ექ ტი კო ა ლი ცი უ რი ფორ მა ტის იყო და მას ში გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მი არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ის (ფონ დი „სო ხუ მი“, რო გორც კუ რა ტო რი ორ გა ნი ზა ცი ა, იმე რე თის მხა რის მეც-
ნი ერ თა კავ ში რი „სპექ ტრი“ და მე წარ მე ქალ თა ფონ დი) კო ო პე რი რე ბით შე საძ ლე ბე ლი გახ და 
სა მი დი დი რე გი ო ნის: იმე რე თის, გუ რი ი სა და რა ჭა- ლე ჩხუ მის 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მოქ მე დი 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა საგ ზაო რუ კის 
იმ პლე მენ ტა ცი ის პრო ცეს ში. ამ კუ თხით გან სა კუთ რე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბა შე ექ მნა იმ მუ ნი ცი-
პა ლი ტეტ ში მოქ მედ ორ გა ნი ზა ცი ებს, რომ ლე ბიც პრო ექ ტის გე ოგ რა ფი ულ არე ალ ში მოხ ვდნენ. 

 

 მო ნი ტო რინ გში ჩარ თუ ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი რე გი ო ნე ბის მი ხედ ვით: 

იმე რე თის რე გი ო ნის კუ რა ტო რი ორ გა ნი ზა ცია იყო კულ ტუ რულ -ჰუ მა ნი ტა რუ ლი 
ფონ დი „სო ხუ მი“, რო მე ლიც 4 მუ ნი ცი პა ლი ტეტს კუ რი რებ და: 

 ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი: ა(ა )იპ „თა ნას წო რო ბა ახ ლა“ და სა მო ქა ლა ქო სპექ ტრი 
„თა ნას წო რო ბა“; 

 ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი: ა(ა )იპ „თა ნად გო მა“ და ა(ა )იპ „მო ქა ლა ქე თა აქ ტი უ რო ბა 
ეფექ ტი ა ნი მმარ თვე ლო ბი სა და სა მარ თლი ა ნო ბი სათ ვის“; 

 თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი: ა(ა )იპ ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის დაც ვი სა და მო ქა ლა ქე ობ-
რი ვი აღ ზრდის კავ ში რი „ბავ შვე ბი - სა ქარ თვე ლოს მო მა ვა ლი“ და „ქა ლე ბი სა ქარ თვე-
ლოს მო მავ ლი სათ ვის“; 

 ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი: ა(ა )იპ „გა ნათ ლე ბი სა და გან ვი თა რე ბის ცენ ტრი „ე დელ ვა ი-
სი“ და ა(ა )იპ „ხო ნის დევ ნილ თა სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფი.“

მე წარ მე ქალ თა ფონ დი კუ რი რებ და რა ჭა- ლე ჩხუ მის რე გი ონ ში მოქ მედ ოთხ ორ გა ნი-
ზა ციას: 

 ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი: რა ჭა- ლე ჩხუ მი სა და ქვე მო სვა ნე თის თვით მმარ-
თვე ლო ბის რე სურ სცენ ტრი და რა ჭა- ლე ჩხუ მი სა და ქვე მო სვა ნე თის რე გი ო ნუ ლი ჰა-
ბი - „ა ფხა ზინ ტერ კონ ტი“; 

 ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი: ა(ა )იპ ქალ თა უფ ლე ბე ბი სა და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო-
ბის ცენ ტრი, „აქ ტი უ რი მო ქა ლა ქე - ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბა.“
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იმე რე თის მხა რის მეც ნი ერ თა კავ ში რი „სპექ ტრი“ გუ რი ის რე გი ო ნის ორ მუ ნი ცი პა-
ლი ტეტს კუ რი რებ და: 

 ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი: ა(ა )იპ სა ქარ თვე ლოს სა სოფ ლო დარ ბა ზი და ა(ა )იპ 
ლან ჩხუ თის სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრი; 

 ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი: ა(ა )იპ გა ნათ ლე ბის და თა ნას წო რო ბის ცენ ტრი და 
ახალ გაზ რდა პე და გოგ თა კავ ში რი.

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ფლაგ მა ნის რო ლის შეს რუ ლე ბამ ისე თი სე რი ო ზუ ლი გა მოც დი ლე ბის 
მქო ნე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხრი დან, რო გო რე ბი ცაა ფონ დი „სო ხუ მი“, მე წარ მე ქალ თა ფონ დი, მეც-
ნი ერ თა კავ ში რი „სპექ ტრი“, მწვა ნე შუ ქი აუნ თო რე გი ო ნულ ორ გა ნი ზა ცი ებს სა ჯა რო მმარ თვე-
ლო ბის რე ფორ მის მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში სა კუ თა რი რე სურ სე ბის რე ა ლი ზე ბის თვალ საზ რი-
სით. 

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხრი დან მოხ და პა სუ ხის მგებ ლო ბის სრუ-
ლად გა აზ რე ბა და სა კუ თა რი რე სურ სე ბის მი ზან მი მარ თუ ლი გა მო ყე ნე ბა ად გი ლობ რივ სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბა ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ ში. 

გარ და მოქ მე დი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გაძ ლი ე რე ბი სა, პრო ექ ტის მიმ დი ნა რე ო-
ბის პრო ცეს ში მნიშ ვნე ლო ვან მიღ წე ვად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს ახა ლი სა მო ქა ლა ქო ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბის ფორ მი რე ბა და მა თი მდგრა დო ბი სა და სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბის გა რან ტი ე ბის 
შექ მნა ქვე საგ რან ტო პრო ექ ტებ ში ჩარ თუ ლო ბით. 16 მოქ მე დი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ის 
რა ო დე ნო ბას პრო ექ ტის და სას რულს 14 ახა ლი რე გი ო ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცია და ე მა ტა, რომ-
ლებ მაც ნუ ლო ვა ნი სას ტარ ტო ნიშ ნუ ლი დან კონ კრე ტუ ლი აქ ტი ვო ბით სა კუ თა რი ძა ლე ბი 
მო სინ ჯეს. საპ რო ექ ტო ქვეგ რან ტე ბით შექ მნი ლი პრო ექ ტე ბი ერ თგვა რი ტრამ პლი ნი აღ მოჩ-
ნდა მათ თვის, შე საძ ლებ ლო ბა მი ე ცათ, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე PAR-ის რე ფორ მის მო ნი ტო-
რინ გში ახალ აქ ტო რე ბად ჩარ თუ ლიყ ვნენ (უფ რო დაწ ვრი ლე ბით - პუბ ლი კა ცი ის შე სა ბა მის 
თავ ში).

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის საქ მი ა ნო ბის სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა-
რე, თვით მმარ თვე ლო ბას თან თა ნამ შრომ ლო ბის ბერ კე ტე ბი ფარ თო სპექ ტრი საა და, პირ-
ველ რიგ ში, გუ ლის ხმობს ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან კონ სტრუქ ცი უ ლი კო მუ ნი კა-
ცი ის დამ ყა რე ბას, რო მე ლიც მო ი ცავს: ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კის კვლე ვას, მო ნი ტო რინგს, 
შე ფა სე ბას და მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის შე სა ბა მი სად მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კი თხე ბის ინი ცი რე ბას, 
ად ვო კა ტი რე ბას. სწო რედ ამ პრინ ცი პე ბის დაც ვით, პარ ტნი ო რო ბის კონ ცეფ ცი ის ჩა მო ყა ლი-
ბე ბით, პრო ექ ტმა შეძ ლო მდგრა დი თა ნამ შრომ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა სა მო ქა ლა ქო სა ზო-
გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებ სა და ად გი ლობ რივ სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რებს შო რის, რაც, 
სა ბო ლო ოდ, ცალ კე ულ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სხვა დას ხვა წარ მა ტე ბუ ლი ინი ცი ა ტი ვის სა წინ-
და რი გახ და.



29

 სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბის და აქ ტი უ რო ბის 
და ბა ლი კო ე ფი ცი ენ ტი დან - შემ დგომ პო ზი ტი ურ დი ნა მი კამ დე

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბა და თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა ად გი ლობ რი ვი სა ჯა რო პო-
ლი ტი კის რე ფორ მე ბის პრო ცეს ში ხელს უწყობს სა ხე ლი სუფ ლე ბო მმარ თვე ლო ბის გამ ჭვირ ვა-
ლო ბი სა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის ზრდას, რა საც, სა ბო ლო ოდ, დე მოკ რა ტი უ ლი მმარ თვე ლო-
ბის ოპ ტი მა ლურ ფორ მამ დე მივ ყა ვართ. 

აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ პრო ექ ტის და სა წყის ში ვე გა მო იკ ვე თა - არა სამ თავ რო ბო ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბის დი დი ნა წი ლის თვის სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის მო ნი ტო რინ გი არ იყო 
გან სა კუთ რე ბუ ლი დის კუ სი ი სა და ინ ტე რე სის სფე რო, რაც, ძი რი თა დად, გან პი რო ბე ბუ ლი იყო 
PAR-ის შე სა ხებ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბი სა და ზო გა დად მო ქა ლა ქე ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის 
საგ რძნობ ლად და ბა ლი კო ე ფი ცი ენ ტით. 

არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი ჯერ კი დევ ვერ აც ნო ბი ე რებ და ეფექ ტი ა ნი ად გი ლობ რი ვი სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბის შექ მნა ში სა კუ თა რი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბის, ჩარ თუ ლო ბის აუ ცი ლებ ლო ბას.

მსგავ სი პო ზი ცია ცალ მხრი ვი არ იყო და, თა ვის მხრივ, არც თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მხრი-
დან ყო ფი ლა არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ თან თა ნამ შრომ ლო ბის სტრა ტე გი უ ლი მო ნა ხა ზის შექ მნის 
მცდე ლო ბა, რაც ამ სექ ტო რის ჩარ თუ ლო ბის აუ ცი ლებ ლო ბას გა მოკ ვეთ და. 

ამ ფონ ზე სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში სა მო ქა ლა ქო სა-
ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი სი ახ ლე ე ბი შე ი ტა ნა ცალ კე უ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
საქ მი ა ნო ბა ში, რაც, პირ ველ რიგ ში, თვით მმარ თვე ლო ბებ სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბებს 
შო რის ახა ლი პარ ტნი ო რუ ლი, საქ მე ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი, კო ლე გი ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის შექ-
მნით გა მო ი ხა ტა. 

ურ თი ერ თთა ნამ შრომ ლო ბა ზე აგე ბუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის შე დე გად, მო ნი ტო რინ გში ჩარ თულ მა 
ად გი ლობ რივ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა მა ლე ვე გა აც ნო ბი ე რეს სა კუ თა რი პა სუ ხის მგებ ლო ბა. მა თი ინ-
ტე რე სის სფე რო ში მო ექ ცა ად გი ლობ რი ვი სა ჯა რო პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბის პრო ცე სი. მო ნი ტო-
რინ გის პრო ცეს ში ჩარ თუ ლო ბამ, ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შე საძ ლებ ლო-
ბე ბის გაძ ლი ე რე ბის კუ თხით მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრე ცე დენ ტე ბი შექ მნა ცალ კე ულ მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტებ ში, რაც სა ხე ლი სუფ ლე ბო რგო ლებ თან მუდ მი ვი დი ა ლო გი თა და დის კუ სი ის გა მო ყე ნე ბით 
იქ მნე ბო და. 

მო ნი ტო რინ გი დან მო ნი ტო რინ გამ დე სულ უფ რო მზარ დი გახ და სა-
მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის აქ ტი უ რო ბის ნიშ ნუ ლი, რაც, შე სა ბა მი-
სად, მა თი კომ პე ტენ ცი ის ახალ ხა რის ხში გა მო ი ხა ტა. 

 სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, 
კომ პე ტენ ცია მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის იმ პლე მენ ტა ცი ის ხა რის ხის შე სას წავ ლად 
პრო ექ ტში სულ გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო ოთხი მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბა, რომ ლის ძი რი თად 
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ამო ცა ნას ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და ინ-
კლუ ზი უ რო ბის ხა რის ხის შეს წავ ლა წარ მო ად გენ და.

მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი იყო უკ ვე ჩა მოთ ვლი ლი სა მიზ ნე სეგ მენ ტი: ხო ნის, ბაღ-
და თის, თერ ჯო ლის, ვა ნის, ოზურ გე თის, ლან ჩხუ თის, ცა გე რი სა და ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტებ ში მოქ მე დი 16 სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ა.

მო ნი ტო რინ გის პრო ცე სის და წყე ბამ დე პრო ექ ტის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი გუნ დი სა და პარ ტნი-
ო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ შე მუ შავ და მო ნი ტო რინ გის გეგ მა. 

მომ დევ ნო ეტაპ ზე შე იქ მნა მო ნი ტო რინ გის ინ სტრუ მენ ტი - კითხ ვა რი, რო მე ლიც მო ი ცავ და 
სამ მი მარ თუ ლე ბას: გამ ჭვირ ვა ლო ბა, ეფექ ტი ა ნო ბა და ინ კლუ ზი უ რო ბა. თი თო ე უ ლი მი მარ თუ-
ლე ბა შე ფას და წი ნას წარ შერ ჩე უ ლი ინ დი კა ტო რე ბით, არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცია შეს წავ ლილ იქ ნა 32 
ინ დი კა ტო რის მი ხედ ვით.

კომ პე ტენ ცი ის ამაღ ლე ბი სა და სა ჭი რო უნა რე ბის გან ვი თა რე ბის თვის მო ნი ტო რინ გის და-
წყე ბამ დე პრო ექ ტში ჩარ თუ ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ-
ლე ბის თვის ჩა ტარ და ტრე ნინ გე ბის ციკ ლი. იმ ფონ ზე, რო ცა მო ნა წი ლე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის უმ-
რავ ლე სო ბას არ ჰქონ და მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბის არა ნა ი რი გა მოც დი ლე ბა, ტრე ნინ გებს 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი დატ ვირ თვა ჰქონ და და შე უ წყო ხე ლი მთე ლი პრო ცე სის სრულ ფა სო ვან წარ-
მარ თვას. 

მო ნი ტო რინ გის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად დაკ ვირ ვე ბის ერ თ-ერთ ძი რი თად წყა როდ გა ნი საზ ღვრა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ოფი ცი ა ლუ რი ინ ტერ ნეტ რე სურ სე ბი: ვებ გვერ დე ბი და ფე ის ბუქ გვერ დე ბი. 
ასე ვე მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში შეს წავ ლილ და გა ა ნა ლი ზე ბულ იქ ნა თვით მმარ თვე ლო ბის საქ-
მი ა ნო ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მდებ ლო ბა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი და 
დე ბუ ლე ბე ბი.

მო ნი ტორ ორ გა ნი ზა ცი ებს უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ გლებ ში შე საძ ლებ ლო ბა ჰქონ დათ, ინ ფორ-
მა ცი ის გა და მოწ მე ბი სა და შევ სე ბის მიზ ნით, კონ კრე ტუ ლი რეს პონ დენ ტის გან და მა ტე ბი თი ინ-
ფორ მა ცი ე ბის მო სა პო ვებ ლად ესარ გებ ლათ სა ტე ლე ფო ნო კო მუ ნი კა ცი ით. ასე ვე გათ ვა ლის წი-
ნე ბუ ლი იყო, სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში, შეხ ვედ რე ბის ჩა ტა რე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შე სა ბა მი სი 
სამ სა ხუ რე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან. 

მო ნი ტო რინ გის პრო ცე სის და წყე ბამ დე, წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბუ ლი გეგ მის სა ფუძ ველ ზე, სა ზო-
გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა ჩა ა ტა რეს სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბი მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტე ბის თა ნამ დე ბო ბის პი რებ თან. თვით მმარ თვე ლო ბის პა სუ ხის მგე ბელ პი რებს გა აც-
ნეს მო ნი ტო რინ გის მიზ ნე ბი და ამო ცა ნე ბი, მუ შა ო ბის მე თო დე ბი და ინ სტრუ მენ ტე ბი. მო სამ ზა-
დე ბელ მა შეხ ვედ რებ მა ახა ლი გზა გაჭ რა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბებ სა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს 
შო რის თა ნამ შრომ ლო ბი თი ურ თი ერ თო ბე ბის თვის. 

თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მხრი დან თა ვი დან ვე და ფიქ სირ და სრუ ლი მზა ო ბა მო ნი ტო რინ გის 
პრო ცე სის სრულ ფა სოვ ნად ჩა სა ტა რებ ლად, რაც შემ დგომ ში პრაქ ტი კულ ქმე დე ბებ ში გა და ი-
ზარ და: ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა ითა ნამ შრომ ლა სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად-
გენ ლებ თან და სა ვე ლე მო ნი ტო რებს შე უ ფერ ხებ ლად მი ე წო დათ სა ჭი რო მა სა ლა და ინ ფორ-
მა ცი ა. 

მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში, ინ ფორ მა ცი ის შე საგ რო ვებ ლად ჩა ტარ და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი შეხ-
ვედ რე ბი პა სუ ხის მგე ბელ პი რებ თან და და ზუს ტდა მო ნა ცე მე ბის სან დო ო ბის გა და მოწ მე ბის გზე-
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ბი. მოხ და ხა რის ხობ რი ვი და რა ო დე ნობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლე ბის და მუ შა ვე ბა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე-
ბის დო ნე ზე მო ნი ტო რინ გის ან გა რი შე ბის მომ ზა დე ბა. 

კო ვიდ-19-ის პან დე მი ით შექ მნი ლი წი ნა ღო ბე ბი და რის კე ბი: მო ნი ტო რინ გის პრო ცე სის სრულ-
ფა სოვ ნად ჩა ტა რე ბას გარ კვე უ ლი წი ნა აღ მდე გო ბე ბი შე ექ მნა კო ვიდ პან დე მი ის პე რი ოდ ში. სა-
ხელ მწი ფო რე გუ ლა ცი ე ბი დან გა მომ დი ნა რე, რო ცა პი რის პირ შეხ ვედ რე ბი სრუ ლად შე იზ ღუ და 
და ინ ფორ მა ცი ე ბის მო პო ვე ბის, კონ კრე ტულ პი რებ თან შეხ ვედ რე ბის პრო ცე სე ბი გარ კვე უ ლი 
რის კის ქვეშ დად გა, გან სა კუთ რე ბით გა მო იკ ვე თა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მაქ სი მა ლუ რი 
ოპე რა ტი უ ლო ბა. მი სი ძა ლის ხმე ვით, სრუ ლად მო ხერ ხდა და გეგ მი ლი შეხ ვედ რე ბის ონ ლა ინ სივ-
რცე ში გა და ტა ნა. ამ პრო ცესს თან ახ ლდა სა ჯა რო მო ხე ლე თა სრუ ლი მხარ და ჭე რა. შე დე გად, 
მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბის გა ჭი ა ნუ რე ბის რის კი სრუ ლად იქ ნა ანუ ლი რე ბუ ლი და ად გი ლობ რი ვი 
სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რე ბის მაქ სი მა ლუ რი ხელ შე წყო ბით მო ნი ტო რინ გი შე უ ფერ ხებ ლად 
წა რი მარ თა.

საქ მი ან მა ურ თი ერ თო ბებ მა უფ რო მე ტად და ა კავ ში რა სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და თვით-
მარ თვე ლო ბე ბი, ნათ ლად გა მოკ ვე თა ორი ვე მხა რის სა ერ თო ინ ტე რე სე ბი და შექ მნა სრუ ლი ად 
ახა ლი, ურ თი ერ თთა ნამ შრომ ლო ბა ზე აგე ბუ ლი სივ რცე, რა მაც ხე ლი შე უ წყო ჯან სა ღი პარ ტნი-
ო რუ ლი ურ თი ერ თო ბის დამ კვიდ რე ბას. 

  

 მო ნი ტო რინ გის ეტა პე ბი: არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა,  
სა კონ სულ ტა ციო აქ ტი ვო ბე ბი თვით მმარ თვე ლო ბებ თან,  
ინო ვა ცი ე ბი - პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბის მი სა ღე ბად

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბას მნიშ ვნე ლოვ ნად გან საზ ღვრავს სა ზო გა დო-
ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა და მი სი მხარ და ჭე რა. პრო ექ ტის და სა წყის ში ვე ნა თე ლი გახ და, რომ 
რე გი ო ნებ ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა ზე სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბის და ბა ლი მაჩ-
ვე ნე ბე ლი სე რი ო ზულ წი ნა ღო ბებს ქმნი და ამ სა კი თხით სა ზო გა დო ე ბის და ინ ტე რე სე ბის თვალ-
საზ რი სით. არ არ სე ბობ და მო ტი ვა ცი ა, რო მე ლიც სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის პო ზი ტი ურ შე დე გებ ზე 
მო სახ ლე ო ბის და ინ ტე რე სე ბის მაჩ ვე ნე ბელს გა ა უმ ჯო ბე სებ და. 

მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს მა ნათ ლად აჩ ვე ნა, რომ ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბი სა და ელექ-
ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის კუ თხით არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი მეტ წი ლად მო სახ-
ლე ო ბის და ბა ლი ინ ფორ მი რე ბით, ინ ტერ ნეტ თან მუ შა ო ბის არა სა თა ნა დო უნა რე ბით არის გა მოწ-
ვე უ ლი. გა მო იკ ვე თა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბის კუ თხით მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტე ბის ძლი ე რი და სუს ტი მხა რე ე ბი, გა მოწ ვე ვე ბი და ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი. მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის 
ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე შე ფას და ად გი ლებ ზე არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცია და შე მუ შავ და შე სა ბა მი სი 
რე კო მენ და ცი ე ბი, რაც ერ თი ა ნი საპ რო ექ ტო გეგ მის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი იყო.

მთე ლი ამ პრო ცე სის პერ მა ნენ ტუ ლი თა ნა მო ნა წი ლე გახ და სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი, რო მე ლიც, 
პრო ექ ტის მი ხედ ვით, შე სა ბა მი სი უფ ლე ბა მო სი ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ერ თ-ერთ მთა ვარ აქ ტო-
რად მო ი აზ რე ბო და. 

მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ჩარ თუ ლო ბამ მნიშ-
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ვნე ლო ვა ნი პროგ რე სი მო ი ტა ნა თვით მმარ თვე ლო ბებ თან კო ო პე რი რე ბუ ლი მუ შა ო ბის პრაქ ტი კის 
და ნერ გვის თვალ საზ რი სით. და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე თა დი ა ლო გის თვის ერ თი ა ნი სის ტე მის შექ-
მნით, ხე ლი შე უ წყო ახა ლი მიდ გო მე ბის და ნერ გვას სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში. 

პირ ვე ლი მო ნი ტო რინ გი ჩა ტარ და 2020 წლის იან ვარ -თე ბერ ვალ ში. 
მო ნი ტო რინ გის შე დე გად მომ ზად და დე ტა ლუ რი ან გა რი ში, რო მელ შიც აი სა ხა ად გი ლებ ზე რე-

ფორ მის გა ტა რე ბის პრო ცეს ში გა მოვ ლე ნი ლი ხარ ვე ზე ბი და შე მუ შავ და შე სა ბა მი სი რე კო მენ და-
ცი ე ბი ყვე ლა სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის. 

(მომ ზა დე ბუ ლი 8 ან გა რი შის სა ფუძ ველ ზე გა კეთ და კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ან გა რი ში).

 პირ ვე ლი მო ნი ტო რინ გით გა მოვ ლე ნი ლი გა მოწ ვე ვე ბი

პირ ველ მა მო ნი ტო რინ გმა1 აჩ ვე ნა, რომ სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის პრო ცე სის სრულ-
ფა სოვ ნად წარ მარ თვას ხელს უშ ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არ სე ბუ ლი სხვა დას ხვა წი ნა ღო ბა: 
კერ ძოდ, გა მო იკ ვე თა, რომ მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბის პე რი ოდ ში ზო გი ერთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
ვებ გვერ დი არ იყო სრუ ლად გა მარ თუ ლი, რაც რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბის პრო ცეს თან არ მო-
დი ო და შე სა ბა მი სო ბა ში და, თა ვის მხრივ, რე ფორ მის იმ პლე მენ ტა ცი ის შე ფა სე ბის პრო ცესს არ-
თუ ლებ და. ინ ფორ მა ცი ის შე სავ სე ბად მო ნი ტო რე ბის მი ერ გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა სა ჯა რო მო ხე ლე თა 
ინ ტერ ვი უ ე ბი და დაკ ვირ ვე ბით მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი. 

მო ნი ტო რინ გმა გა მო ავ ლი ნა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ელექ ტრო ნულ გვერ დებ ზე თა ნამ დე-

ბო ბე ბის პირ თა სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ე ბი, რვა ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, საკ მა რი სად ხელ მი საწ-

ვდო მი არ არის. ასე ვე გა მოვ ლინ და, რომ ზო გი ერთ თვით მმარ თვე ლო ბა ში არ არ სე ბობ და სხვა-

დას ხვა სამ სა ხუ რის ელექ ტრო ნუ ლი ან გა რი შე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბის პრაქ ტი კა, ან ხშირ შემ თხვე ვა ში 
ან გა რი შე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბას ფრაგ მენ ტუ ლი ხა სი ა თი ჰქონ და. სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ე ბის: ბრძა ნე-

ბე ბის, გან კარ გუ ლე ბე ბის, შეს ყიდ ვე ბის ან გა რი შე ბის, აუ დი ტის დას კვნე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბის წე სის 

შეს რუ ლე ბა ში არ სე ბობ და ხარ ვე ზე ბი. 

ყვე ლა სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში თვით მმარ თვე ლო ბებ სა და მო სახ ლე ო ბას შო რის ონ ლა ინ 
კო მუ ნი კა ცი ის თვალ საზ რი სით სა ხარ ბი ე ლო სი ტუ ა ცია არ იყო. მო ქა ლა ქე ე ბის თვის სა ჩივ რე ბი-
სა და წი ნა და დე ბე ბის, პე ტი ცი ე ბის ელექ ტრო ნუ ლად წარ დგე ნის შე საძ ლებ ლო ბის გა მარ ტი ვე ბის 
კუ თხით ვებ გვერ დე ბის უმე ტე სო ბა სა ჭი რო ებ და ჩა რე ვას, გა მარ თვას, დახ ვე წას და სტან დარ-

ტებ თან შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნას. 

მო ნი ტო რინ გის პე რი ოდ ში არ ცერთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ გა აჩ ნდა ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მა 

და ეთი კის კო დექ სი.

მო ნი ტო რინ გით გა ირ კვა, რომ გარ და ოზურ გე თი სა და ლან ჩხუ თი სა, და ნარ ჩენ თვით მმარ-

თვე ლო ბებ ში არ იყო და ნერ გი ლი მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბა, რაც სრუ ლად ეწი ნა აღ მდე გე ბა 

1 https://csoforum.ge/index.php/ka/news-2-ka-3/alternatiuli/498-2020-05-22-04-24-11
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ბი უ ჯე ტის ფორ მი რე ბის პრო ცეს ში მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბი სა და თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის დე მოკ-

რა ტი ულ პრინ ცი პებს. 
ისიც გა მოჩ ნდა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არ არის და ნერ გი ლი გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი და, 

უმ რავ ლეს შემ თხვე ვა ში, სო ცი ა ლურ ან სხვა სა ხის პროგ რა მებ ში ჩაშ ლი ლი გენ დე რუ ლად სენ სი-
ტი უ რი აქ ტი ვო ბე ბი ქმნი და ად გი ლობ რივ გენ დე რულ პო ლი ტი კას. 

მო ნი ტო რინ გმა აჩ ვე ნა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თა ნამ დე ბო ბის პი რებს, ხშირ შემ თხვე ვა ში, 

არ ჰქონ დათ მკა ფი ოდ გან საზ ღვრუ ლი და ვებ გვერ დზე მი თი თე ბუ ლი მი ღე ბის დღე ე ბი და სა ა-

თე ბი. ამის აუ ცი ლებ ლო ბას ბევ რი რეს პონ დენ ტი ვერ ხე დავ და იმ მო ტი ვით, რომ „ყვე ლა დღე 
მო ქა ლა ქე ებს ეკუთ ვნით“ და, მა თი აზ რით, დრო ის ნე ბის მი ერ მო ნაკ ვეთ ში შე საძ ლე ბე ლია მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტის პა სუ ხის მგე ბელ პი რებ თან კო მუ ნი კა ცი ა. 

მო ნი ტო რინ გით ასე ვე დად გინ და, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არ არის ინ კლუ ზი უ რო ბის, მოწყ-

ვლა დი ჯგუ ფე ბის მო ნა წი ლე ო ბის საკ მა რი სი ხა რის ხი. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ თა უმ რავ ლე სო ბას არ 

გა აჩ ნია შე ნო ბა ში შე სას ვლე ლი პან დუ სე ბი შშმ პი რე ბის თვის, მე ტი აქ ცენ ტე ბია გა სა კე თე ბე ლი 
სა ბი უ ჯე ტო პროგ რა მებ ში მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბა თა ასახ ვა ზე. 

 მე ო რე მო ნი ტო რინ გი - პროგ რე სი და გა მოწ ვე ვე ბი

მე ო რე მო ნი ტო რინ გი2 იმა ვე პრინ ცი პით, იმა ვე ინ სტრუ მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბით, 2020 წლის 
აგ ვის ტო ში ჩა ტარ და. მის ერ თ-ერთ ძი რი თად მი ზანს პირ ვე ლი მო ნი ტო რინ გის შემ დგომ შეს რუ-
ლე ბუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის პროგ რე სის გა ზომ ვა წარ მო ად გენ და. 

მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის ანა ლიზ მა გა მოკ ვე თა პო ზი ტი უ რი დი ნა მი კა, რო მე ლიც სა მო ქა-
ლა ქო სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ჩარ თუ ლო ბით იქ ნა მიღ წე უ ლი. დრო ის ამ მო ნაკ-
ვეთ ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მნიშ ვნე ლოვ ნად დაჩ ქარ და ვებ გვერ დე ბის მო დერ ნი ზა ცია და 
ელექ ტრო ნუ ლი სივ რცის სრულ ფა სო ვა ნი მუ შა ო ბის შე მა ფერ ხე ბე ლი ხარ ვე ზე ბი მეტ -ნაკ-
ლე ბად და კო რექ ტირ და. გა უმ ჯო ბეს და სა ჯა რო მო ხე ლე თა ბი ოგ რა ფი ებ სა და სა კონ ტაქ ტო 

ინ ფორ მა ცი ებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა. სა ჯა რო მო ხე ლე ებ თან ონ ლა ინ ვი ზი ტი უფ რო ხელ მი-
საწ ვდო მი გახ და.

ინ ტენ სი უ რად და ი წყო სხვა დას ხვა სამ სა ხუ რის მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბის პე რი ო დუ-

ლი ან გა რი შე ბის ატ ვირ თვა. და კონ კრეტ და მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბის დღე ე ბი და ხელ მი საწ ვდო მი 

გახ და ვებ გვერ დზე.

მე ო რე მო ნი ტო რინ გით და დას ტურ და, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა აქ ტი უ რი მუ შა ო ბა და ი წყეს 
ეთი კის კო დექ სის და ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მე ბის შე სა მუ შა ვებ ლად. სხვა დას ხვა მუ ნი ცი პა ლი-
ტეტ ში ამოქ მედ და „ცხე ლი ხა ზი“ მო ქა ლა ქე ებ თან ონ ლა ინ კო მუ ნი კა ცი ის გა საძ ლი ე რებ ლად (ხო-
ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). აქ ტი უ რი მო სამ ზა დე ბე ლი სა მუ შა ო ე ბი და ი წყო სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე-

ბის და სა ნერ გად (თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). 

2 https://csoforum.ge/index.php/ka/news-2-ka-3/alternatiuli/753-par-8
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მი ღე ბუ ლი პროგ რე სის პა რა ლე ლუ რად, სა ზო გა დო ებ რივ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა იმ გა მოწ ვე ვებ ზე 
გა აგ რძე ლეს მუ შა ო ბა, რომ ლე ბიც მე ო რე მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მო იკ ვე თა. 

მე ო რე მო ნი ტო რინ გით გა მოკ ვე თილ პრობ ლე მა თა ჩა მო ნათ ვა ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბის მხრი დან უფ რო ქმე დით და მი ზან მი მარ თულ ჩა რე ვას ითხოვ და. ცხა დი გახ და, რომ 
კვლავ მნიშ ვნე ლო ვან გა მოწ ვე ვად რჩე ბა და სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის ეფექ ტი ა ნო ბას მნიშ ვნე-
ლოვ ნად აფერ ხებს მო ნი ტო რინ გის პრაქ ტი კის არარ სე ბო ბა, რაც ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის-

თვის სა ერ თოა (გარ და ოზურ გე თი სა). თვით მმარ თვე ლო ბას უჭირს, ობი ექ ტუ რად შე ა ფა სოს 
მოქ მე დი პროგ რა მე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა, რად გან არ ხდე ბა მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბით მო ქა ლა-

ქე თა კმა ყო ფი ლე ბის ანა ლი ზი (მხო ლოდ ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს აქვს ამ კუ თხით მცი რე 
გა მოც დი ლე ბა), რაც, შე სა ბა მი სად, არ თუ ლებს ცალ კე უ ლი სერ ვი სე ბის სარ გებ ლი ა ნო ბის შე-
ფა სე ბას. 

მო ნი ტო რინ გის თანახმად, თვით მმარ თვე ლო ბებ ში სა ჯა რო მო ხე ლე თა გა დამ ზა დე ბის, კვა ლი-

ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის სტრა ტე გია არ არ სე ბობს და ყვე ლა ფე რი გა რე რე სურ სებ ზე, არა სამ თავ-
რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შე თა ვა ზე ბებ ზეა და მო კი დე ბუ ლი. 

კვლავ სე რი ო ზულ წი ნა ღო ბას ქმნის მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვის სუს ტი პრაქ ტი კა, 
რო მელ საც, ხშირ შემ თხვე ვა ში, ფრაგ მენ ტუ ლი ხა სი ა თი აქვს და, ძი რი თა დად, კონ კრე ტუ ლი არა-
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პრო ექ ტებ ზეა მიბ მუ ლი (პუბ ლი კა ცი ის მომ დევ ნო თა ვი სწო რედ 

სსო ფო რუ მის წევ რე ბის მი ერ ჩა ტა რე ბულ სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვებს ეხე ბა).

მო ნი ტო რინ გმა აჩ ვე ნა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის უმ რავ ლე სო ბას არა აქვს მი ღე ბუ ლი ან ტი-

კო რუფ ცი უ ლი გეგ მე ბი და თა ნამ დე ბო ბის პირ თა ეთი კის კო დექ სი. თვით მმარ თვე ლო ბებს ნაკ-
ლე ბად აქვთ გა აზ რე ბუ ლი წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კის გა ზი ა რე ბის მნიშ ვნე ლო ბა და მსგავ სი პრე-
ცე დენ ტე ბი ნაკ ლე ბად ფიქ სირ დე ბა. 

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ თა პრი ო რი ტე ტულ სა კი თხებ ში არ მო ი აზ რე ბა გენ დე რუ ლად სეგ რე გი რე ბუ-

ლი მო ნა ცე მე ბის არ სე ბო ბა, რაც გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის გაძ ლი ე რე ბას აფერ ხებს. 
კვლავ გა მოწ ვე ვად რჩე ბა სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტის არარ სე ბო ბა (გარ და ოზურ გე თი სა და ლან-

ჩხუ თი სა), თუმ ცა ამ მი მარ თუ ლე ბით სა კონ სულ ტა ციო მუ შა ო ბის გავ ლე ნა შე სამ ჩნე ვი ა. 
სა მუ შა ოა ელექ ტრო ნულ სერ ვი სებ ზე მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის მი მარ თუ ლე ბით, 

რად გან მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის ნიშ ნუ ლი მი ნი მა ლუ რი ა: მო ნი ტო რინ გმა აჩ ვე ნა, რომ ელექ-
ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბი სად მი ხელ მი საწ ვდო მო ბა ისევ და ბა ლი ა, გან სა კუთ რე ბით - მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტე ბის პე რი ფე რი ულ ნა წილ ში, რაც ინ ტერ ნე ტის არარ სე ბო ბით ან ონ ლა ინ სერ ვი სე ბის მი ღე-
ბის არა საკ მა რი სი უნა რე ბით არის გან პი რო ბე ბუ ლი. 

მო ნი ტო რინ გით გა მოვ ლე ნი ლი, რე ფორ მის ხე ლის შემ შლე ლი წი ნა ღო ბე ბის დაძ ლე ვის უზ-
რუნ ველ სა ყო ფად სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ჩარ თუ ლო ბით კი დევ ერ თი 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი მე ქა ნიზ მი იქ ნა გა მო ყე ნე ბუ ლი: პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ად გი ლებ ზე, რვა ვე მუ-

ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე იქ მნა ინ ტერ დის ციპ ლი ნა რუ ლი „სა მუ შაო ჯგუ ფე ბი“, რა მაც ერ თი ქოლ გის 
ქვეშ გა ა ერ თი ა ნა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, თვით მმარ თვე ლო ბის, მე დი ის, 
სხვა დას ხვა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლე ბი და ხე ლი შე უ წყო ეფექ ტი ა ნი, ოპე რა ტი უ ლი, 
მა კო ორ დი ნე ბე ლი სის ტე მის შექ მნას (უფ რო დაწ ვრი ლე ბით სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის საქ მი ა ნო ბა ზე 
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- პუბ ლი კა ცი ის მე ო თხე თავ ში). ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად უნ და ით ქვას, რომ ამ მე ქა ნიზ მმა უფ რო 
გა ა მარ ტი ვა მო ნი ტო რინ გით გა მოვ ლე ნი ლი წი ნა ღო ბე ბის დაძ ლე ვა. მო ნი ტო რინ გი დან მო ნი ტო-
რინ გამ დე სულ უფ რო თვალ სა ჩი ნო გახ და ცალ კე ულ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე-
ბე ბი, რო მელ თა თა ა ნა ავ ტო რე ბი, ჯგუ ფის სხვა წევ რებ თან ერ თად, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი იყ ვნენ. 

 მე სა მე მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბი, პო ზი ტი უ რი ტენ დენ ცი ე ბი და გა მოწ ვე ვე ბი 

მე სა მე მო ნი ტო რინ გი3 გან ხორ ცი ელ და 2021 წლის თე ბერ ვალ ში. მან სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის 
რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში ახა ლი ოპე რა ტი უ ლი ჩა რე ვე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი გა მოკ ვე-
თა.

დრო ის ამ მო ნაკ ვეთ ში პო ზი ტი ურ მაჩ ვე ნე ბელ თა ჩა მო ნათ ვალ ში ახა ლი მო ნა ცე მე ბი გაჩ ნდა: 
ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე იქ მნა და ამოქ მედ და ონ ლა ინ აპ ლი კა ცია „ლან ჩხუ თის მუ-

ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს ელექ ტრო ნუ ლი მე ნე ჯე რი“, რო მე ლიც ინო ვა ცი ურ ტექ ნო ლო გი ად 
ით ვლე ბა და გან სა კუთ რე ბუ ლი პო პუ ლა რო ბით სარ გებ ლობს მო სახ ლე ო ბა ში. გა ნახ ლდა ხო ნის, 
ამ ბრო ლა უ რი სა და ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ვებ გვერ დე ბი. ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ-
ში ვებ გვერდს და ე მა ტა ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რის გრა ფი კუ ლი სქე მა. 

ხო ნის და ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ებმა ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მის შე მუ შა ვე ბის ვალ დე ბუ-
ლე ბა აი ღეს და ამ მი მარ თუ ლე ბით სა მოქ მე დო გეგ მა შიც ცვლი ლე ბე ბი გა ი წე რა.

ამ პე რი ო დის თვის ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი პროგ რე სი და ფიქ სირ და 
ან ტი კო რუფ ცი უ ლი ზო მე ბის თვალ საზ რი სით. არ სე ბობს გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და კე თილ სინ დი სი-
ე რე ბის ამაღ ლე ბის 2019-2022 წლე ბის სტრა ტე გი ა, რო მე ლიც წარ მო ად გენს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ან ტი კო რუფ ცი ულ დო კუ მენტს. 

ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა ერ თ-ერ თმა პირ ველ მა შეძ ლო „მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის პრო ფე სი ულ სა ჯა რო მო ხე ლე თა ეთი კის კო დექ სის“ ოფი ცი ა ლუ რად დამ-
ტკი ცე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტით, მო ნი ტო რინ გით შე მუ შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ის ერ თ-ერ თი მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი სა კი თხის და დე ბი თად გა დაწყ ვე ტა მო ხერ ხდა. ეს ფაქ ტო რი სა მო ტი ვა ციო აღ მოჩ ნდა 
და ნარ ჩე ნი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სათ ვის და თვით მმარ თვე ლო ბებ ში უფ რო ინ ტენ სი უ რად და ი წყო 
დი ა ლო გი სა კი თხის გარ შე მო. 

თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ი ნერ გა მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბის 
პრაქ ტი კა: ყო ველ სამ თვე ში ერ თხელ ქუ ლობ რი ვი სის ტე მის გა მო ყე ნე ბით ტარ დე ბა მე რი ის თა-
ნამ შრო მელ თა მუ შა ო ბის მო ნი ტო რინ გი. 

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გაგ რძელ და მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბით მო სახ ლე ო ბის 
კმა ყო ფი ლე ბის შე ფა სე ბის პრაქ ტი კის და ნერ გვა და შე მუ შავ და შე ფა სე ბის თვის სა ჭი რო ფორ მე-
ბი.

ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შემ თხვე ვა ში და ფიქ სირ და მნიშ ვნე ლო ვა ნი სი ახ ლე: სო ცი ა ლურ 

3 https://csoforum.ge/index.php/ka/news-2-ka-3/alternatiuli/959-par-845454
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სამ სა ხურ თან შე იქ მნა სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის პროგ რა მე ბით მო სახ ლე ო ბის კმა ყო ფი ლე ბის 
კვლე ვის ფორ მა, რომ ლის შევ სე ბაც შე უძ ლი ათ მო ქა ლა ქე ებს. ამ ფორ მით მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა-
ცი ის ანა ლი ზი იძ ლე ვა მო სახ ლე ო ბის კმა ყო ფი ლე ბის ხა რის ხის შე ფა სე ბის გან საზ ღვრის შე საძ-
ლებ ლო ბას.

პროგ რე სი შე სამ ჩნე ვი იყო შშმ პირ თათ ვის ადაპ ტი რე ბუ ლი გა რე მოს შექ მნის თვალ საზ რი სით: 
ბაღ დათ ში, ხონ ში სა კი თხის პრი ო რი ტე ტუ ლო ბა შე ფას და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ და მო ხერ-
ხდა შშმ პი რე ბის თვის ადაპ ტი რე ბუ ლი გა რე სივ რცის მო წყო ბა. 

პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბი მო ნა წი ლე ო ბი თი პო ლი ტი კის გაძ ლი ე რე ბის თვის სხვა დას ხვა მი-
მარ თუ ლე ბის საბ ჭო ე ბის შექ მნით გაგ რძელ და. მა გა ლი თად, ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე იქ მნა 
სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭო. მო ნი ტო რინ გი დან მი ღე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით, ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბულ საბ ჭო ებს და ე მა ტა ახალ გაზ რდუ ლი მრჩე ველ თა 
საბ ჭო. 

მოწყ ვლად ჯგუ ფებ თან ურ თი ერ თო ბის თვის პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რე ბის გა მო ყო ფის კუ თხით, 
პროგ რე სი და ფიქ სირ და ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში: მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ა ში გა მო ი ყო 
სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ურ თი ერ თო ბის თვის პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი. 

ბაღ დათ ში შე იქ მნა ნორ მა ტი უ ლი, სა მარ თლებ რი ვი აქ ტი და სწო რედ ამის სა ფუძ ველ ზე ხდე ბა 
შშმ პირ თა ჩარ თვა ად გი ლობ რი ვი სა კი თხე ბის მარ თვის პრო ცეს ში. 

სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტის და ნერ გვის კუ თხით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მხრი დან გა მო ხა ტუ ლი ინ-
ტე რე სი საკ მა ოდ მზარ დი გახ და. ბაღ დათ ში, თერ ჯო ლა ში აქ ტი უ რად მი დის მუ შა ო ბა წარ მა ტე-
ბუ ლი პრაქ ტი კის გა ზი ა რე ბის კუ თხით და ყვე ლა პი რო ბაა შექ მნი ლი მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტის 
და ნერ გვის თვის. სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტის თვის საგ რძნობ ლად გა ი ზარ და თან ხა ოზურ გეთ ში და 
გა ნი საზ ღვრა 300 000 ლა რით. 

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა, პლატ ფორ მის წევ რი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ის 
ძა ლის ხმე ვით, ელექ ტრო ნულ სერ ვი სებ ზე მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად აქ ტი-
უ რი მუ შა ო ბა და ი წყო ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის სის ტე მის და ნერ გვა ზე, რო მე ლიც შემ დგომ ში 
წარ მა ტე ბით გაგ რძელ და. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მე სა მე მო ნი ტო რინ გის პე რი ო დის თვის სი ტუ ა ცია უც ვლე ლია და მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტე ბის საქ მი ა ნო ბა ში ჯერ კი დევ უმ თავ რეს გა მოწ ვე ვად რჩე ბა მო ნი ტო რინ გის და შე ფა-
სე ბის სის ტე მის არარ სე ბო ბა. 

სა ჯა რო მო ხე ლე თა გა დამ ზა დე ბის /კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის კუ თხით ჯერ კი დევ პრობ-
ლე მე ბია და ყველ გან ვერ მო ხერ ხდა შე სა ბა მი სი სის ტე მის და ნერ გვა, მით უმე ტეს - პან დე მი ის 
რე ჟიმ ში. 

მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბის და ნერ გვის კუ თხით მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი და წყე ბუ-
ლი ა, თუმ ცა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის უმ რავ ლე სო ბას არა აქვს ამ მი მარ თუ ლე ბით ნა ფიქ რი და სა-
კი თხის პრი ო რი ტე ტუ ლო ბაც ნაკ ლე ბად იკ ვე თე ბა. 

უც ვლე ლია სი ტუ ა ცია გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის გაძ ლი ე რე ბის მი მარ თუ ლე ბით. მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში ამ კუ თხით მზა ო ბის მი უ ხე და ვად, ჯერ ჯე რო ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ცვლი ლე ბე ბი არ ფიქ სირ დე ბა: არ არის ცალ კე გენ დე რუ ლი პროგ რა მე ბი, ვებ გვერ დზე არ არის 
ხელ მი საწ ვდო მი გენ დე რუ ლი სტა ტის ტი კა; გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა მოქ მე დო გეგ მე ბი, 
საბ ჭოს წევ რთა სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ა. 
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მო ნი ტო რინ გით გა მოვ ლე ნილ გა მოწ ვე ვებ ზე რე ა გი რე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი იყო 
პრო ექ ტის ფარ გლებ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი საგ რან ტო პრო ექ ტე ბი სა მიზ ნე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის-
თვის (უფ რო დაწ ვრი ლე ბით - მე ექ ვსე თავ ში). 

 მე ო თხე მო ნი ტო რინ გი - შე დე გე ბი და გა მოწ ვე ვე ბი

მე ო თხე, ბო ლო მო ნი ტო რინ გი4 2021 წლის ივ ლის ში ჩა ტარ და. ის მიზ ნად ისა ხავ და მო ნი-
ტო რინ გე ბის შე დე გად გა მო მუ შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის შეს რუ ლე ბის პო ზი ტი უ რი დი ნა მი-
კის აღ რიცხ ვას და ახა ლი რე კო მენ და ცი ე ბის შექ მნას არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის სა ფუძ ველ ზე. ეს 
პრო ექ ტით გან საზ ღვრუ ლი ბო ლო მო ნი ტო რინ გი იყო, რო მელ მაც საპ რო ექ ტო პე რი ოდ ში, პირ-
ვე ლი დან ბო ლო მო ნი ტო რინ გამ დე შექ მნი ლი სუ რა თი სრუ ლად შე ა ჯა მა.

შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ მე ო თხე მონ იტო რინ გის პე რი ო დის თვის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ელექ-
ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის კუ თხით პო ზი ტი უ რი დი ნა მი კა შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი ა. ვებ გვერ დე ბის მო-
დერ ნი ზე ბა ეტა პობ რი ვად მიმ დი ნა რე ობს და იხ ვე წე ბა ცალ კე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის დი ზა ი ნი. გა უმ-
ჯო ბე სე ბუ ლია მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის ელექ ტრო ნუ ლი პლატ ფორ მე ბი და ელექ ტრო ნუ ლი 
რე სურ სე ბი სად მი ხელ მი საწ ვდო მო ბა. 

ლან ჩხუთ ში მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბით მო სახ ლე ო ბის კმა ყო ფი ლე ბის შე ფა სე ბის კუ თხით 
პროგ რე სი ფიქ სირ დე ბა: „ლან ჩხუ თის სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრმა“ შე ი მუ შა ვა და გა ნა ხორ ცი ე ლა 
მო სახ ლე ო ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბით კმა ყო ფი ლე ბის ხა რის ხის კვლე ვა. ასე ვე, „სა ქარ თვე-
ლოს სა სოფ ლო დარ ბა ზი“ მე რი ის დაკ ვე თით აწარ მო ებს სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბით მო სახ ლე ო-
ბის კმა ყო ფი ლე ბის ხა რის ხის კვლე ვას, რაც მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში აუთ სორ სინ გის მე თო დის და ნერ-
გვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრე ცე დენ ტი ა.

ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ბო ლო მო ნი ტო რინ გით გა მო იკ ვე თა, რომ არ სე ბულ საბ ჭო ებს 
და ე მა ტა ახალ გაზ რდუ ლი მრჩე ველ თა საბ ჭო; შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს შია ან ტი კო რუფ ცი უ ლი დე-
ბუ ლე ბა. 

ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მნიშ ვნე ლო ვან მიღ წე ვად უნ და ჩა ით ვა ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ-
გვერ დის მო დერ ნი ზა ცი ის თვის ბი უ ჯეტ ში თან ხის გა მო ყო ფა.

მო ნი ტო რინ გი ადას ტუ რებს, რომ რვა ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში პო ზი ტი უ რი დი ნა მი კა შე ნარ ჩუ-
ნე ბუ ლია და ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და ინ კლუ ზი უ რო ბის კუ თხით მდგო მა რე ბა და მაკ-
მა ყო ფი ლე ბე ლი ა. 

პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბის მი უ ხე და ვად, კვლავ დარ ჩა გა მოწ-
ვე ვე ბი, რო მელ თა შეს რუ ლე ბაც გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ზეა 
გათ ვლი ლი. 

4 https://csoforum.ge/index.php/ka/ka-public/alternative-par/1127-par-8
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ზო გი ერთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში კვლავ პრობ ლე მად დარ ჩა მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის საქ მი ა ნო ბის 
მო ნი ტო რინ გის არარ სე ბო ბა, მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის, მო სახ ლე ო ბის კმა ყო ფი ლე ბის შე-
ფა სე ბის არა საკ მა რი სი პრაქ ტი კა.

ჯერ კი დევ იკ ვე თე ბა ხარ ვე ზე ბი მო ქა ლა ქე თა წე რი ლე ბის, სა ჩივ რე ბის სის ტე მა ტი ზა ცი ი სა და 
ანა ლი ზის კუ თხით. ნაკ ლე ბად ხელ მი საწ ვდო მია აუ დი ტის დას კვნე ბი. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის დიდ ნა წილ ში კვლავ გა მოწ ვე ვაა ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მე ბის არარ სე-
ბო ბა, რაც წი ნა აღ მდე გო ბა შია ეფექ ტი ა ნო ბი სა და გამ ჭვირ ვა ლო ბის დე მოკ რა ტი ულ მა ხა სი ა თე-
ბელ თან. 

გა მოწ ვე ვად რჩე ბა სა ჯა რო მო ხე ლე თა გა დამ ზა დე ბა და კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა გენ დე რუ-
ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის კუ თხით, რაც აფერ ხებს ამ მი მარ თუ ლე ბით პო ზი ტი ურ ცვლი ლე ბებს, თუმ ცა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა უფ რო აქ ტი უ რად და ი წყეს კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ბი უ ჯე ტის 1%-ის 
გა მო ყე ნე ბა მო ხე ლე თა კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის ტრე ნინ გე ბის თვის.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბა ში გამ ჭვირ ვა ლო ბის, ეფექ ტი ა ნო ბის, ინ კლუ ზი უ რო ბის 
მაჩ ვე ნებ ლის გაზ რდის მიზ ნით მუ ნი ცი პა ლი ტეტ თა უმ რავ ლე სო ბას, ოზურ გე თის, ლან ჩხუ-
თის, თერ ჯო ლის გარ და, სა მუ შაო აქვს სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბის გა მარ თუ ლი სის ტე მის 
და სა ნერ გად. 

არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბის აღ მო საფხ ვრე ლად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი სა მარ თით შე მუ შა ვე ბუ-
ლი ახა ლი რე კო მენ და ცი ე ბი უნ და და ეხ მა როს თვით მმარ თვე ლო ბებს, შე ი ნარ ჩუ ნონ არ სე ბუ-
ლი პროგ რე სი და არ შე ა ნე ლონ ტემ პი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გან სა ხორ ცი ე-
ლებ ლად. 
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თავი III

მოქალაქეთა

საჭიროებების

შეფასება 

PARრეფორმის

განხორციელების

პროცესში
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მოქალაქეთასაჭიროებებისშეფასება 

PARრეფორმისგანხორციელებისპროცესში

ემა კამ კი ა
კონ სულ ტან ტი თვით მმარ თვე ლო ბის სა კი თხებ ში

კულ ტუ რულ -ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“

 სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის ჩა ტა რე ბის წი ნა პი რო ბა პრო ექ ტის მი ხედ ვით

ფონ დი „სო ხუ მის“ და პარ ტნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პრო ექ ტის დი ზა ინ ში ხაზ გას მუ ლი იყო, 
რომ ეფექ ტუ რი და ქმე დი თი სა ხელ მწი ფო მმარ თვე ლო ბა, რო მე ლიც დე მოკ რა ტი უ ლი მმარ თვე-
ლო ბის სა ფუძ ვე ლი ა, მოკ ლე დრო ში არ იქ მნე ბა. რე ფორ მებ მა, რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლია სა-
ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის ეფექ ტი ა ნო ბის ამაღ ლე ბის კენ, ჯერ ჯე რო ბით ვერ მი აღ წი ეს სა სურ ველ 
ცვლი ლე ბებს. ეს გან სა კუთ რე ბით იგ რძნო ბა პე რი ფე რი ებ ში, ცენ ტრის გან მო შო რე ბით. გარ და 
ამი სა, ად გი ლობ რივ სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რებს იმე რეთ ში, გუ რი ა სა და რა ჭა-ლე ჩხუმ ში 
ჯერ ჯე რო ბით არა აქვთ საკ მა რი სი გა მოც დი ლე ბა და მზა ო ბა, რაც სა ჭი როა სა ჯა რო მმარ თვე-
ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბუ ლი რე ა ლი ზა ცი ის თვის. 

პრო ექ ტში ჩა დე ბუ ლი იყო რე გი ო ნუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბის კომ პო ნენ ტი პრო ექ ტის 
სა მიზ ნე ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მო ნა წი ლე ო ბით. ეს კი ძა ლი ან მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია იმის თვის, რომ ისი ნი გახ დნენ მო სახ ლე ო ბის ინ ტე რე სე ბის გა მომ ხატ ვე ლი და გა-
ი ზარ დოს ნდო ბა და თა ნამ შრომ ლო ბა სსო -ებ სა და სა ზო გა დო ე ბას შო რის. 

სა ჭი რო ე ბა თა შე ფა სე ბის ჩა ტა რე ბის შე დე გად, ასე ვე ცხა დი უნ და გამ ხდა რი ყო მო ქა ლა-
ქე ე ბის წარ მოდ გე ნა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა ზე, მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში 
დამ დგარ შე დე გებ ზე სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, გან სა კუთ რე ბით - ელექ ტრო ნუ ლი მომ-
სა ხუ რე ბის, კარ გი მმარ თვე ლო ბის და ნერ გვის კუ თხით. სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვე ბი სა ფუძ ვლად 
და ე დე ბო და ად გი ლობ რივ პრო ცე სებს მო ქა ლა ქე თა, გან სა კუთ რე ბით მა თი ყვე ლა ზე მოწყ ვლა-
დი ჯგუ ფე ბის, ინ ტე რე სე ბის ად ვო კა ტი რე ბის კუ თხით; და ინ ტე რე სე ბუ ლი ად გი ლობ რი ვი ჯგუ-
ფე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბას, რომ ლე ბიც შემ დგომ ში და რე გის ტრირ დე ბოდ ნენ, რო გორც ახა ლი 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. 

რე გი ო ნუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლის შემ დეგ, პრო ექ ტით გან საზ ღვრუ ლი იყო მო ცე-
მუ ლი ჯგუ ფე ბის მი ერ ად გი ლობ რი ვი სა მოქ მე დო გეგ მე ბის შე მუ შა ვე ბა, მო ნი ტო რინ გის მე-
ქა ნიზ მის გა უმ ჯო ბე სე ბა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის „საგ ზაო რუ კის“ უმ თავ რე სი 
კომ პო ნენ ტე ბის რე ა ლი ზა ცი ის კუ თხით გუ რი ის, რა ჭა- ლე ჩხუ მის და იმე რე თის თვით მმარ-
თვე ლო ბებ ში - ად გი ლობ რი ვი მარ თვის გამ ჭვირ ვა ლო ბის, ეფექ ტი ა ნო ბის, ინ კლუ ზი უ რო ბის 
ინ დი კა ტო რე ბით.

სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის კომ პო ნენ ტის აქ ტუ ა ლუ რო ბა გან საზ ღვრა ბო ლო წლე ბის გან მავ-
ლო ბა ში ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში ჩა ტა რე ბულ მა ად გი ლობ რი ვი 
სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვებ მა (მათ შო რის - იმე რეთ სა და გუ რი ა ში), რო მელ თაც გა მო ავ ლი ნეს 
მო ქა ლა ქე თა ფარ თო ფე ნე ბის არა საკ მა რი სი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კა ზე 
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და ცხად ყვეს მო ქა ლა ქე თა სხვა დას ხვა ჯგუ ფის პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის გაზ რდის, ად-
გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბა სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის მე ტი 
სივ რცის აუ ცი ლებ ლო ბა.

 სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის მო სამ ზა დე ბე ლი სა მუ შა ო ე ბი

სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბა გა ნი საზ ღვრა პრო ექ ტის სა მიზ ნე 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
შერ ჩე უ ლი 16 სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის რე სურ სე ბით (წი ნა თა ვებ ში მო ცე მუ-
ლია სა მიზ ნე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი)

ორ გა ნი ზა ცი ებს გა აჩ ნდათ აბ სო ლუ ტუ რად გან სხვა ვე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბა მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე 
დაყ რდნო ბი ლი ინ ფორ მა ცი ე ბის მო პო ვე ბის უნარ -ჩვე ვე ბის /გა მოც დი ლე ბის კუ თხით. წი ნას წარ 
ჩა ტა რე ბუ ლი მოკ ვლე ვით გა მოვ ლინ და, რომ ზო გი ერ თი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გენ ლე ბი თა-
ვად ატა რე ბენ კვა ლი ფი ცი ურ კვლე ვებს, ნა წი ლი კი არ ფლობს არა თუ ინ ტერ ვი უ ი რე ბის გა მოც-
დი ლე ბას, კვლე ვის რეს პონ დენ ტის რან გშიც კი არას დროს ყო ფი ლა.

არ სე ბუ ლი დის ბა ლან სის გა მო სას წო რებ ლად და ი გეგ მა ოპ ტი მა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მის შექ მნა, გა ნი საზ ღვრა პერ მა ნენ ტუ ლი სა კონ სულ ტა ციო სერ ვი სის რე ჟი მი.

მომ ზა დე ბულ იქ ნა სას წავ ლო მო დუ ლი „ფარ თო სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბით 
რე გი ო ნუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბა - ად გი ლობ რივ დო ნე ზე საგ ზაო რუ კის (PAR) რე ა ლი ზა ცი-
ი სათ ვის“. აღ ნიშ ნუ ლი სა მიზ ნე სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ის 32 წარ მო მად გენ ლის თვის ჩა ტარ და 
ტრე ნინ გი მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე დაყ რდნო ბი ლი ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბის უნარ -ჩვე ვებ ში. 

 ტრე ნინ გი სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვებ ში და მი სი შე დე გე ბი

სა მიზ ნე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გე ნელ თათ ვის ჩა ტარ და ტრე ნინ გი - „ფარ თო სა მო ქა ლა-
ქო სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბით რე გი ო ნუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბა - ად გი ლობ რივ დო ნე ზე 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის (PAR) რე ა ლი ზა ცი ის თვის“ (ტრე ნინ გი ჩა-
ტარ და 2020 წლის 21 თე ბერ ვალს, ქუ თა ის ში, სას ტუმ რო „ბაგ რატ ში“. სა მიზ ნე ჯგუფ ში იყ ვნენ 
ხო ნის, თერ ჯო ლის, ვა ნის, ბაღ და თის, ამ ბრო ლა უ რის, ცა გე რის, ლან ჩხუ თის, ოზურ გე თის არა-
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი - 32 პი რი).

ტრე ნინ გის მი ზანს წარ მო ად გენ და სა მიზ ნე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გე-
ნელ თათ ვის სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის უნარ -ჩვე ვე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა. მო ნა წი ლე ებს სა შუ ა ლე ბა მი-
ე ცათ, გაც ნო ბოდ ნენ კვლე ვის მე თო დო ლო გი ას, ინ სტრუ მენ ტებს, რაც აუ ცი ლე ბე ლი იყო ად გი-
ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბის თვის. ამ კუ თხით შე სა ბა მი სი სა მუ შა ოს ჩა ტა რე ბის შემ დგომ, 
მათ მი ერ მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე შე მუ შავ და შე სა ბა მი სი 
რე კო მენ და ცი ე ბი, რომ ლე ბიც შე თა ვა ზე ბულ იქ ნა სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თვის ად გი ლობ-
რივ სა მოქ მე დო გეგ მებ ში გა სათ ვა ლის წი ნებ ლად და სე რი ო ზული წვლი ლი შე ი ტა ნეს სა კუ თარ 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის რე ა ლი ზა ცი ა ში.

ტრე ნინ გის და წყე ბამ დე შე მუ შა ვ და და პარ ტნი ო რებს შო რის შე ჯერ და კვლე ვის ინ სტრუ მენ ტი 
(სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის კითხ ვა რი), რა მაც პრო ექ ტის მო ნა წი ლე ებს კითხ ვა რის დრაფ ტის და ტეს-
ტვის სა შუ ა ლე ბა მის ცა და მაქ სი მა ლუ რად იქ ნა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მო ნა წი ლე თა შე ნიშ ვნე ბი და 
რე კო მენ და ცი ე ბი.
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ტრე ნინ გზე მი წო დე ბუ ლი იყო ყვე ლა სა ჭი რო თე ო რი უ ლი მა სა ლა, ასე ვე მა ღა ლი აქ ტი უ რო ბით 
ჩა ტარ და ჯგუ ფუ რი სა მუ შა ო ე ბი და სი მუ ლა ცი უ რი ფო კუს -ჯგუ ფე ბი, ინ ტერ ვი უ ე ბი და გა მო-
კითხ ვა. მოხ და გა მოც დი ლე ბის გაც ვლა ტრე ნინ გის მო ნა წი ლე ებს შო რის. პა სუ ხი გა ე ცა ყვე ლა 
გა ჩე ნილ კითხ ვას.

რო გორც მო სა ლოდ ნე ლი იყო, პრო ექ ტის სა მიზ ნე ორ გა ნი ზა ცი ებს ჰქონ დათ აბ სო ლუ ტუ რად 
გან სხვა ვე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბა კვლე ვე ბის ორ გა ნი ზე ბი სა და ჩა ტა რე ბის კუ თხით, მაგ რამ უკ-
ლებ ლივ ყვე ლა ორ გა ნი ზა ცი ას აღ მო აჩ ნდა კარ გი „ბექ გრა უნ დი“ ბე ნე ფი ცი ა რებ თან მჭიდ რო კო-
მუ ნი კა ცი ის, მა თი უფ ლე ბე ბის დაც ვის კუ თხით. გა მოვ ლინ და, რომ კარ გად იც ნობ დნენ ზო გა-
დად თვით მმარ თვე ლო ბის სპე ცი ფი კას, სა კუ თარ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბულ სი ტუ ა ცი ას და 
აქვთ სა ჭი რო კონ ტაქ ტე ბი.

ტრე ნინ გის სხვა დას ხვა ეტაპ ზე შეს რულ და ყვე ლა გან საზ ღვრუ ლი ამო ცა ნა: თე ო რი უ ლი მა სა-
ლე ბის გაც ნო ბა; კვლე ვის პრობ ლე მის გან საზ ღვრა; გა მო კითხ ვის პროგ რა მის ანუ „გა მო კითხ ვის 
კონ ცეფ ცი ის“ შედ გე ნა (პა სუ ხი კითხ ვებ ზე: რა უნ და შე ვის წავ ლოთ? რა მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად 
უნ და შე ვის წავ ლოთ? სად, რა და რა პი რო ბებ ში უნ და შე ვის წავ ლოთ? კვლე ვის რა სა შუ ა ლე ბე ბის 
გა მო ყე ნე ბით უნ და შე ვის წავ ლოთ?), კითხ ვა რის რეკ რუ ტი რე ბა. გა ნი საზ ღვრა რეს პონ დენ ტთა 
შერ ჩე ვის წე სი და კრი ტე რი უ მე ბი, მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბის სა კი თხე ბი. 

ტრე ნინგს ასე ვე ეს წრე ბოდ ნენ პრო ექ ტის შემ სრუ ლე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე-
ბი, რა მაც მათ თვის თვალ სა ჩი ნო გა ხა და სა მიზ ნე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი. ეს სა მო-
მავ ლოდ და ეხ მა რა მათ კვლე ვის ოპ ტი მა ლუ რი ორ გა ნი ზე ბი სა და ჩა ტა რე ბის, სა მიზ ნე ორ გა ნი-
ზა ცი ებ თან მუ შა ო ბის სა მო მავ ლო სტრა ტე გი ის გან საზ ღვრა ში.

მო ნა წი ლე ებს მი ღე ბუ ლი მა სა ლის გან მტკი ცე ბის თვის მი ე წო დათ სას წავ ლო მო დუ ლი, რო მე-
ლიც მო ი ცავს ყვე ლა სა ჭი რო რჩე ვას დამ წყე ბი მკვლე ვა რე ბის თვის. ასე ვე გა ნი საზ ღვრა პე რი ო-
დუ ლი კონ სულ ტი რე ბის რე ჟი მი.

ტრე ნინ გის შე დე გად მიღ წე ულ იქ ნა მი სი მთა ვა რი ამო ცა ნა - სა მიზ ნე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ-
მო მად გენ ლე ბის აღ ჭურ ვა პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ჩა სა ტა რე ბელ სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის უნა რე-
ბით. 

პრო ექ ტის შემ სრუ ლე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის თვის გა ზი ა რე ბულ იქ ნა 
კონ სულ ტან ტე ბის დას კვნე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი.

ტრე ნინ გის მო ნა წი ლე ებს მი ე ცათ რჩე ვე ბი, რომ მაქ სი მა ლუ რად გა მო ი ყე ნონ მათ თვის შე-
მო თა ვა ზე ბუ ლი მე თო დუ რი მა სა ლა (მო დუ ლი №35, რაც და ეხ მა რე ბათ ტრე ნინ გზე მი ღე ბუ ლი 
ინ ფორ მა ცი ე ბის და შე სა ბა მი სი უნა რე ბის გან მტკი ცე ბა ში; სა ვე ლე სა მუ შა ო ე ბის ჩა ტა რე ბამ დე 
შეძ ლე ბის დაგ ვა რად შე აგ რო ვონ სწო რი ინ ფორ მა ცია სა მიზ ნე ჯგუ ფებ ზე და და იც ვან მა თი შერ-
ჩე ვის კვო ტუ რი პრინ ცი პი. გან სა კუთ რე ბუ ლი დაკ ვირ ვე ბით მოხ დეს სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვი უს 
ექ სპერ ტის შერ ჩე ვა. მას თან წი ნას წარ გა სა უბ რე ბით უნ და დავ რწმუნ დეთ, რომ რეს პონ დენტს 
აქვს რო გორც მო ტი ვა ცი ა, გაგ ვი ზი ა როს თა ვი სი ხედ ვე ბი, ასე ვე - შე სა ბა მი სი ექ სპერ ტი ზა და 
სიღ რმი სე უ ლი ცოდ ნა ჩვენ თვის სა ინ ტე რე სო სა კი თხებ ზე.

ან გა რიშ ზე მუ შა ო ბი სას მაქ სი მა ლუ რად უნ და მოხ დეს სწო რი ფორ მუ ლი რე ბე ბის პრინ ცი პის 
დაც ვა (პრობ ლე მა, სა ჭი რო ე ბა, რე კო მენ და ცი ა), რა თა თა ვი დან იქ ნეს არი დე ბუ ლი ის შეც დო მე-
ბი, რომ ლე ბიც ხში რად ემარ თე ბა დამ წყებ მკვლე ვა რებს. გან მარ ტე ბულ იქ ნა, რომ ფო კუს -ჯგუ-
ფის ან ინ ტერ ვი უს, გა მო კითხ ვის მიგ ნე ბე ბის და დას კვნე ბის აღ წე რა ხდე ბა ჩვე უ ლებ რი ვი თხრო-

5 https://csoforum.ge/index.php/ka/ka-public/treningis-saxelmzgvanelo
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ბი თი სტი ლით, ფაქ ტე ბის, ტენ დენ ცი ე ბის, მო ნა ცე მე ბის ნე იტ რა ლუ რი კონ სტა ტა ცი ით. შე მო თა-
ვა ზე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი კი არის მკა ფი ოდ გა წე რი ლი სა მო მავ ლო საქ მი ა ნო ბა, ასე ვთქვათ, 
კონ სტრუქ ცი უ ლი ფორ მით გა კე თე ბუ ლი მი თი თე ბა, რო მე ლიც უნ და შეს რულ დეს სა სურ ვე ლი 
მო ცე მუ ლო ბის მი საღ წე ვად.

პრო ექ ტის შემ სრუ ლე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თვის ასე ვე შე თა ვა ზე ბუ ლი იყო წი ნა და დე ბე ბი, 
რომ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, შე იქ მნას კონ სულ ტი რე ბის, ინ ფორ მა ცი ის და გა მოც დი ლე ბის გაც ვლის 
მწყობ რი სის ტე მა სა მიზ ნე ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სათ ვის, რა თა სა ჭი რო ე ბი სა მებრ მოხ დეს მათ თვის შე-
სა ბა მი სი მე თო დო ლო გი უ რი დახ მა რე ბის გა წე ვა.

გან მარ ტე ბუ ლი იყო, რომ სა მიზ ნე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სხვა დას ხვა გა მოც დი ლე ბა მათ არა თა ნა-
ბარ სას ტარ ტო პი რო ბებ ში აყე ნებს, რის გა მოც მი ზან შე წო ნი ლია მა თი რე სურ სე ბის გათ ვა ლის-
წი ნე ბით მოხ დეს სა მუ შა ოს გა ნა წი ლე ბა. კვლე ვის მო ნა ცე მე ბის გან ზო გა დე ბი სა და სა ბო ლოო 
ან გა რი შის მომ ზა დე ბის კუ თხით სა სურ ვე ლია კვა ლი ფი ცი უ რი სპე ცი ა ლის ტე ბის /კონ სულ ტან ტე-
ბის ჩარ თვა.

მომ დევ ნო ეტაპ ზე კვლე ვის ჯგუ ფის მი ერ უკ ვე სა ბო ლო ოდ გა ნი საზ ღვრა სა ჭი როე ბა თა 
კვლე ვის მი ზა ნი და მე თო დო ლო გი ა: მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვის მი ზა ნია ად გი ლობ-
რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ მო ქა ლა ქე თათ ვის გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ-
ჭვირ ვა ლო ბის და ინ კლუ ზი უ რო ბის შეს წავ ლა და შე ფა სე ბა, მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ-
ლი ინ ფორ მა ცი ე ბის სა ფუძ ველ ზე კონ კრე ტუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა - ად გი ლობ რი ვი 
მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის. გან მარ ტე ბუ ლი იყო, რომ კვლე ვის მიგ ნე ბე ბის შე დე გად 
მოხ დე ბა მო ქა ლა ქე თა, მათ შო რის - გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის მქო ნე მო სახ ლე ო ბის, სა-
ჭი რო ე ბა თა შეს წავ ლის შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი პრობ ლე მე ბის და გა მოწ ვე ვე ბის ად ვო კა ტი რე ბა 
შე სა ბა მის უწყე ბებ ში - ად გი ლობ რივ და ეროვ ნულ დო ნე ზე; მო ქა ლა ქე თა პრი ო რი ტე ტუ ლი სა-
კი თხე ბის ინ ტეგ რი რე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა მოქ მე დო გეგ მა ში PAR ად გი ლობ რი ვი იმ პლე მენ-
ტა ცი ის ხელ შე სა წყო ბად.

გა ნი საზ ღვრა კვლე ვის ვა დე ბი და გე ოგ რა ფი ა. სა ბო ლო ოდ დად გინ და კვლე ვის რეს პონ დენ-
ტთა შერ ჩე ვა კვო ტუ რი პრინ ცი პით, გენ დე რუ ლი მიდ გო მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, გა ნი საზ ღვრა 
სხვა სო ცი ა ლურ -დე მოგ რა ფი უ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი. კვლე ვის პრო ცესს სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ-
ში ხელ მძღვა ნე ლობ დნენ კუ რა ტო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი: კულ ტუ რულ -ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო-
ხუ მი“ - იმე რეთ ში, იმე რე თის მხა რის მეც ნი ერ თა კავ ში რი „სპექ ტრი“ - გუ რი ა ში, მე წარ მე ქალ თა 
ფონ დი - რა ჭა- ლე ჩხუმ ში.

სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა ჩა ტარ და რა ო დე ნობ რი ვი და თვი სებ რი ვი კვლე ვის მე თო დე ბის გა მო-
ყე ნე ბით. სა ბო ლო ოდ დამ ტკი ცე ბუ ლი კვლე ვის ინ სტრუ მენ ტით, რომ ლის ინ დი კა ტო რე ბი შე თან-
ხმდა პრო ექ ტის პარ ტნი ო რებ თან და შე მუ შავ და რა ო დე ნობ რი ვი და თვი სებ რი ვი კვლე ვის კითხ-
ვა რე ბი. რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის თვის შე მუ შავ და სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი კითხ ვა რი /ან კე ტა, რო მე-
ლიც, ძი რი თა დად, შედ გე ბო და და ხუ რუ ლი შე კითხ ვე ბის გან, თუმ ცა რეს პონ დენ ტებს ეძ ლე ო დათ 
სა შუ ა ლე ბა, და ე ფიქ სი რე ბი ნათ სა კუ თა რი აზ რი მათ თვის პრი ო რი ტე ტულ სა კითხ თან და კავ ში რე-
ბით, ან აერ ჩი ათ პა სუ ხის რამ დე ნი მე ვა რი ან ტი. თვი სებ რი ვი კვლე ვის ფარ გლებ ში გა მო ყე ნე ბულ 
იქ ნა ფო კუ სუ რი ჯგუ ფუ რი დის კუ სი ის ტექ ნი კა და ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ინ ტერ ვიუ 
წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბუ ლი სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი კითხ ვა რის გა მო ყე ნე ბით. 

კვლე ვე ბის შემ დეგ მოხ და მო ნა ცემ თა პირ ვე ლა დი და მუ შა ვე ბა სა მიზ ნე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
მხრი დან, რის შემ დე გაც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ხედ ვით გა კეთ და სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვე ბის 
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ან გა რი შე ბი. მათ სა ფუძ ველ ზე გა კეთ და სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვე ბის კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ან გა-
რი ში.

სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვე ბი პრო ექ ტის გან მავ ლო ბა ში ჩა ტარ და ორ ჯერ. ორი ვე ეტაპ ზე ასა-
ხუ ლი მიგ ნე ბე ბი ეყ რდნო ბა 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში კვლე ვის შე დე გად მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე-
ბის გან ზო გა დე ბულ ანა ლიზს და იძ ლე ვა წარ მოდ გე ნას სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 
მიმ დი ნა რე ო ბის პრო ცეს ში მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბის თვალ საზ რი სით მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე-
ბებ ზე. 

კვლე ვის გე ოგ რა ფია და სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბი: კვლე ვამ მო იც ვა სა ქარ თვე ლოს სა მი რე გი ო  - 
ნის - იმე რე თის, გუ რი ის, რა ჭა- ლე ჩხუ მის და ქვე მო სვა ნე თის 8 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო ქა ლა ქე ე-
ბი. აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვე ბი რეპ რე ზენ ტა ტუ ლია და იძ ლე ვა გან ზო გა დე ბის სა შუ ა ლე ბას. რეს პონ-
დენ ტთა შერ ჩე ვა მოხ და მო ქა ლა ქე თა გან სხვა ვე ბუ ლი სო ცი ა ლურ -დე მოგ რა ფი უ ლი მა ხა სი ა თებ-
ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

პირ ველ მა კვლე ვამ6 მთლი ა ნო ბა ში მო იც ვა სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მცხოვ რე ბი 1425 
ადა მი ა ნი, აქე დან 882 იყო ქა ლი, ხო ლო 543 - მა მა კა ცი. კვლე ვის ჩა ტა რე ბის დრო - 2020 წლის 
აპ რი ლი- მა ი სი. 

მე ო რე კვლე ვა7 ჩა ტარ და 2021 წლის მა ის -ივ ნის ში. რვა სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან კვლე-
ვა ში სულ ჩარ თუ ლი იყო 1455 ადა მი ა ნი - 849 ქა ლი და 606 მა მა კა ცი. რეს პონ დენ ტთა შერ ჩე ვა 
მოხ და ისევ კვო ტუ რი პრინ ცი პით, მო ქა ლა ქე თა გან სხვა ვე ბუ ლი სო ცი ა ლურ -დე მოგ რა ფი უ ლი 
მა ხა სი ა თებ ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

კვლე ვის ორი ვე ეტაპს გა აჩ ნდა შეზ ღუდ ვე ბი - კვლე ვა ჩა ტარ და COVID-19-ის პან დე მი-
ას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბის პი რო ბებ ში, რის გა მოც რეს პონ დენ ტთა 
უმე ტეს ნა წილს გა მო კითხ ვა და ინ ტერ ვიუ ჩა უ ტარ და ონ ლა ინ რე ჟიმ ში და სა ტე ლე ფო ნო 
კო მუ ნი კა ცი ით.

 კვლე ვის შე დე გე ბი: ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი, ტენ დენ ცი ე ბი

კვლე ვა ჩა ტარ და გამ ჭვირ ვა ლო ბის, ეფექ ტი ა ნო ბის და ინ კლუ ზი უ რო ბის კომ პო ნენ ტე ბის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით. 

თვით მმარ თვე ლო ბა ში ად გი ლობ რი ვი პრო ცე სე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის ხა რის ხი შე ფას და სა ჯა-
რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის და ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ-
მი რე ბუ ლო ბის დო ნის, სერ ვი სე ბი სად მი და სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ი სად მი ხელ მი საწ ვდო მო ბის სა-
ფუძ ველ ზე. გა მოვ ლინ და ხე ლის შემ შლე ლი პი რო ბე ბი მომ სა ხუ რე ბის მი სა ღე ბად, კონ კრე ტუ ლი 
ინ დი კა ტო რე ბის გა მო ყე ნე ბით: გაქვთ თუ არა ინ ფორ მა ცია სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის /სამ სა ხუ რის 
რე ფორ მის თა ო ბა ზე? თუ კი, სა ი დან გა ი გეთ ამ რე ფორ მის შე სა ხებ? მი გაჩ ნი ათ თუ არა, რომ 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა გა ა უმ ჯო ბე სებს მო ქა ლა ქე თა მომ სა ხუ რე ბის ხა რიხს? რამ დე-
ნად ხართ ინ ფორ მი რე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ? ბო ლო წლის 
გან მავ ლო ბა ში რო მე ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბა გა მო გი ყე ნე ბი ათ? თქვე ნი 
აზ რით, რა ზე უნ და გა კეთ დეს აქ ცენ ტი რე ფორ მის პრო ცეს ში იმი სათ ვის, რომ გა უმ ჯო ბეს დეს 

6 https://csoforum.ge/index.php/ka/news-2-ka-3/shesafasebeli/661-2020-09-15-07-34-25

7 https://csoforum.ge/index.php/ka/ka-public/sachiroebisshefaseba-pub/1109-2021-09-10-06-34-35
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მო სახ ლე ო ბი სათ ვის მი წო დე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბა და ხა რის ხი? ად გი ლობ რი ვი 
მომ სა ხუ რე ბის მი სა ღე ბად რო მელ ელექ ტრო ნულ სერ ვი სებს იყე ნებთ?

თვით მმარ თვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბა მოხ და თვით მმარ თვე ლო ბა ში 
არ სე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის მიზ ნობ რი ო ბის და მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბა ზე მორ-
გე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ფორ მე ბის შე თა ვა ზე ბის კონ ტექ სტში. ასე ვე შეს წავ ლილ იქ ნა მო სახ-
ლე ო ბის მი ერ არ სე ბუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მე ბის გა მო ყე ნე ბის ინ ტენ სი ვო ბა და წა მო ყე-
ნე ბულ სა კი თხებ ზე რე ა გი რე ბით კმა ყო ფი ლე ბის ხა რის ხი შემ დე გი ინ დი კა ტო რე ბით: რო გორ 
ფიქ რობთ, იო ლია თუ არა თვით მმარ თვე ლო ბის უწყე ბე ბი სათ ვის სერ ვი სე ბის მი სა ღე ბად ელექ-
ტრო ნუ ლი ფორ მით მი მარ თვა? ბო ლო ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში გი სარ გებ ლი ათ სა სურ ვე ლი 
უწყე ბის წარ მო მად გე ნელ თან შე სახ ვედ რად, ელექ ტრო ნუ ლი ჩა წე რის პრინ ცი პით? ბო ლო ერ თი 
წლის გან მავ ლო ბა ში, კერ ძოდ, რა სა კი თხე ბის მო საგ ვა რებ ლად მი გი მარ თავთ ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის უწყე ბე ბის თვის? თქვენ ან თქვე ნი ოჯა ხის წევრს მო გიგ ვა რათ თუ არა 
თვით მმარ თვე ლო ბამ კონ კრე ტუ ლი პრობ ლე მა/ პრობ ლე მე ბი, რომ ლის თვი საც მი მარ თეთ? თქვე-
ნი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ხელ მძღვა ნე ლო ბა ით ვა ლის წი ნებს მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბებს? 
ფიქ რობთ, რომ ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ ხდე ბა მო სახ ლე ო ბის თვის მათ მი ერ გან-
ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის /მი წო დე ბუ ლი მო სა ხუ რე ბის შე სა ხებ სრუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მი წო-
დე ბა? და ა.შ.

თვით მმარ თვე ლო ბა ში მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბა შე ფას და მათ მი ერ მო ნა წი ლე ო ბის ფორ-
მე ბის გა მო ყე ნე ბის, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის თვის სა კუ თა რი წი ნა და დე ბე ბის მი წო დე ბის 
ინ ტენ სი უ რო ბი სა და ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კა ზე გავ ლე ნის შეს წავ ლის მი ხედ ვით, შემ დე გი დაშ-
ვე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე: რო გორ ფიქ რობთ, აც ნო ბი ე რე ბენ თუ არა ად გი ლობ რი ვი სა ჯა რო მო ხე-
ლე ე ბი მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბას? რა სა კი თხებ ში ხდე ბა მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ-
ლო ბის წა ხა ლი სე ბა /უზ რუნ ველ ყო ფა? სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბის რო მე ლი ფორ მა გა მო გი ყე ნე-
ბი ათ? სურ ვი ლის შემ თხვე ვა ში, გქონ დათ თუ არა სა შუ ა ლე ბა, მომ სა ხუ რე ბას თან და კავ ში რე ბუ-
ლი თქვე ნი შე ნიშ ვნე ბი მი გე წო დე ბი ნათ შე სა ბა მი სი უწყე ბი სათ ვის? რა ფორ მით მო ა ხერ ხეთ ეს? 
რა არის თქვე ნი მთა ვა რი სა ჭი რო ე ბა თვით მმარ თვე ლო ბას თან კონ სტრუქ ცი უ ლი დი ა ლო გის და 
მე ტი ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად? რამ დე ნი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცია 
იცით ად გი ლობ რივ დო ნე ზე/ თქვე ნი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ფარ გლებ ში, ვინც ჩარ თუ ლია ად გი ლობ-
რივ პო ლი ტი კურ დი ა ლოგ ში? რამ დე ნად ეფექ ტუ რია მა თი თა ნამ შრომ ლო ბა ად გი ლობ რივ ხე-
ლი სუფ ლე ბას თან მო ქა ლა ქე თა კე თილ დღე ო ბის ხელ შე წყო ბის თვის? და ა სა ხე ლეთ სა მი (ან მე ტი) 
კონ კრე ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბა, რო მე ლიც გე სა ხე ბათ სა ჭი როდ თქვე ნი ად გი ლობ რი ვი მო თხოვ ნი ლე-
ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის თვის.

კვლე ვე ბის შე დე გად მოხ და 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ინ ტერ პრე ტი რე ბა 
და შე სა ბა მი სი ან გა რი შე ბის წარ მოდ გე ნა. შემ დგომ კვა ლი ფი ცი უ რი ექ სპერ ტე ბის მი ერ გან ხორ-
ცი ელ და მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის შე ჯე რე ბა და კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ან გა რი შის შექ მნა, რო მელ მაც 
გა ნა ზო გა და არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბის ირ-
გვლივ მიღ წე უ ლი პროგ რე სი და არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი; თვალ სა ჩი ნოდ უჩ ვე ნა ის სა ჭი რო ე ბე ბი, 
რომ ლე ბიც გა აჩ ნი ათ ბე ნე ფი ცი ა რებს ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის და, ზო გა დად, მუ ნი ცი პა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის კუ თხით. 

კვლე ვე ბის რე კო მენ და ცი ე ბის სა ფუძ ველ ზე ყო ველ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შექ მნი ლი მულ ტი სექ-
ტო რუ ლი სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის სა მოქ მე დო გეგ მებ ში შე ტა ნი ლი იყო სა კი თხე ბი, რო მელ თა ად-
ვო კა ტი რე ბა მოხ და ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კა სა და პრაქ ტი კა ში. გან ხორ ცი ელ და მა თი ნა წი ლის 
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სა ბი უ ჯე ტო მხარ და ჭე რა, შე იც ვა ლა მიდ გო მე ბი გარ კვე უ ლი სა კი თხე ბის მი მართ (თე მა ზე უფ რო 
დაწ ვრი ლე ბით - პუბ ლი კა ცი ის მომ დევ ნო თავ ში). 

ჩვენ თვის სა ინ ტე რე სოა უფ რო ზო გა დი ტენ დენ ცი ე ბი, მა თი რე ლე ვან ტუ რო ბის კუ თხით არ-
სე ბუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი: სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვე ბის ორი ეტა პის შე დე გად მი ღე ბულ მა მო ნა-
ცე მებ მა ცხად ყვეს, რომ, მი უ ხე და ვად სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
სტა ბი ლუ რი ტემ პი სა, გან ვლი ლი პე რი ო დის მან ძილ ზე დი დად არ შეც ვლი ლა ბე ნე ფი ცი ა რე ბის 
პრობ ლე მე ბი, სა ჭი რო ე ბე ბი და მხო ლოდ მათ გარ კვე ულ ნა წილ ზე მოხ და სა თა ნა დო რე ა გი რე ბა.

ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის მო დუ ლე ბის თან მიმ დევ რუ ლი და ნერ გვის და მომ სა ხუ რე ბის 
ფორ მე ბის დახ ვე წის მი უ ხე და ვად, მო ქა ლა ქე თა საკ მა ოდ დიდ ნა წილს, გან სა კუთ რე ბით - მთი ა ნი 
რე ლი ე ფის პი რო ბებ ში, კვლა ვაც არ მი უწ ვდე ბა ხე ლი ელექ ტრო ნულ მომ სა ხუ რე ბა ზე ინ ტერ ნე-
ტის არ ქო ნის ან მი სი და ბა ლი სიჩ ქა რის გა მო. ასე ვე - ძა ლი ან ბევრ ბე ნე ფი ცი არს აქვს სა თა ნა დო 
უნა რე ბის დე ფი ცი ტი, არ გა აჩ ნია შე სა ბა მი სი ტექ ნი კუ რი მო წყო ბი ლო ბე ბი. გა მო იკ ვე თა ცენ ტრი-
დან მო შო რე ბუ ლი თე მე ბის ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ის, მო ქა ლა ქე ე ბის ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის 
შე უ ფერ ხე ბე ლი მი ღე ბის სა ჭი რო ე ბა. მო ქა ლა ქე თა აღ ნიშ ნულ პრობ ლე მებ ზე სა პა სუ ხოდ რე კო-
მენ დე ბუ ლი იყო ინ ტერ ნეტ პრო ვა ი დე რებ თან თა ნამ შრომ ლო ბი სა და მო ქა ლა ქე ე ბის თვის ინ ტერ-
ნე ტის ხელ მი საწ ვდო მო ბის გაზ რდის სა კი თხის ად ვო კა ტი რე ბა.

პირ ვე ლი კვლე ვის ან გა რიშ ში გა მო იკ ვე თა სა ჭი რო ე ბა - მო ქა ლა ქე ე ბის სა ცხოვ რე ბელ ად გილ-
თან ტე რი ტო რი უ ლად ახ ლოს გან თავ სე ბუ ლი, სა თა ნა დოდ აღ ჭურ ვი ლი ცენ ტრე ბის, შე სა ბა მი სი 
პერ სო ნა ლის უზ რუნ ველ ყო ფა; აღ ნიშ ნულ სა კითხ ში მე რის წარ მო მად გენ ლის ინ სტი ტუ ტის პა სუ-
ხის მგებ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბა, რა თა მოხ დეს მო ქა ლა ქე თა შე უ ფერ ხე ბე ლი ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა-
ხუ რე ბა, გან სა კუთ რე ბით კო ვიდ-19-ის პან დე მი ის პი რო ბებ ში.

მე ო რე კვლე ვის დრო საც ბევრ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა მო იკ ვე თა პრობ ლე მა ად გი ლობ რი ვი კად-
რე ბის სა თა ნა დო კვა ლი ფი კა ცი ის კუ თხით და და ფიქ სირ და სა ჭი რო ე ბა მა თი შე სა ბა მი სი ელექ-
ტრო ნუ ლი წიგ ნი ე რე ბის, მო ქა ლა ქე ე ბის თვის სა თა ნა დო მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის თვალ საზ რი სით. 
ეს გან სა კუთ რე ბით ვლინ დე ბა ცენ ტრი დან მო შო რე ბულ თე მებ ში; დგას შე სა ბა მი სად აღ ჭურ ვი ლი 
სივ რცე ე ბის მო წყო ბის სა კი თხი, სა დაც მომ ხმა რე ბელს და ეხ მა რე ბი ან სა თა ნა დო სერ ვი სის მი-
ღე ბა ში. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ბევრ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, კვლე ვე ბის რე კო მენ და ცი ე ბის შე დე გად, 
მსგავ სი სივ რცე ე ბის შექ მნის, მა თი სა თა ნა დო აღ ჭურ ვის გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი მი ღე ბუ ლია და შე-
სა ბა მი სი სა ბი უ ჯე ტო სახ სრე ბიც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ა.

სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვებ მა ბევრ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა მოკ ვე თა ვებ გვერ დე ბის სა თა ნა დო გა-
მარ თვის, მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვდო მო ბის სა ჭი რო ე ბა, რი სი გა მოს-
წო რე ბაც, უმე ტეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, ეტა პობ რი ვად ხორ ცი ელ დე ბა: მოხ და ვებ გვერ დე ბის 
მო დერ ნი ზა ცია უფ რო მოქ ნი ლი და მარ ტი ვი სის ტე მის შე საქ მნე ლად; ელექ ტრო ნუ ლი პლატ ფორ-
მა შე ივ სო სა თა ნა დო ვე ლე ბით, გახ და უფ რო ინ ტე რაქ ტი უ ლი.

მო სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის თვალ საზ რი სით, სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვებ მა გა მო ავ ლი ნა გა მოწ-
ვე ვა, რომ სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში არ ხდე ბა (ან ატა რებს ფრაგ მენ ტულ 
ხა სი ათს) მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბა თა შეს წავ ლა, არ არის და ნერ გი ლი მომ სა ხუ რე ბის 
შე ფა სე ბის მწყობ რი სის ტე მა. ამ კუ თხით იკ ვე თე ბა შემ დე გი სა კი თხის მნიშ ვნე ლო ბა: მოხ დეს 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სხვა დას ხვა ჯგუ ფის, მათ შო რის - ყვე ლა ზე მოწყ ვლა დე ბის, სა ჭი რო ე ბა თა 
კვლე ვის, მომ სა ხუ რე ბის შე ფა სე ბის სის ტე მის და ნერ გვა; მო ნა ცემ თა ანა ლი ზის, მათ სა ფუძ ველ-
ზე არ სე ბუ ლი პროგ რა მე ბის კო რექ ტი რე ბა ან ახა ლი პროგ რა მე ბის ინი ცი რე ბა. 

რე კო მენ და ცი ებ ში ასა ხუ ლი იყო ამ კუ თხით არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის გა მო ყე ნე ბის სა კი-
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თხის მნიშ ვნე ლო ბა, რაც, გარ კვე ულ წი ლად, უკ ვე მიღ წე უ ლია - სხვა დას ხვა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ-
ში და ი დო არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი კვლე ვე ბის ან გა რი შე ბი, 
რომ ლე ბიც ამა თუ იმ სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის შე ფა სე ბას ით ვა ლის წი ნებ და; ასე ვე ჩა ტა რე ბუ ლია 
სხვა დას ხვა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვე ბი.

გა მოვ ლე ნი ლი გა მოწ ვე ვის სა პა სუ ხოდ შე მუ შა ვე ბუ ლია რე კო მენ და ცი ა: 

„მნიშ ვნე ლო ვა ნია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო-
ბის შე ფა სე ბის სტან დარ ტე ბის და ნერ გვა მო სახ ლე ო ბა ზე არ სე ბუ-
ლი სერ ვი სე ბის ზე გავ ლე ნის და ეფექ ტი ა ნო ბის შე სა ფა სებ ლად. 
ამის თვის შე საძ ლოა შე ფა სე ბის ელექ ტრო ნუ ლი ფორ მე ბის და-
ნერ გვა, რა თა მარ ტი ვად და მი ნი მა ლუ რი და ნა ხარ ჯე ბით მოხ დეს 
ბე ნე ფი ცი ა რე ბის გან შე ფა სე ბის მი ღე ბა“.

ეს რე კო მენ და ცია რიგ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შეს რუ ლე ბუ ლია და იწყე ბა შე ფა სე ბის მარ ტი ვი და 
მო სა ხერ ხე ბე ლი ფორ მე ბის და ნერ გვა, რი თაც უკ ვე მოხ და მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის შე ფა სე ბა.

კვლე ვით გა მოვ ლე ნი ლი, ად გი ლობ რივ მო ხე ლე თა კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის სა ჭი რო ე ბის 
სა პა სუ ხოდ, პრო ექ ტის სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის დიდ ნა წილ ში და ი წყეს კა ნო ნით გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი ბი უ ჯე ტის 1%-ის გა მო ყე ნე ბა და გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია რე კო მენ და ცი ა:

„თვით მმარ თვე ლო ბა ში პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის კუ თხით სა-
ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის ჩა ტა რე ბა და მის სა ფუძ ველ ზე მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტის თა ნამ შრო მელ თა და ად გი ლობ რივ სა ჯა რო მო ხე ლე თა 
პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა, რო მელ შიც 
დე ტა ლუ რად გა ი წე რე ბა პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის კონ კრე ტუ-
ლი გეგ მა - გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ა, ჩა ტარ და/ ჩა ტარ დე ბა სა გან მა-
ნათ ლებ ლო ტრე ნინ გ-კურ სე ბი გა მოვ ლე ნი ლი სა ჭი რო ე ბე ბის და-
საკ მა ყო ფი ლებ ლად“.

სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის პირ ვე ლი ეტა პის და შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ე ბის შემ დეგ მი სა-
სალ მე ბე ლია კვლე ვის სერ ვი სის „გა ყიდ ვის“ პრაქ ტი კა, რო დე საც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი კვა ლი ფი-
ცი უ რი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ის რე სურსს იყე ნებს მო ნა ცემ თა შეგ რო ვე ბი სა და ანა ლი ზის-
თვის, თუმ ცა კვლე ვის მე ო რე ეტა პის შემ დეგ ისევ დგას სა ჭი რო ე ბა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
სხვა დას ხვა სამ სა ხურ ში მოხ დეს სა ა მი სო კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა და იკ ვე თე ბა სერ ვი სის 
ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ის აუ ცი ლებ ლო ბა. მით უმე ტეს, ბევრ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არის სსო- 
თა მკვეთ რი დე ფი ცი ტი. კვლე ვის კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ან გა რი შის მიგ ნე ბით, „მო ქა ლა ქე თა 
ინ ფორ მი რე ბის და გა ნათ ლე ბის, რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბის მო ნი ტო რინ გის და კონ ტრო ლის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის, პრობ ლე მა თა იდენ ტი ფი ცი რე ბის და ად ვო კა ტი რე ბის საქ მე ში, რიგ მუ ნი-
ცი პა ლი ტეტ ში კრი ტი კუ ლად მცი რეა ად გი ლებ ზე ინ სტი ტუ ცი უ რად ძლი ე რი მე სა მე სექ ტო რის 
არ სე ბო ბა“.
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სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის ორი ვე ეტაპ ზე გა მო იკ ვე თა გა მოწ ვე ვა - დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის ნე ლი 
ტემ პი; რიგ სა კითხ ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შეზ ღუ დუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი და თვით მმარ თვე-
ლო ბა ში ფუ ლა დი რე სურ სის არა თა ნა ზო მი ე რე ბა ად გი ლობ რივ დო ნე ზე არ სე ბულ სა ჭი რო ე ბებ-
თან, რაც მნიშ ვნე ლო ვან ბა რი ერს წარ მო ად გენს ეფექ ტი ა ნი მომ სა ხუ რე ბის შე თა ვა ზე ბის თვალ-
საზ რი სით. 

მო ქა ლა ქე ე ბი კვლე ვის ორი ვე ეტაპ ზე აფიქ სი რებ დნენ სა კუ თარ სა ჭი რო ე ბას თვით მმარ თვე-
ლო ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გაზ რდას თან და კავ ში რე ბით, რაც, მა თი აზ რით, ად გი ლობ რივ ხე-
ლი სუფ ლე ბას მათ პრობ ლე მებ ზე მე ტი კონ ცენ ტრა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბას მის ცემს (გან სა კუთ რე-
ბუ ლი აქ ცენ ტი იყო გა კე თე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ა ზე, კერ ძოდ - სო ცი-
ა ლუ რად და უც ვე ლის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბა ზე, რაც, მა თი აზ რით, მე ტი სო ცი ა ლუ რი სა მარ თლი-
ა ნო ბის გა რან ტი იქ ნე ბა).

ამ გა მოწ ვე ვე ბის სა პა სუ ხოდ ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მი სა მარ თით გაჟ ღე რე ბუ ლი იყო 
რე კო მენ და ცი ა:

„მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ავ ტო ნო მი ის გაძ ლი ე რე ბა და დე ცენ ტრა ლი ზა-
ცი ის პო ლი ტი კის პრო აქ ტი უ ლი გა ტა რე ბა ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ-
ლე ბის თვის მე ტი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მი ნი ჭე ბის, ფი ნან სუ რი რე სურ-
სე ბის გა და ცე მის და ცენ ტრა ლურ და ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბებს 
შო რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა გა მიჯ ვნის გზით.“

ნათ ქვა მი იყო, რომ სა სურ ვე ლი ა, ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან, სა ქარ თვე ლოს მას-
შტა ბით ჩა ტარ დეს თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის და არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის კვლე ვა - 
დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის რის კე ბის ანა ლი ზის თვის; სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის სა ჭი რო ე ბის მქო ნე ოჯა-
ხე ბის სო ცი ა ლუ რი დაც ვის ხა რის ხის გაზ რდის თვის აუ ცი ლე ბე ლი ა, გა და ი ხე დოს სო ცი ა ლუ რი 
შე ფა სე ბე ბის ამ ჟა მინ დე ლი ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი სის ტე მა, რა თა არ სე ბუ ლი კრი ტე რი უ მე ბი გახ დეს 
უფ რო გამ ჭვირ ვა ლე და სა მარ თლი ა ნი; სა სურ ვე ლი ა, მოხ დეს შე ფა სე ბის სის ტე მა ში ად გი ლობ რი-
ვი თვით მმარ თვე ლო ბის რო ლის გან საზ ღვრა, რად გან სწო რედ მათ მო ე პო ვე ბათ ყვე ლა ზე ზუს ტი 
ინ ფორ მა ცია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბულ სო ცი ა ლურ- დე მოგ რა ფი ულ სუ რათ ზე და ყვე ლა ზე 
მე ტად აქვთ შე ხე ბა სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის სა ჭი რო ე ბის მქო ნე მო ქა ლა ქე ებ თან; სო ცი ა ლუ რად 
და უც ვე ლი პი რის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბის, გა უქ მე ბის ან აღ დგე ნის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი-
ღე ბი სას, სა სურ ვე ლია ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა ბა მი სი სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის 
რე კო მენ და ცი ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა. ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, თვით მმარ თვე ლო ბის რე კო მენ და-
ცი ის არ სე ბო ბი სას, შემ თხვე ვე ბის ხე ლა ხა ლი შეს წავ ლის ვა დე ბის დაჩ ქა რე ბა, რა თა კი დევ უფ-
რო არ დამ ძიმ დეს უკი დუ რე სად მოწყ ვლა დი ოჯა ხე ბის მდგო მა რე ო ბა; სა სურ ვე ლი ა, გა ი ზარ-
დოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ისე თი სა კი თხე ბის გა დაწყ ვე ტი სას, რო გო რე ბიც არის 
მუ ნი ცი პა ლუ რი ობი ექ ტე ბის სა ხელ დე ბის, ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის და მუ ნი ცი პა ლუ რი გზე ბის 
მარ თვა; მნიშ ვნე ლო ვა ნია ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან თვით მმარ თვე ლო ბე ბის თვის 
სა ჭი რო მე თო დო ლო გი უ რი დახ მა რე ბის გა წე ვა ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის ახა ლი მო დუ ლე-
ბის და სა ნერ გად.

ამ სა ჭი რო ე ბე ბის სა პა სუ ხოდ ჯერ ჯე რო ბით ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბი ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის 
მხრი დან არ და ფიქ სი რე ბუ ლა. მე ო რე კვლე ვის მა სა ლე ბით, ყვე ლა ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი სა კი თხი 
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ისევ დგას დღის წეს რიგ ში. ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კი თხი, რო მე ლიც დი ნა მი უ რი ტემ პით 
მი დის, არის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის დაც ვის გან ყო ფი ლე ბე ბის შექ მნა. იგი 
შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის სა კითხ ზე პა სუ ხად, თუმ ცა 
მი სი და ნერ გვა ყველ გან ერ თნა ი რი ტემ პით არ ხორ ცი ელ დე ბა. 

სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის პირ ვე ლი ან გა რი შის რე კო მენ და ცია იყო ინ ტე რაქ ტი უ ლი ელექ ტრო-
ნუ ლი ონ ლა ინ პლატ ფორ მე ბის შექ მნა, სა დაც გა მოქ ვეყ ნდე ბა ან გა რი შე ბი და შე საძ ლე ბე ლი გახ-
დე ბა მო სახ ლე ო ბის გან უკუ კავ ში რის მი ღე ბა და აქ ტი უ რი კო მუ ნი კა ცი ის წარ მო ე ბა. მომ დევ ნო 
სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის თვის რიგ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში უკ ვე და ი ნერ გა ინო ვა ცი უ რი ელექ ტრო ნუ-
ლი პორ ტა ლი (ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი), რო მელ მაც ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ-
მო მად გენ ლებ თან მო ქა ლა ქე ე ბის ონ ლა ინ კო მუ ნი კა ცი ის, გამ ჭვირ ვა ლე უკუ კავ ში რის სის ტე მა 
და ნერ გა. სა სი ხა რუ ლო ა, რომ სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის უმე ტე სო ბა იწყებს ამ პრაქ ტი კის 
მულ ტიპ ლი ცი რე ბას.

სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვე ბით ხაზ გას მუ ლი იყო მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო-
ბის და ინ კლუ ზი უ რი პო ლი ტი კის ხელ შემ წყო ბი ღო ნის ძი ე ბე ბის და ნერ გვის სა ჭი რო ე ბა, მათ შო-
რის - კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მო ნა წი ლე ო ბის ფორ მე ბის ხელ შე წყო ბა: ელექ ტრო ნუ ლი პე-
ტი ცი ის, მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბის, მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის სხვა დას ხვა მე ქა ნიზ  მის - 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს, სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭოს, შშმ პირ თა საბ ჭოს (და 
სხვა) მე ტი ქმე დი თო ბის ხელ შე წყო ბა მო ქა ლა ქე თა ინ ტე რე სე ბის დაც ვის, სა ჯა რო მმარ თვე ლო-
ბის რე ფორ მის სრულ ფა სო ვა ნი იმ პლე მენ ტა ცი ის პრო ცეს ში.

სა სი ხა რუ ლო ა, რომ სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან თა-
ნამ შრომ ლო ბით, პრო ექ ტით ხელ შე წყო ბი ლი ღო ნი ძი ე ბე ბის შე დე გად მოხ და ელექ ტრო ნუ-
ლი პე ტი ცი ის სის ტე მის და ნერ გვა, ბი უ ჯე ტით გა ნი საზ ღვრა მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე-
ბის მო ცუ ლო ბა და ად მი ნის ტრი რე ბის წე სე ბი (უფ რო დაწ ვრი ლე ბით - პუბ ლი კა ცი ის სხვა 
ნაწილებ ში), მოხ და შშმ პირ თათ ვის ადაპ ტი რე ბუ ლი გა რე მოს უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის ძი ე-
ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა.

სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვე ბის ორი ვე ეტაპ ზე ხაზ გას მუ ლი იყო გენ დე რუ ლად სეგ რე გი რე ბუ ლი 
მო ნა ცე მე ბის და გენ დე რუ ლი სტა ტის ტი კის აუ ცი ლებ ლო ბის სა კი თხი მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის 
მი მართ უფ რო სა მარ თლი ა ნი და ინ კლუ ზი უ რი პო ლი ტი კის და სა ნერ გად. სა სი ხა რუ ლო ა, რომ 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში გა აზ რე ბუ ლია ამ სა კი თხის მნიშ ვნე ლო ბა. ეს აი სა ხა სა-
მიზ ნე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თვით მმარ თვე ლო ბებ თან თა ნამ შრომ ლო ბით ინი ცი რე ბულ პრო ექ ტებ ში, 
რომ ლის შე დე გად და იხ ვე წა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა მოქ მე დო გეგ მე ბი, და ი წყო მუ შა ო ბა 
გენ დე რულ სტრა ტე გი ა ზე.

მი სა სალ მე ბე ლია სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი უ როს ინ ტე რე სის გაზ რდა მო ცე მუ ლი გა მოწ ვე ვის 
და საძ ლე ვად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში და მიმ დი ნა რე ობს პრო ცე სი, რო მე ლიც აუ ცი ლებ ლად მო ი-
ტანს შე დე გებს არა მხო ლოდ სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, არა მედ - ზო გა დად თვით მმარ თვე-
ლო ბე ბის პრაქ ტი კა ში (ხაზ გას მით უნ და ით ქვას, რომ ფონ დი „სო ხუ მის“ მხრი დან სა ჯა რო სამ-
სა ხუ რის ბი უ როს მი სა მარ თით სხვა დას ხვა დროს გაჟ ღე რე ბუ ლი იყო არა ერ თი რე კო მენ და ცია 
ამ გა მოწ ვე ვებ ზე სა პა სუ ხოდ).

სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვე ბის სე რი ო ზულ მო ნა პოვ რად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს ად გი ლობ რივ 
თვით მმარ თვე ლო ბა ში კერ ძო სექ ტო რის მო ნა წი ლე ო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კი თხე ბის მი-
მართ ყუ რა დღე ბის გაზ რდა. თუ პირ ვე ლი კვლე ვის მა სა ლე ბით მხო ლოდ კან ტი კუნ ტად ის მო და 
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ამ სა კითხ ზე მკა ფიო პო ზი ცი ე ბი, მე ო რე კვლე ვამ უკ ვე გა მო ავ ლი ნა ის კონ კრე ტუ ლი სფე რო-
ე ბი, სა დაც ეს თა ნამ შრომ ლო ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა; გა მო იკ ვე თა კვლე ვის ექ სპერ ტე ბის ხედ ვე ბი, 
რო გორ შე იძ ლე ბა კერ ძო სექ ტო რის და ინ ტე რე სე ბა და მა თი კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მგებ ლო-
ბის და ინ ტე რე სის გაზ რდა ად გი ლობ რივ პრო ცე სებ ში მო ნა წი ლე ო ბის კუ თხით.

აღ ნიშ ნუ ლი თე მა გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რი გახ და კო ვიდ-19-ის პან დე მი ის პი რო ბებ ში, 
რო ცა თით ქმის ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მეტ -ნაკ ლე ბი ინ ტენ სი ვო ბით მოხ და კერ ძო სექ ტო-
რის რე სურ სის გა მო ყე ნე ბა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის დახ მა რე ბის სა კითხ ში. კვლე ვე ბის რე კო-
მენ და ცია იყო მსგავ სი ად გი ლობ რი ვი თა ნამ შრომ ლო ბის არა ფრაგ მენ ტუ ლი, არა მედ გრძელ-
ვა დი ა ნი ხა სი ა თის ხელ შე წყო ბა, რაც აუ ცი ლებ ლად და ე ტყო ბა ად გი ლობ რი ვი ზრუნ ვის თუ 
სხვა დას ხვა ჯგუ ფის გაძ ლი ე რე ბის კენ მი მარ თულ პო ლი ტი კას და ამი ტომ აუ ცი ლებ ლად უნ და 
წა ხა ლის დეს.

სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი და ეთ მო არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის 
როლს რე ფორ მის წარ მა ტე ბის სა კითხ ში. კვლე ვე ბის ორი ვე ეტაპ ზე გა მო იკ ვე თა, რა სა ჭი რო ე-
ბის სა პა სუ ხოდ თვლი ან სსო-ს ინ ტერ ვენ ცი ას მნიშ ვნე ლოვ ნად რო გორც მო ქა ლა ქე ე ბი, ასე ვე - 
ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი. ეს არის მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბა სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის, ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის თა ო ბა ზე; პრო ექ ტე ბი სხვა დას ხვა 
მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის, სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვე ბის და მომ სა ხუ რე ბის შე ფა სე-
ბის კუ თხით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან თა ნამ შრომ ლო ბა და სხვა.

რე კო მენ და ცი ებ ში ხაზ გას მუ ლი იყო ად გი ლობ რი ვი სსო -ე ბის წა ხა ლი სე ბის და გაძ ლი ე რე ბის 
მნიშ ვნე ლო ბა, რაც ხელ შე წყო ბი ლი იყო თა ვად პრო ექ ტით და აი სა ხა რო გორც უკ ვე არ სე ბუ ლი 
სსო -ე ბის მხარ და ჭე რა ში, ასე ვე - მო ქა ლა ქე თა აქ ტი უ რი ჯგუ ფე ბის წი აღ ში ახა ლი სსო -ე ბის და-
ფუძ ნე ბის ხელ შე წყო ბა ში, რა თა მოხ დეს იმ აქ ტო რე ბის რიცხ ვის გაზ რდა, ვინც მო ნა წი ლე ობს 
მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ად ვო კა ტი რე ბა ში.

სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვებ ში ვე გა მო იკ ვე თა ის სა კი თხე ბი, რო მელ თა მი მართ შემ დგომ ში სა-
მიზ ნე სსო -ებ მა გა ა კე თეს ინ ტერ ვენ ცი ა: ვებ გვერ დის მო დერ ნი ზა ცია და პერ სო ნა ლის კვა-
ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა; ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის გა მარ თვა; ინ ფორ მი რე ბა ელექ ტრო ნულ 
მომ სა ხუ რე ბა ზე; გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კი თხე ბის გა აქ ტი უ რე ბა; სა ჭი რო ე ბა თა კვლე-
ვე ბის ჩა ტა რე ბა; მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბის და ნერ გვა; ან ტი კო რუფ ცი უ ლი ღო ნის ძი ე ბე-
ბის ხელ შე წყო ბა და ა.შ.

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვე ბის რე კო მენ და ცი ებ ში აი სა-
ხა სა კი თხი - ინ ტერ მუ ნი ცი პა ლუ რი თა ნამ შრომ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბა მო ქა ლა ქე ე ბის თვის მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი სა კი თხე ბის ეფექ ტი ა ნად და დრო უ ლად გა და საჭ რე ლად. ამ რე კო მენ და ცი ის სა პა სუ ხოდ 
სა თა ნა დო საქ მი ა ნო ბა გან ხორ ცი ელ და სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის ინ ტერ მუ ნი ცი პა ლურ ფორ მატ ში, 
რო დე საც სხვა დას ხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლე ბის მოწ ვე ვით მოხ და გა მოც დი ლე-
ბის გა ზი ა რე ბა მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის სა პა სუ ხო თე მებ ში. ამ სა კითხს მი ეძღ ვნა პრო ექ ტის 
ფარ გლებ ში გა მარ თუ ლი დე ბა ტე ბის სე რია (უფ რო დაწ ვრი ლე ბით - პუბ ლი კა ცი ის მომ დევ ნო 
ნაწილებ ში).

სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვე ბის დო კუ მენ ტე ბის, კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ან გა რი შე ბის ხელ მი საწ ვდო-
მო ბა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყო რო გორც ფონ დი „სო ხუ მის“, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ოფი ცი ა ლურ 
სა ი ტებ ზე, ასე ვე - ბეჭ დუ რი ვერ სი ით. ან გა რი შე ბი ითარ გმნა ინ გლი სურ ენა ზე და გან თავ სდა 
ელექ ტრო ნულ პლატ ფორ მებ ზე.
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უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყო შე დე გე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა მე დი ის წარ მო-
მად გენ ლებ თან - კონ ფე რენ ცი ე ბით, ბრი ფინ გე ბით, სა ტე ლე ვი ზიო გა და ცე მე ბით. სხვა დას ხვა 
სა ა გენ ტო ში და ი ბეჭ და შე სა ბა მი სი მა სა ლე ბი კვლე ვის მიგ ნე ბებ ზე, გა მოკ ვე თილ სა ჭი რო ე-
ბებ ზე. 

 სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვე ბის ბე ნე ფი ტე ბი სა მიზ ნე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თვის

პრო ექ ტის შე სა ბა მის მა კომ პო ნენ ტმა უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი რო ლი შე ას რუ ლა 16 სა მიზ ნე ორ-
გა ნი ზა ცი ის ის ტო რი ა ში. მათ არა მხო ლოდ შე უწყ ვეს ხე ლი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 
ად გი ლობ რივ იმ პლე მენ ტა ცი ას, თვით მმარ თვე ლო ბის პა სუ ხის მგებ ლო ბა ში არ სე ბუ ლი მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი სა კი თხე ბის რე ა ლი ზა ცი ას; კო მუ ნი კა ცი ას მუ ნი ცი პა ლი ტეტ სა და ად გი ლობ რივ სა მო-
ქა ლა ქო ჯგუ ფებს შო რის, რი თაც ბი უ ჯეტ ში აი სა ხა სხვა დას ხვა სა ჭი რო ე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
პროგ რა მე ბი, არა მედ, კვლე ვე ბის შე დე გად, ისი ნი შე ი ა რაღ დნენ მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე-
ბუ ლი შე სა ბა მი სი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცი ე ბით, მი ი ღეს ახა ლი ცოდ ნა ბე ნე ფი ცი არ თა სა ჭი-
რო ე ბებ ზე, თვით მმარ თვე ლო ბა ში მიმ დი ნა რე სო ცი ა ლურ პრო ცე სებ ზე, გახ დნენ ან გა რიშ გა სა-
წე ვი აქ ტო რე ბი ად გი ლობ რივ სა მო ქა ლა ქო პრო ცე სებ ში, გა აღ რმა ვეს ბე ნე ფი ცი არ თა ნდო ბა და 
გა ზარ დეს ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ცნო ბა დო ბა, მი ი ღეს ახა ლი უნარ -ჩვე ვე ბი, ან აი მაღ ლეს არ სე ბუ ლი 
ცოდ ნა სა ჭი რო ე ბა თა შეს წავ ლის, მო ნა ცემ თა შეგ რო ვე ბის და ინ ტერ პრე ტი რე ბის პრო ცეს ში. 
შე ი ძი ნეს ახა ლი კონ ტაქ ტე ბი და ახალ სა ფე ხურ ზე აიყ ვა ნეს ინ ტერ მუ ნი ცი პა ლუ რი პარ ტნი ო-
რო ბა და გა მოც დი ლე ბის გაც ვლა. ერ თი სიტყ ვით, ჩა წე რეს ახა ლი სიტყ ვა ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
ბექ გრა უნ დში.
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თავი IV

სამუშაოჯგუფები-

მუნიციპალურ

დონეზე 

საჯარო

მმართველობის

რეფორმის 

იმპლემენტაციის

მექანიზმი
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სამუშაოჯგუფები-მუნიციპალურდონეზე 

საჯარომმართველობისრეფორმის 

იმპლემენტაციისმექანიზმი

გუ რან და გვან ცე ლა ძე
პრო ექ ტის ასის ტენ ტი

კულ ტუ რულ -ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“

რა ტომ არის სა ჭი რო ჯგუ ფე ბის შექ მნა, რო ცა ად გი ლებ ზე უკ ვე აქ ტი უ რად მუ შა ო ბენ ჩვე ნი 
პარ ტნი ო რი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი? რა მი სია და ე კის რე ბა ჯგუ ფებს? - ეს 
ის შე კითხ ვე ბი ა, რომ ლე ბიც თით ქმის ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გვეს მო და, რო დე საც პრო ექ ტის 
ახალ ეტაპ ზე ამ მე ქა ნიზ მის და ნერ გვას შე ვუ დე ქით. 

ჩვე ნი პა სუ ხი კი ერ თი იყო, იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 
ერ თ-ერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს კომ პო ნენტს წარ მო ად გენს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის რე-
ფორ მა, რომ ლის მი ზა ნია დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პრო ცე სის გა უმ ჯო ბე სე ბა და ად გი ლობ რივ დო-
ნე ზე უკე თე სი მმარ თვე ლო ბის მიღ წე ვა: მხო ლოდ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
აქ ტი უ რი მუ შა ო ბა ად გი ლებ ზე სწრაფ და თვალ სა ჩი ნო შე დეგს ვერ მოგ ვცემ და; ამ პრო ცე სებ ში 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლი მათ თან ერ თად ისევ და ისევ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის წარ-
მო მად გენ ლებს უნ და შე ე ტა ნათ. 

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის და სა ნერ გად PAR-ის ახალ სა მოქ მე დო გეგ მა ში ად გი ლობ-
რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის მი მარ თუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო ორი ძი რი თა დი ამო ცა ნა: 
ა) თვით მმარ თვე ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე-
ბე ბის გა ფარ თო ე ბა; ბ) ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ხელ-
მი საწ ვდო მო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ეტა-
პობ რი ვი გან ვი თა რე ბა და გა უმ ჯო ბე სე ბა. 

სა გუ ლის ხმო ა, რომ ად გი ლებ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი და საგ რძნო ბი ცვლი ლე ბე ბის უზ რუნ ველ სა-
ყო ფად, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად აღი ა რა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ინ-
ფორ მი რე ბუ ლო ბის და ჩარ თუ ლო ბის გაზ რდის აუ ცი ლებ ლო ბა რო გორც რე ფორ მის იმ პლე მენ ტა-
ცი ის ყვე ლა ეტაპ ზე, ასე ვე - მო ნი ტო რინ გი სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის პრო ცეს ში. ამის და ნერ გვა 
კი ად გი ლობ რივ დო ნე ზე, ფაქ ტობ რი ვად, შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და ძლი ე რი სა თა ნა დო მე ქა ნიზ მის 
შექ მნის გა რე შე. 

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში გან ხორ ცი ელ და სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის 
რე ფორ მის (PAR) საგ ზაო რუ კის მო ნი ტო რინ გის 4 ეტა პი და ად-
გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვის 2 ეტა პი, რო მელ შიც მო ნა-
წი ლე ობ და პრო ექ ტში ჩარ თუ ლი 16 სხვა დას ხვა პრო ფი ლის სა-
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცია 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. 
ამ მო ნი ტო რინ გე ბის შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი რე კო მენ და ცი ე ბის 
ად ვო კა ტი რე ბის სა უ კე თე სო მე ქა ნიზ მად საპ რო ექ ტო გა ნა ცხად ში 
მო აზ რე ბუ ლი იყო სა მუ შაო ჯგუ ფე ბი.



56

აქე დან გა მომ დი ნა რე, ად გი ლებ ზე სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გა ტა რე ბის პრო ცეს ში 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებ სა და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის სტრუქ-
ტუ რულ და ნა ყო ფებს შო რის კო ორ დი ნა ცი ის და თა ნამ შრომ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით, ასე ვე 
მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი ხარ ვე ზე ბის ანა ლი ზის და მათ ზე რე ა გი რე ბის ეფექ ტი-
ა ნო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, ყვე ლა სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე იქ მნა რვა ინ ტერ სექ ტო რუ-
ლი „სა მუ შაო ჯგუ ფი“. ის წარ მო ად გენს სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის 
რე ფორ მის ჯე როვ ნად გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით შექ მნილ პირ ველ სა კო ორ დი ნა ციო მე ქა ნიზმს, 
რო მელ მაც გა ა ერ თი ა ნა ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბის (მათ შო რის - „ფო რუ მის“ წევ რე ბის), მე დი ის და მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის (შშმ პი რე ბი, 
მარ ტო ხე ლა ქა ლე ბი, დევ ნი ლე ბი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბი და ა.შ.) წარ მო მად გენ ლე ბი (10-12 
ადა მი ა ნი).

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ჯგუ ფე ბის შექ მნას წინ უძღო და კონ სულ ტა ცი ე ბი ად გი ლობ რი ვი თვით-
მმარ თვე ლო ბის პა სუ ხის მგე ბელ პი რებ თან, რა თა მათ თან შე თან ხმე ბით მომ ხდა რი ყო სა მუ შაო 
ჯგუ ფის ფორ მი რე ბა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მა თი მხრი დან პრო ექ ტის ამ კონ კრე ტუ ლი აქ ტი ვო ბის 
მი მართ სე რი ო ზუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა და ფიქ სირ და. რად გან ძა ლი ან აქ ტი უ რი მუ შა ო ბა იყო 
წარ მარ თუ ლი რო გორც პრო ექ ტის გან მა ხორ ცი ე ლებ ლე ბის, ასე ვე - პარ ტნი ო რო სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ. გან სა კუთ რე ბით ზედ მი წევ ნით იქ ნა შერ ჩე უ ლი ჯგუ ფის 
წევ რი ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, რად გან ისი ნი მთა ვარ ლო ბის ტე-
ბად მო ი აზ რე ბოდ ნენ სა მუ შაო გეგ მა ში შე ტა ნი ლი მიზ ნე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად ად გი ლობ რივ 
დო ნე ზე. 

სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის შექ მნის ძი რი თა დი მი ზა ნი იყო სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი-
ე ბის მი ერ სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გი ს და სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის 
შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი მიგ ნე ბე ბი სა და შე მუ შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის ასახ ვა ჯგუ ფის სა-
მუ შაო გეგ მა ში, მა თი შემ დგო მი ად ვო კა ტი რე ბის თვის ად გი ლობ რივ გეგ მებ ში და, შე სა ბა მი სად, 
ბი უ ჯე ტებ ში. 

სა მუ შაო ჯგუ ფის საქ მი ა ნო ბა, ფუნ ქცი ე ბი, უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი გა ნი საზ ღვრა შე სა ბა მი სი 
დე ბუ ლე ბით და დამ ტკიც და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ პრო ექ ტის მიმ დი-
ნა რე ო ბი სას, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ელექ ტრო ნუ ლი მარ თვის სის ტე მე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად, 
„სა მუ შაო ჯგუ ფებ მა“ შე ი მუ შა ვეს ად გი ლობ რი ვი სა მოქ მე დო გეგ მე ბი - „ად გი ლობ რი ვი თვით-
მმარ თვე ლო ბი სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 2020-2021 წწ. ერ თობ ლი ვი სა მოქ მე დო გეგ მა 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის“, რომ ლე ბიც გან ხი-
ლუ ლი, მი ღე ბუ ლი და დამ ტკი ცე ბუ ლია საკ რე ბუ ლო ე ბის მი ერ.

ად გი ლობ რი ვი სა მოქ მე დო გეგ მე ბი მო ი ცავს რე კო მენ და ცი ებს, თუ რო გორ უნ და გა უმ ჯო ბეს-
დეს სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის (PAR) სა მოქ მე დო გეგ მის შეს რუ ლე ბის ინ დი კა ტო რე ბი 
შე სა ბა მის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. ეს შე იძ ლე ბა გუ ლის ხმობ დეს ვებ გვერ დზე ფი ნან სუ რი ან გა რი შე-
ბის რე გუ ლა რუ ლად გა მოქ ვეყ ნე ბას, ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის რა ო დე ნო ბის გაზ რდას და ა.შ. 
ეს ყვე ლა ფე რი კი ხელს შე უ წყობს ად გი ლობ რივ დო ნე ზე საქ მი ა ნო ბის სა ჭი რო ხა რის ხის შე ნარ-
ჩუ ნე ბას და ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან ურ თი ერ თო ბას.

აქე დან გა მომ დი ნა რე, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბი სა და სა მო ქა ლა-
ქო სა ზო გა დო ე ბის ერ თობ ლი ვი სა მოქ მე დო გეგ მა მო ი ცავს გარ კვე ულ მიზ ნებ სა და ამო ცა ნებს, 
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რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლია სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის შეს რუ ლე ბის მო ნი ტო რინ გი ს და 
ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი ხარ ვე ზე ბის აღ მოფხ ვრი სა 
და არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბის კენ, რა თა მიღ წე ულ იქ ნას ეფექ ტი ა ნი, გამ ჭვირ ვა ლე და 
ინ კლუ ზი უ რი მმარ თვე ლო ბა. 

შე სა ბა მი სად, გეგ მა ში სა მი მთა ვა რი მი მარ თუ ლე ბა გა ნი საზ ღვრა: ად გი ლობ რი ვი მმარ თვე-
ლო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის ხელ შე წყო ბა; ად გი ლობ რი ვი მმარ თვე ლო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის გაზ რდა; 
ად გი ლობ რი ვი მმარ თვე ლო ბის ინ კლუ ზი უ რო ბის გაზ რდა. 

ამ მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად და გეგ მი ლი იყო შე სა ბა მი სი ამო ცა ნე ბი, რაც სა ჯა რო მმარ თვე-
ლო ბის რე ფორ მის ად გი ლობ რივ დო ნე ზე იმ პლე მენ ტა ცი ის პრო ცესს შე უ წყობ და ხელს. ამის-
თვის კი ად გი ლობ რი ვი მმარ თვე ლო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის ხელ შე წყო ბად და ი გეგ მა მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტე ბის ვებ გვერ დე ბის გა ნახ ლე ბა და სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბა სა ი ტის გაზ რდი ლი 
ფუნ ქცი ო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის შე სა ხებ, ასე ვე ან ტი კო რუფ ცი უ ლი ზო მე ბის მი ღე ბის ხელ შე-
წყო ბა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ცხე ლი ხა ზის და ნერ გვა და მი სი მუ შა ო ბის ტექ ნი კუ რი უზ რუნ-
ველ ყო ფა და სხვა.

რაც შე ე ხე ბა ად გი ლობ რი ვი მმარ თვე ლო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის გაზ რდას, ამ კუ თხით გეგ მებ ში 
გა ი წე რა პერ სო ნა ლის გა დამ ზა დე ბი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის სა კი თხის სტან დარ ტი ზა-
ცი ის პრო ცე სის ხელ შე წყო ბა და თან მიმ დევ რუ ლი გან ხორ ცი ე ლე ბა ელექ ტრო ნულ სერ ვი სებ ზე 
აქ ცენ ტის გა კე თე ბით, ასე ვე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დებ ზე ინ ფორ მა ცი ის გან თავ სე ბა მერ-
თან, საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რეს თან და სხვა პირ ველ პი რებ თან შეხ ვედ რე ბი სათ ვის გა მო ყო-
ფი ლი დღე ე ბის რა ო დე ნო ბის შე სა ხებ. 

მე სა მე მიზ ნის მი საღ წე ვად, რო მე ლიც ეხე ბა ად გი ლობ რი ვი მმარ თვე ლო ბის ინ კლუ ზი უ რო ბის 
გაზ რდას, და ი გეგ მა შემ დე გი ამო ცა ნე ბი: გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მო სახ ლე ო ბის 
მო ნა წი ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ელექ ტრო ნუ ლი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბით, რაც, თა ვის მხრივ, 
მო ი აზ რებს მო სახ ლე ო ბის მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბის და ნერ გვას, სა ინ-
ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბის ჩა ტა რე ბას მო ქა ლა ქე ებ თან, ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში მოქ-
მე დი მრჩე ველ თა საბ ჭო სა და სხვა საბ ჭო ე ბის მუ შა ო ბის გაძ ლი ე რე ბას. 

და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად სა მუ შაო ჯგუ ფის წევ რე ბი აქ ტი უ რად მუ შა ობ დნენ. ტარ-
დე ბო და ყო ველ თვი უ რი გეგ მი უ რი შეხ ვედ რე ბი. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არ სე ბულ ჯგუ ფებს, სა უ-
კე თე სო პრაქ ტი კი სა და გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის მიზ ნით, აქ ტი უ რი კო მუ ნი კა ცია ჰქონ დათ 
ერ თმა ნეთ თან. 

სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის ყვე ლა ზე დიდ მიღ წე ვად უნ და ჩა ით ვა ლოს ის, რომ საქ მი ან მა ურ თი ერ თო-
ბებ მა მჭიდ როდ და ა კავ ში რა სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი და თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბი. 
ას წავ ლა მათ ერ თად, ერ თი ა ნი ძა ლე ბით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სათ ვის სა ჭი რო საქ მე ე ბის კე თე ბა. 

მუ შა ო ბის პრო ცეს ში გა მო იკ ვე თა ორი ვე მხა რის გა მა ერ თი ა ნე ბე ლი ინ ტე რე სე ბი და შე იქ მნა 
თა ნამ შრომ ლო ბის ახა ლი პლატ ფორ მა, რა მაც ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის ბევ რი კარ გი შე-
დე გი და დო. გან სა კუთ რე ბით ღი რე ბუ ლი და მნიშ ვნე ლო ვა ნი ამ პრო ცე სებ ში იყო სა მო ქა ლა ქო 
სექ ტო რის ჩარ თუ ლო ბა. ეს ჯგუ ფი, ფაქ ტობ რი ვად, სა ზო გა დო ე ბის ინ ტე რე სე ბის ყვე ლა ზე აქ-
ტი უ რი „გამ ტა რი“ აღ მოჩ ნდა. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში შექ მნილ მა სა მუ შაო ჯგუ ფებ მა სა შუ ა ლე ბა მოგ ვცა, მი ზან მი მარ თუ ლად 
მომ ხდა რი ყო სა ზო გა დო ე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის სის ტე მა ტუ რი გაჟ ღე რე ბა. ეს ორი ვე მხა რის თვის 
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ღი რე ბულ მე ქა ნიზ მად იქ ცა. თვით მმარ თვე ლო ბის თვი საც ბევ რი ისე თი სა კი თხი წა მო ა ტივ ტი ვა, 
რაც მა თი ყუ რა დღე ბის მიღ მა რჩე ბო და. 

სა მუ შაო ჯგუ ფებ მა აქ ტი უ რად და ი წყეს მუნ იცი პა ლი ტე ტებ ში პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ჩა ტა-
რე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გე ბის შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი ხარ ვე ზე ბის ანა ლი ზი და მათ ზე რე ა გი რე-
ბის ეფექ ტი ა ნო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად აქ ტი ვო ბე ბის და გეგ მვა. რა თქმა უნ და, დი ნა მი კა მო ნი-
ტო რინ გებს შო რის იც ვლე ბო და და ჯგუ ფე ბის აქ ტი უ რო ბის შე დე გიც, ყო ვე ლი მო ნი ტო რინ გის 
შემ დეგ, ნათ ლად იკ ვე თე ბო და. პირ ვე ლი მო ნი ტო რინ გი სგან გან სხვა ვე ბით, ყო ვე ლი მომ დევ ნო 
მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბის დროს მცირ დე ბო და რე კო მენ და ცი ე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი, რო მე ლიც პე-
რი ო დუ ლად ისა ხე ბო და სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის გეგ მებ ში. 

თუ კი პრო ექ ტის დი ნა მი კას მივ ყვე ბით, სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბი შემ-
დეგ ნა ი რად შე იძ ლე ბა და ვა ლა გოთ:

 შე საძ ლე ბე ლი გახ და თა ნამ დე ბო ბე ბის პირ თა სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ე ბის გან-
თავ სე ბა რვა ვე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დ ზე. 

 და ი ნერ გა სხვა დას ხვა სამ სა ხუ რის ელექ ტრო ნუ ლი ან გა რი შე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბის 
პრაქ ტი კა, ასე ვე სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ე ბის: ბრძა ნე ბე ბის, გან კარ გუ ლე ბე ბის, შეს-
ყიდ ვე ბის ან გა რი შე ბის, აუ დი ტის დას კვნე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბის წე სის შეს რუ ლე ბა. 

 გა ნი საზ ღვრა და ვებ გვერ დებ ზე გან თავ სდა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თა ნამ დე ბო ბის 
პი რე ბის მი ღე ბის დღე ე ბი და სა ა თე ბი.

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მო ქა ლა ქე ებ თან ონ ლა ინ კო მუ ნი კა ცი ის გა საძ ლი ე რებ ლად 
ამოქ მედ და „ცხე ლი ხა ზი.“ 

 ეტა პობ რი ვად მიმ დი ნა რე ობს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ვებ გვერ დე ბის მო დერ ნი ზე ბა 
და იხ ვე წე ბა ცალ კე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის დი ზა ი ნი. გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლია მო ქა ლა ქე თა 
მო ნა წი ლე ო ბის ელექ ტრო ნუ ლი პლატ ფორ მე ბი და ელექ ტრო ნუ ლი რე სურ სე ბი-
სად მი ხელ მი საწ ვდო მო ბა.

შე დე გე ბის კუ თხით, რიგ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს თა ვი სი გა მოკ ვე თი ლი ნი შაც ჰქონ და. მუ შა-
ო ბა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე, მეტ -ნაკ ლე ბად გან სხვა ვე ბუ ლად 
მიმ დი ნა რე ობ და:

 ოზურ გე თის სა მუ შაო ჯგუ ფის მი ერ შემუშავებული რე კო მენ და ცი ე ბის შე დე გად, 
2020-2021 წწ. ბი უ ჯეტ ში შე ვი და ხარ ჯი, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტის მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს შე ნო ბის ადაპ ტი რე ბას შშმ პირ თათ ვის. 
სა მუ შაო ჯგუ ფის რე კო მენ და ცი ე ბის შე დე გად მი ი ღო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მე რი-
ამ და 2021 წლის ბი უ ჯეტ ში შე ტა ნილ იქ ნა ხარ ჯი ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის 
(რუ სუ ლე ნო ვა ნი) თარ ჯიმ ნით უზ რუნ ველ ყო ფის თვის. სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტის 
პროგ რა მის - „ი ყა ვი თა ნამ მარ თვე ლი“ და ფი ნან სე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ-
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ჯეტ ში გა ი ზარ და. და წყე ბუ ლია მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბით მო სახ ლე ო ბის 
კმა ყო ფი ლე ბის შე ფა სე ბის პრაქ ტი კის და ნერ გვა და შე მუ შა ვე ბუ ლია შე ფა სე ბის-
თვის სა ჭი რო ფორ მე ბი.

 ლან ჩხუ თის სა მუ შაო ჯგუ ფის ინი ცი ა ტი ვით შე მუ შა ვდა სა ჯა რო მო ხე ლე თა ტრე-
ნინ გ-სტრა ტე გი ა, და ი ნერ გა ელექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ტო რი პან დე მი ურ პე რი ოდ-
ში საკ რე ბუ ლოს და მე რი ის თა ნამ დე ბო ბის პი რებ თან სა კო მუ ნი კა ცი ოდ. ონ ლა ინ 
აპ ლი კა ცია „ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს ელექ ტრო ნუ ლი მე ნე-
ჯე რი“ ით ვლე ბა ინო ვა ცი ურ ტექ ნო ლო გი ად და გან სა კუთ რე ბუ ლი პო პუ ლა რო ბით 
სარ გებ ლობს მო სახ ლე ო ბა ში. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ა ში გა მო ი ყო სა მო ქა ლა ქო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ურ თი ერ თო ბის თვის პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი.

 ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა ერ თ-ერ თმა პირ ველ მა შეძ ლო „მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ად-
გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის პრო ფე სი ულ სა ჯა რო მო ხე ლე თა ეთი კის კო-
დექ სის“ ოფი ცი ა ლუ რად დამ ტკი ცე ბა. შე მუ შავ და და დამ ტკიც და ეთი კის კო დექ სი 
საკ რე ბუ ლოს წევ რთათ ვის. 

 ეთი კის კო დექ სი შე მუ შა ვე ბუ ლია და დამ ტკი ცე ბუ ლია ცა გე რი სა და ხო ნის მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტებ ში. 

 შშმ პირ თათ ვის ადაპ ტი რე ბუ ლი გა რე მოს შექ მნის თვალ საზ რი სით, პროგ რე სი შე-
იმ ჩნე ვა ბაღ და თის და ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, სა კი თხის პრი ო რი ტე ტუ ლო ბა 
კარ გად იქ ნა შე ფა სე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ და მო ხერ ხდა ადაპ ტი რე ბუ ლი 
გა რე სივ რცის მო წყო ბა შშმ პი რე ბის თვის. 

 პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბი ინ კლუ ზი უ რი მი მარ თუ ლე ბით სხვა დას ხვა მი მარ თუ-
ლე ბის საბ ჭო ე ბის შექ მნით გაგ რძელ და, მა გა ლი თად, ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
შე იქ მნა სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭო.

 თერ ჯო ლა ში აქ ტი უ რად მი დის მუ შა ო ბა წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კის გა ზი ა რე ბის 
გა მო ყე ნე ბით და ყვე ლა პი რო ბაა შექ მნი ლი მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტის და ნერ-
გვის თვის.

 ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მნიშ ვნე ლო ვან მიღ წე ვად უნ და ჩა ით ვა ლოს მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტის ვებ გვერ დის მო დერ ნი ზა ცი ის თვის ბი უ ჯეტ ში თან ხის გა მო ყო ფა.

 ან ტი კო რუფ ცი უ ლი დე ბუ ლე ბა შე მუ შა ვე ბუ ლი და დამ ტკი ცე ბუ ლია ლან ჩხუ თის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში.

 ბაღ დათ ში მუნ ცი პა ლი ტე ტის სა მუ შაო ჯგუფ მა შე ი მუ შა ვა ან ტი კო რუფ ცი უ ლი 
სტრა ტე გი ა, რო მე ლიც დამ ტკი ცე ბის პრო ცეს ში ა. მსგავს დო კუ მენ ტზე მუ შა ობს 
ვა ნის სა მუ შაო ჯგუ ფიც. 

 ონ ლა ინ პე ტი ცი ის ვე ლი ჩა შენ და ხო ნის, ვა ნი სა და ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე-
ბის ვებ გვერ დებ ზე. 
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სა მუ შაო ჯგუ ფე ბი შე იძ ლე ბა აღი ა რე ბულ იქ ნას ელექ ტრო ნუ ლი 
მმარ თვე ლო ბის ეფექ ტი ა ნი გან ხორ ცი ე ლე ბის მნიშ ვნე ლო ვან ინ-
სტრუ მენ ტად. მა თი აქ ტი უ რი მუ შა ო ბის შე დე გად გა ი ზარ და სა ჯა-
რო მო ხე ლე თა პა სუ ხის მგებ ლო ბა ელექ ტრო ნულ მმარ თვე ლო ბა ზე 
მო ქა ლა ქე თა ხელ მი საწ ვდო მო ბის და ჩარ თუ ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე-
ბის თვალ საზ რი სით.

ეს იყო სა უ კე თე სო პლატ ფორ მა მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის ერ თობ ლი ვი ძა ლის ხმე ვით გა-
და საჭ რე ლად, თვით მმარ თვე ლო ბას თან კო ორ დი ნირე ბუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის პრაქ ტი კის და სა-
ნერ გად, რა მაც ხე ლი შე უ წყო თვით მმარ თვე ლო ბის კე თილ გან წყო ბას და მო სახ ლე ო ბის ნდო ბის 
ამაღ ლე ბას. 
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თავი  V

ადვოკატირება

ნაციონალურ

დონეზე-

მიღებული

გაკვეთილები
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ადვოკატირებანაციონალურდონეზე- 

მიღებულიგაკვეთილები

ეკა ტე რი ნე გა მა ხა რი ა
ად ვო კა ტი რე ბის მე ნე ჯე რი

კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონ დი „სო ხუ მი“

ად ვო კა ტი რე ბის პრინ ცი პე ბი და არ ხე ბი

ად ვო კა ტი რე ბა ჯან სა ღი დე მოკ რა ტი ის სა ფუძ ვე ლი ა, რად გან ის ადა მი ან თა ჯგუ ფის გა ერ-
თი ა ნე ბას, თა ნამ შრომ ლო ბას და მო ნა წი ლე ო ბას ეფუძ ნე ბა სოფ ლებ ში, ქა ლა ქებ სა თუ ქვე ყა ნა ში 
მო სახ ლე ო ბის სა ცხოვ რე ბე ლი გა რე მოს, უფ ლე ბე ბი სა და ინ ტე რე სე ბის დაც ვი სათ ვის და მათ 
ცხოვ რე ბა ში სა სი კე თო ცვლი ლე ბე ბის მო სახ დე ნად. 

ფონ დი „სო ხუ მის“ საქ მი ა ნო ბის ერ თ-ერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს და უმ თავ რეს პრინ ციპს, მო სახ-
ლე ო ბის კე თილ დღე ო ბის და ღირ სე უ ლი ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, მათ ცხოვ-
რე ბა ში არ სე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის და გა მოწ ვე ვე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა წარ მო ად გენს, რო მელ საც 
თან ერ თვის ად გი ლებ ზე სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მო ბი ლი ზე ბა და გაძ ლი ე რე ბა და მათ თან 
კონ სულ ტა ცი ე ბის შე დე გად გან საზ ღვრუ ლი პრი ო რი ტე ტუ ლი სა კი თხე ბის აქ ტუ ა ლი ზა ცი ის, ან და 
არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტის მიზ ნით, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ თა ნამ დე ბო ბის პი-
რებ ზე ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნა. 

ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის ეფექ ტი ა ნი 
და ჯე რო ვა ნი გა ტა რე ბის ხელ შე სა წყო ბად ეროვ ნულ დო ნე ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ად ვო კა ტი რე-
ბაც ამ ძი რი თად პრინ ცი პებს და ე ყრდნო: 
 მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბა და პრობ ლე მე ბის იდენ ტი ფი ცი-

რე ბა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის მო ნი ტო რინ გის და გა ტა რე ბუ ლი 
რე ფორ მის ეფექ ტი ა ნო ბის და მო სახ ლე ო ბა ზე ზე გავ ლე ნის შეს წავ ლის გზით; 

 სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებ თან აქ ტი უ რი კონ-
სულ ტა ცი ე ბის გზით პრი ო რი ტე ტუ ლი სა კი თხე ბის და ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვე ბის გა მო ყო ფა;

 სხვა დას ხვა ფო რუ მის თუ პლატ ფორ მის გა მო ყე ნე ბით გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ თათ ვის, ად-
გი ლობ რივ დო ნე ზე არ სე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის და გა მოწ ვე ვე ბის გა და საწყ ვე ტად აუ ცი ლე ბე ლი 
გზე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გა ზი ა რე ბა.

პრო ექ ტის მიმ დი ნა რე ო ბი სას იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის აქ ტუ ა ლი ზა ცია და გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ თა ყუ რა დღე ბის მიპყ რო ბა მრა ვა ლი არ ხით ხდე ბო და, მათ შო რის: 
 და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბი სა და შე სა ბა მი სი დარ გობ რი ვი სა მი ნის ტრო ე ბის, სა ხელ მწი ფო 

უწყე ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის თვის ად გი ლობ რივ დო ნე ზე PAR-ის გან ხორ ცი ე ლე ბა, პროგ-
რეს სა და აღ ნიშ ნუ ლი რე ფორ მის ეფექ ტი ა ნო ბის შე სა ხებ მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
ან გა რი შე ბის და კვლე ვე ბის გა ზი ა რე ბა;

 სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საბ ჭოს სხდო მებ ში მო ნა წი ლე ო ბა და სა ხელ მწი ფო უწყე-
ბებ ში, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბი სა და მომ სა ხუ რე ბე ბის ჯე რო ვა ნი 
და ნერ გვის თვის ხე ლის შემ შლელ ფაქ ტო რებ ზე ყუ რა დღე ბის გა მახ ვი ლე ბა; 
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 PAR-ის ახა ლი სტრა ტე გი ი სა და 2021 წლის სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბის მიზ ნით, მთავ-
რო ბის ად მი ნის ტრა ცი ის მო ნა წი ლე ო ბა ფო კუს -ჯგუ ფებ სა და კონ სულ ტა ცი ებ ში;

 სა ხელ მწი ფო უწყე ბე ბის მო ნა წი ლე ო ბით გა მარ თულ კონ ფე რენ ცი ებ ში, ტრე ნინ გებ სა თუ 
ვორ კშო პებ ში მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბა, მიღ წე ვე ბის და გა მოწ ვე ვე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 
გა ზი ა რე ბა; 

 სა მო ქა ლა ქო ფო რუმ ში გა ერ თი ა ნე ბულ სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ერ თობ ლი ვი მი-
მარ თვე ბის გაგ ზავ ნა.

წარ მა ტე ბის ის ტო რია

ინ ტერ ნე ტი ზა ცია - ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის გან ვი თა-
რე ბის თვის ერ თ-ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი წი ნა პი რო ბა 

იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პრობ ლე მა - ინ ტერ ნე ტის სუს ტი და ფარ ვა; ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის 
გან ვი თა რე ბის და ხელ მი საწ ვდო მო ბის შე მა ფერ ხე ბე ლი ფაქ ტო რი 

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის 2019-2020 წლე ბის ეროვ ნულ სა მოქ-
მე დო გეგ მა ში ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის მი მარ თუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ორი 
ძი რი თა დი ამო ცა ნა:
 თვით მმარ თვე ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე-

ბე ბის გა ფარ თო ე ბა; 
 ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის გა უმ-

ჯო ბე სე ბის მიზ ნით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ეტა პობ რი ვი გან ვი თა-
რე ბა და გა უმ ჯო ბე სე ბა. 

ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის მი მარ თუ ლე ბით რე ფორ მე ბის დაჩ ქა რე ბა, ელექ ტრო ნუ ლი 
მომ სა ხუ რე ბის პლატ ფორ მე ბის გან ვი თა რე ბა და მათ ზე მო სახ ლე ო ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ-
რუნ ველ ყო ფა კრი ტი კულ მნიშ ვნე ლო ბას იძენს გან სა კუთ რე ბით COVID-19 ვი რუ სით გა მოწ ვე უ ლი 
პან დე მი ის პი რო ბებ ში.

ჩვე ნი პუბ ლი კა ცი ის შე სა ბა მის თა ვებ ში ით ქვა: თვით მმარ თვე ლო ბებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
მო ნი ტო რინ გის და მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, რომ მო სახ ლე ო-
ბის ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბას და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სა ჯა რო მმარ-
თვე ლო ბის რე ფორ მის ჯე როვ ნად გან ხორ ცი ე ლე ბას მნიშ ვნე ლოვ ნად აფერ ხებს სა მიზ ნე რე გი-
ო ნებ ში ინ ტერ ნე ტის სუს ტი და ფარ ვა. ხა რის ხი ა ნი ინ ტერ ნე ტი სად მი ხელ მი უწ ვდომ ლო ბა, რაც 
გან სა კუთ რე ბით პრობ ლე მუ რი და აქ ტუ ა ლუ რია სოფ ლე ბის მო სახ ლე ო ბის თვის; შე უძ ლე ბელს 
ხდის მო სახ ლე ო ბის მხრი დან ისე თი სერ ვი სე ბის გა მო ყე ნე ბას, რო გო რებიც არის: ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა, საკ რე ბუ ლოს 
თუ მე რი ის წარ მო მად გენ ლე ბის თვის წე რი ლე ბის, გან ცხა დე ბე ბის და პე ტი ცი ის გაგ ზავ ნა, ონ-
ლა ინ სა ჯა რო გან ხილ ვებ ში მო ნა წი ლე ო ბა, მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტის პროგ რა მებ ში ჩარ თვა 
და ა.შ. გარ და ამი სა, სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის თქმით, ისი ნი, ფაქ ტობ რი ვად, ვერ ახერ ხე ბენ ცენ-
ტრა ლურ დო ნე ზე არ სე ბულ სხვა დას ხვა სა ჯა რო ელექ ტრო ნულ სერ ვის ზე წვდო მას, მოწყ ვლა დი 
მო სახ ლე ო ბის თვის სა ხელ მწი ფო თუ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ შე თა-
ვა ზე ბუ ლი მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბის გა მო ყე ნე ბას, ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბას და ონ ლა ინ 
რე ჟიმ ში სამ სა ხუ რებ რი ვი მო ვა ლე ო ბე ბის შეს რუ ლე ბას. ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბი სად მი ხელ მი-
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საწ ვდო მო ბას ასე ვე აფერ ხებს ინ ტერ ნე ტის სა ფა სუ რის სიძ ვი რე, მო სახ ლე ო ბის დი დი ნა წი ლის-
თვის შე სა ბა მი სი ტექ ნო ლო გი უ რი სა შუ ა ლე ბე ბის (კომ პი უ ტე რი, სმარ ტფო ნი) არ ქო ნა და მა თი 
გა მო ყე ნე ბის სუს ტი უნარ -ჩვე ვე ბი.

პრობ ლე მის აღ მო საფხ ვრე ლად გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯე ბი

 არ სე ბუ ლი პრობ ლე მის ამ სახ ვე ლი მო ნი ტო რინ გის ან გა რი შე ბის და მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბა-
თა კვლე ვე ბის და მიზ ნობ რი ვი წე რი ლე ბის გაგ ზავ ნა შე სა ბა მისი სა ხელ მწი ფო უწყე ბე ბის თვის;

 სხვა დას ხვა ფო რუმ ზე სა ხელ მწი ფო უწყე ბე ბის წარ მო მად გე ნელ თა სა ყუ რა დღე ბოდ აღ ნიშ ნუ-
ლი სა კი თხის აქ ტუ ა ლი ზა ცი ა; 

 ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის ად მი ნის ტრა ცი ის, სა ჯა რო მმარ თვე ლო-
ბის რე ფორ მის საბ ჭოს, სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტროს, 
სა ქარ თვე ლოს რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის და ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სა მი ნის ტროს წარ მო მად-
გენ ლებ თან, სა მო ქა ლა ქო ფო რუმ ში გა ერ თი ა ნე ბუ ლი რვა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მოქ მე დი 33 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის ხელ მო წე რი ლი, პრობ ლე მის და შე სა ბა მი სი რე-
კო მენ და ცი ე ბის ამ სახ ვე ლი მი მარ თვის გაგ ზავ ნა.8 

ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან აქ ტი უ რი მუ შა ო ბა, გან სა კუთ რე ბით - პრო ექ ტის ფარ გლებ-
ში, ად გი ლებ ზე სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გა ტა რე ბის ხელ შე სა წყო ბად შექ მნი ლი სა-
მუ შაო ჯგუ ფე ბის მეშ ვე ო ბით, სა დაც მუდ მი ვად ხდე ბო და თვით მმარ თვე ლო ბის თა ნამ დე ბო ბის 
პი რე ბის ყუ რა დღე ბის მიპყ რო ბა ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის მნიშ ვნე ლო ბა ზე და 
მა თი მხრი დან ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ის სა კი თხის წინ წა მო წე ვის მი მარ თუ ლე ბით მე ტი ძა ლის ხმე ვის 
აუ ცი ლებ ლო ბა ზე. 

ად ვო კა ტი რე ბის პო ზი ტი უ რი შე დე გე ბი

სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტრომ ფონ დი „სო ხუ მის“ მი-
მარ თვა ზე სა პა სუ ხო წე რილ ში და ა დას ტუ რა, რომ 2020 წლის 10 იან ვარს, N60 გან კარ გუ ლე-
ბით დამ ტკიც და „სა ქარ თვე ლოს ფარ თო ზო ლო ვა ნი ქსე ლე ბის გან ვი თა რე ბის 2020–2025 წლე ბის 
ეროვ ნუ ლი სტრა ტე გია და მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა“, რომ ლის მი ზა ნია ჯერ 
კი დევ არ სე ბუ ლი ციფ რუ ლი უთა ნას წო რო ბის დაძ ლე ვა და, ქვე ყა ნა ში ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კი სა 
და სა ინ ფორ მა ციო სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის მიზ ნით, ევ რო კავ ში რის და სა ერ თა შო რი სო სა-
უ კე თე სო პრაქ ტი კის შე სა ბა მი სი პო ლი ტი კის და რე გუ ლი რე ბის გა ტა რე ბა სხვა დას ხვა მი მარ თუ-
ლე ბით. „სა ქარ თვე ლოს ფარ თო ზო ლო ვა ნი ქსე ლე ბის გან ვი თა რე ბის 2020–2025 წლე ბის ეროვ-
ნუ ლი სტრა ტე გი ის“ ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით, მსოფ ლიო ბან კთან 
და ი წყო „Log-in Georgia“ პრო ექ ტი, რო მე ლიც სა მი კომ პო ნენ ტის გან შედ გე ბა: 1. ფარ თო ზო ლო ვან 
ინ ტერ ნეტ თან წვდო მის ზრდა; 2. მა ღალ სიჩ ქა რი ან ინ ტერ ნეტ თან და კავ ში რე ბუ ლი ციფ რუ ლი 
სერ ვი სე ბის გა მო ყე ნე ბის ხელ შე წყო ბა; 3. პრო ექ ტის და ნერ გვის მხარ და ჭე რა. სოფ ლე ბის მა-
ღალ სიჩ ქა რი ა ნი ინ ტერ ნე ტით და ფარ ვის ზრდის გარ და, ქვეყ ნის მას შტა ბით იგეგ მე ბა ტრე ნინ-
გი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბის უნარ -ჩვე ვე ბის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მე ბის ამოქ მე დე-
ბა, რაც ხელს შე უ წყობს ციფ რუ ლი სერ ვი სე ბის გა მო ყე ნე ბას. პრო ექ ტი ასე ვე ით ვა ლის წი ნებს 

8 http://fsokhumi.ge/index.php/ka/publikacia/genderi-meinstriming/item/11129-2021-05-28-12-23-02
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ფარ თო ზო ლო ვა ნი სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას, რა თა სოფ ლად ინ ტერ ნეტ 
პრო ვა ი დე რებ მა და ბალ ფა სად შეძ ლონ კონ კუ რენ ტუ ლი მა ღალ ხა რის ხი ა ნი ინ ტერ ნეტ სერ ვი სის 
მი წო დე ბა. იგეგ მე ბა სპე ცი ა ლუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ქა ლე ბის, ეთ ნი კუ რი და სო-
ცი ა ლუ რი უმ ცი რე სო ბე ბი სა და შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რე ბის მი ერ ინ ტერ ნე-
ტი თა და ციფ რუ ლი სერ ვი სე ბით სარ გებ ლო ბის ხელ შე სა წყო ბად. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ად ვო კა ტი რე ბის და მრა ვალ მხრი ვი ძა ლის ხმე ვის შე დე გად, სა დღე ი სოდ, 
პრო ექ ტის სა მიზ ნე ცალ კე ულ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში აქ ტი უ რად და ი წყო ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ის 
პრო ცე სი. კერ ძოდ კი, ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ი დო ხელ შეკ რუ ლე ბა რამ დე ნი მე პრო ვა ი დერ 
კომ პა ნი ას თან, რომ ლე ბიც ინ ტენ სი უ რად ახორ ცი ე ლე ბენ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მას შტა ბით სრულ 
ინტერ ნე ტი ზა ცი ას, ხო ლო ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მიმ დი ნა რე ობს მო ლა პა რა კე ბა ხელ-
შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბის თა ო ბა ზე, რომ ლის დას რუ ლე ბა ახ ლო მო მა ვალ შია მო სა ლოდ ნე ლი. 

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო-
მად გენ ლე ბი ხაზს უს ვა მენ იმას, თუ რა ბიძ გი იქო ნია ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ ორი ვე დო ნის - 
ცენ ტრა ლუ რი და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის - მი მარ თუ ლე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბულ მა ძა-
ლის ხმე ვამ, კონ კრე ტულ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ის სა კი თხის აქ ტუ ა ლი ზა ცი ის და 
პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტის საქ მე ში. 

მი ღე ბუ ლი გაკ ვე თი ლე ბი

პრო ექ ტის მიმ დი ნა რე ო ბის თვის გა მო იკ ვე თა რამ დე ნი მე ღი რე ბუ ლი გაკ ვე თი ლი, რო მე ლიც 
ხელს უწყობ და ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ის ეფექ ტი ა ნო ბას. 

ერ თი ა ნო ბა აძ ლი ე რებს - სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ერ თი ა ნი პლატ ფორ-
მის შექ მნამ და მა თი ძა ლის ხმე ვის გა ერ თი ა ნე ბამ გა ცი ლე ბით ეფექ ტი ა ნი გა ხა და ად ვო კა ტი რე ბის 
კამ პა ნი ა. პრო ექ ტის ფარ გლებ ში გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი გან სხვავ დე ბოდ ნენ სი დი დით, 
გა მოც დი ლე ბით, ორ გა ნი ზა ცი უ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბით და გე ოგ რა ფი უ ლი ფო კუ სით. ცალ კე მოქ-
მე დე ბა გა ცი ლე ბით ნაკ ლებ ზე მოქ მე დე ბას მო ახ დენ და სა კითხ თა აქ ტუ ა ლი ზა ცი ა ზე. გა ერ თი ა-
ნე ბულ მა ძა ლის ხმე ვამ და სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფო რუ მის სა ხე ლით მოქ მე დე ბამ დი დი 
გავ ლე ნა იქო ნია გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ თა მხრი დან ყუ რა დღე ბის მიქ ცე ვის და სო ცი ა ლუ რი 
დაკ ვე თის ვა ლი დუ რო ბის თვალ საზ რი სით. 

სა კონ სულ ტა ციო მიდ გო მის და ინ ტერ სექ ტო რუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბა - ად ვო-
კა ტი რე ბის კამ პა ნია ეფუძ ნე ბო და მო ნი ტო რინ გი სა და მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვე ბის 
შე დე გად მო პო ვე ბულ, მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბულ ინ ფორ მა ცი ას. პრობ ლე მა თა იდენ ტი-
ფი ცი რე ბა და პრი ო რი ტე ტუ ლი სა კი თხე ბის გან საზ ღვრა ხდე ბო და მო ქა ლა ქე ე ბის, სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და თა ვად ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ-
ლე ბის აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბით და მათ თან კონ სულ ტა ცი ე ბით, რაც სძენ და ად ვო კა ტი რე ბის 
პრო ცესს უფ რო მეტ სიმ ძაფ რეს და ლე გი ტი მუ რო ბას; ყვე ლა შე მუ შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ის და 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ქმე დე ბის მი მართ კუთ ვნი ლე ბის და ნდო ბის შეგ რძნე ბას აჩენ და რო გორც 
მო სახ ლე ო ბა ში, ასე ვე - ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში. 

ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან ღი ა ო ბა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად-
გენ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბის თვის ფო რუ მე ბის და პლატ ფორ მე ბის შექ მნა (მაგ., სა ჯა რო მმარ თვე ლო-
ბის რე ფორ მის საბ ჭოს მუ შა ო ბა ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თვა) მნიშ ვნე ლოვ ნად უწყობ-
და ხელს ად გი ლებ ზე არ სე ბულ პრობ ლე მებ ზე  გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბებ თან კო მუ ნი კა ცი ას.
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თავი  VI

რეგიონული

სამოქალაქო

საზოგადოების 

ორგანიზაციებისმცირე

გრანტებისგავლენა 

მუნიციპალიტეტებში

ცვლილებებზე 

(პროგრესის

საუკეთესო

მაგალითები)
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რეგიონულისამოქალაქოსაზოგადოების 

ორგანიზაციებისმცირეგრანტებისგავლენა 

მუნიციპალიტეტებშიცვლილებებზე 

(პროგრესისსაუკეთესომაგალითები)

მერი გელაშვილი
პრო ექ ტის კო ორ დი ნა ტო რი

მე წარ მე ქალ თა ფონ დი

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის (PAR) წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბა ფუნ და მენ ტურ როლს 
ას რუ ლებს სა ქარ თვე ლოს ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცი ის გზა ზე და სა ქარ თვე ლოს წარ მა ტე ბუ ლი 
გან ვი თა რე ბი სა და მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო ბის ამაღ ლე ბის უმ თავ რეს წი ნა პი რო ბას წარ მო-
ად გენს.

რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბა ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის სექ ტო რი სა და მო ქა ლა ქე თა გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში ჩარ თვა რე ფორ მის წარ მა ტე ბის სა წინ და რია და ის უზ რუნ ველ-
ყოფს არა მარ ტო ქვეყ ნის დე მოკ რა ტი ულ, ღია და ხალ ხის სა ჭი რო ე ბებ ზე გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის და ნერ გვას, არა მედ ზრდის მო სახ ლე ო ბის ნდო ბას პო ლი ტი კუ რი სის ტე მის 
მი მართ და აძ ლი ე რებს მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის ლე გი ტი მი ზა ცი ას. 

რე ფორ მის ერ თ-ერ თი ძლი ე რი მხა რეა თვით რე ფორ მა ში ჩა დე ბუ ლი წი ნა პი რო ბა - სა მო ქა ლა-
ქო სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და სამ თავ რო ბო უწყე ბე ბის მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბა. 

ეს ტან დე მი, მთავ რო ბის ად მი ნის ტრა ცი ის სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის სამ მარ თვე ლო სა და პო-
ლი ტი კის და გეგ მვი სა და კო ორ დი ნა ცი ის დე პარ ტა მენ ტის მი ერ 2021 წლის მა ი სის ან გა რიშ შიც 
არის აღ ნიშ ნუ ლი: „სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის სტრა ტე გი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბის პრო ცეს ში 
აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ო ბენ სა ჯა რო უწყე ბე ბის, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის, აკა დე მი ის, სა ერ თა-
შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის /გან ვი თა რე ბის პარ ტნი ო რე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი.“ 

პრო ექ ტის ერ თ-ერ თი მთა ვა რი მი მარ თუ ლე ბა იყო სა მიზ ნე ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ჩარ თუ ლო ბა რე ფორ მის პრო ცეს ში. ამის თვის იყო და გეგ მი ლი და გან ხორ ცი-
ე ლე ბუ ლი არა მარ ტო მა თი ჩარ თუ ლო ბა საპ რო ექ ტო აქ ტი ვო ბებ ში, არა მედ - ამ ორ გა ნი ზა ცი ე-
ბის გაძ ლი ე რე ბა სას წავ ლო- სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბით, შემ დგომ, კონ-
კურ სის სა ფუძ ველ ზე, „მცი რე გრან ტე ბის“ და ფი ნან სე ბით, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებ და სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის (PAR) გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში პროგ რე სი სა და ცვლი ლე ბე ბის 
ხელ შე წყო ბას. 

მო ცე მულ თავ ში გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მცი რე გრან ტე ბის გან ხორ-
ცი ე ლე ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის ანა ლი ზი და გან ხი ლუ ლია პროგ რე სის სა უ კე თე სო 
მა გა ლი თე ბი. 

პრო ექ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო სა მიზ ნე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მცი რე გრან ტე ბის და ფი ნან-
სე ბა. კომ პო ნენ ტი გან ხორ ცი ელ და სა მი ვე რე გი ო ნის (ი მე რე თი, გუ რი ა, რა ჭა- ლე ჩხუ მი) თექ-
ვსმე ტი ვე სა მიზ ნე ორ გა ნი ზა ცი ა ში. მომ დევ ნო ეტაპ ზე მათ შე უ ერ თდა პრო ექ ტის ფარ გლებ ში 
დაფუძნებული კი დევ 14 ახა ლი ორ გა ნი ზა ცი ა. 
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საგ რან ტო კონ კურ სი გა მო ცხად და სამ ჯერ: 
პირ ვე ლი - 2020 წელს, რომ ლის ფარ გლებ ში და ფი ნან სდა 16 პრო ექ ტი; 
მე ო რე და მე სა მე - 2021 წელს. ჯერ და ფი ნან სდა 16 პრო ექ ტი, შემ დეგ კი - ახალ შექ მნი ლი 

ირ გა ნი ზა ცი ე ბის 14 პრო ექ ტი. 
სულ და ფი ნან სდა და გან ხორ ცი ელ და 46 პრო ექ ტი. 

1-ლი საგ რან ტო კონ კურ სით (2020წ.) და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი:

# ორ გა ნი ზა ცი ის და სა ხე ლე ბა
მუ ნი ცი პა ლი-

ტე ტი
პრო ექ ტის და სა ხე ლე ბა

1 ხო ნის დევ ნილ თა სა ი ნი ცი ა ტი ვო 
ჯგუ ფი

ხო ნი „მე ტი ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად ხელ მი საწ-
ვდო მო ბის გაზ რდა მო ქა ლა ქე ე ბის თვის“

2 გა ნათ ლე ბი სა და გან ვი თა რე ბის 
ცენ ტრი „ე დელ ვა ი სი“

ხო ნი „სა ზო გა დო ე ბის ხმა თვით მმარ თვე ლო ბა ში“

3 „თა ნად გო მა - 2020“ ვა ნი „მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სა-
ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის და ნერ გვის პრო ცეს-
ში მა თი მო ნა წი ლე ო ბის მნიშ ვნე ლო ბის შე სა ხებ“

4 ა(ა )იპ “მო ქა ლა ქე თა აქ ტი უ რო ბა 
ეფექ ტი ა ნი მმარ თვე ლო ბი სა და 
სა მარ თლი ა ნო ბი სათ ვის“

ვა ნი „ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ლო მი ნა ოს თე მის ად მი-
ნის ტრა ცი ულ ერ თე ულ ში ახალ გაზ რდე ბი სა და შშმ 
პი რე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი და მო თხოვ ნი ლე ბე ბი, ინ ფორ მი-
რე ბუ ლო ბა და გადაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში 
ჩარ თვის ხელ შე წყო ბა“

5 სა მო ქა ლა ქო სპექ ტრი „თა ნას-
წო რო ბა“

ბაღ და თი „მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მ ი რე ბა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის 
რე ფორ მის საგ ზაო რუ კა ზე“

6 ა(ა )იპ „თა ნას წო რო ბა ახ ლა“ ბაღ და თი „მო სახ ლე ო ბის მო ნა წი ლეო ბა ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სა-
ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის და ნერ გვის პრო ცეს-
ში“

7 ა(ა )იპ ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის დაც-
ვი სა და მო ქა ლა ქე ობ რი ვი აღ-
ზრდის კავ ში რი „ბავ შვე ბი - სა-
ქარ თვე ლოს მო მა ვა ლი“

თერ ჯო ლა „მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი - გზა დე მოკ რა ტი ი სა კენ“

8 ა(ა )იპ „ქა ლე ბი სა ქარ თვე ლოს 
მო მავ ლი სათ ვის“

თერ ჯო ლა „გზა ცვლი ლე ბე ბი სა კენ“

9 სა ქარ თვე ლოს სა სოფ ლო დარ-
ბა ზი

ლან ჩხუ თი „საკ რე ბუ ლოს ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბი სა და გამ ჭვირ ვა-
ლე ო ბის ელექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ტო რი“

10 ლან ჩხუ თის სა ინ ფორ მა ციო 
ცენ ტრი

ლან ჩხუ თი „სა ჯა რო მო ხე ლე თა კვა ლი ფი კა ცი ის ზრდის ხელ შე-
წყო ბა სა შუ ა ლო ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში“
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11 გა ნათ ლე ბი სა და თა ნას წო რო-
ბის ცენ ტრი

ოზურ გე თი „ი ყა ვი ინ ფორ მი რე ბუ ლი - იქ ნე ბი ძლი ე რი“

12 ა(ა )იპ ახალ გაზ რდა პე და გოგ თა 
კავ ში რი

ოზურ გე თი „რა არის სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბა“

13 ა(ა )იპ „ცა გე რის ქალ თა უფ ლე ბე-
ბი სა და თა ნას წო რო ბის ცენ ტრი“

ცა გე რი „მე ტი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა, მე ტი ჩარ თუ ლო ბა“

14 ა(ა )იპ „აქ ტი უ რი მო ქა ლა ქე - 
ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი ხე ლი-
სუფ ლე ბა“

ცა გე რი „სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის რო ლი და ეფექ ტი სა ჯა-
რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო-
ცეს ში“

15 რა ჭა- ლე ჩხუ მი სა და ქვე მო სვა-
ნე თის თვით მმარ თვე ლო ბის რე-
სურს ცენ ტრი

ამ ბრო ლაური „ამ ბრო ლა ურ ში მცხოვ რებ მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბა 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბა-
ში“

16 რა ჭა- ლე ჩხუ მის და ქვე მო სვა ნე-
თის რე გი ო ნუ ლი ჰა ბი - „ა ფხა-
ზინ ტერ კონ ტი“

ამ ბრო ლაური „ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი და გამ ჭვირ ვა ლე თვით მმარ თვე-
ლო ბა - ინ ფორ მი რე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბა“

II საგ რან ტო კონ კურ სით (2021წ.) და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი:

# ორ გა ნი ზა ცი ის და სა ხე ლე ბა მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტი

პრო ექ ტის და სა ხე ლე ბა

1 ხო ნის დევ ნილ თა სა ი ნი ცი ა ტი ვო 
ჯგუ ფი

ხო ნი „მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის გაზ რდა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ-
ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში“

2 გა ნათ ლე ბი სა და გან ვი თა რე ბის 
ცენ ტრი „ე დელ ვა ი სი“

ხო ნი „გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კა - ჩარ თუ ლო ბის ინ სტრუ მენ ტი“

3 „თა ნად გო მა - 2020“ ვა ნი „სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის და ნერ გვის პრო-
ცეს ში ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის, მათ შო რის მე-
რის წარ მო მად გე ნელ თა პრო ფე სი უ ლი დო ნის გაძ ლი ე-
რე ბა“

4 ა(ა )იპ „მო ქა ლა ქე თა აქ ტი უ რო ბა 
ეფექ ტი ა ნი მმარ თვე ლო ბი სა და 
სა მარ თლი ა ნო ბის თვის“

ვა ნი „ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ყუ მუ რის თე მის, დუ ცხუ ნი სა 
და მა ი სო უ რის სოფ ლე ბის სო ცი ა ლუ რად და უც ველ თა 
და შშმ პი რე ბის მო სახ ლე ო ბის კვლე ვე ბი, ჩაღ რმა ვე ბუ-
ლი ინ ტერ ვი უ ე ბი, ად ვო კა ტი რე ბა და ან კე ტი რე ბა, სა-
ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მი დან გა მომ დი ნა რე და 
მათ თვის ხელ მი საწ ვდო მი გა რე მოს შექ მნა“
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5 სა მო ქა ლა ქო სპექ ტრი „თა ნას წო-
რო ბა“

ბაღ და თი „ად გი ლობ რივ თვით მარ თვე ლო ბას თან ერ თად მუ ნი ცი-
პა ლი ტეტ ში „ან ტი კო რუფ ცი უ ლი პო ლი ტი კის შე სა ხებ“ 
დე ბუ ლე ბის შე მუ შა ვე ბა“

6 ა(ა )იპ „თა ნას წო რო ბა ახ ლა“ ბაღ და თი „მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რებ ქალ თა სპე ცი ფი კუ რი 
სა ჭი რო ე ბე ბის ასახ ვა სა მოქ მე დო გეგ მებ ში და შე სა ბა-
მის სტრა ტე გი ებ ში“

7 ა(ა )იპ ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის დაც-
ვი სა და მო ქა ლა ქე ობ რი ვი აღ-
ზრდის კავ ში რი „ბავ შვე ბი - სა-
ქარ თვე ლოს მო მა ვა ლი“

თერ ჯო ლა „სიტყ ვა საქ მი ა ნი“

8 ა(ა )იპ ,,ქა ლე ბი სა ქარ თვე ლოს 
მო მავ ლი სათ ვის“

თერ ჯო ლა „ჩვენ ერ თად ვართ“

9 სა ქარ თვე ლოს სა სოფ ლო დარ-
ბა ზი

ლან ჩხუ თი „ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბი სა და გამ ჭვირ ვა ლე ო ბის ელექ-
ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ტო რი ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტის თვის“

10 ლან ჩხუ თის სა ინ ფორ მა ციო ცენ-
ტრი

ლან ჩხუ თი „ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის ან ტი კო რუფ-
ცი უ ლი სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა თა ნა მო ნა წი ლე ო ბი თი 
პრინ ცი პე ბის გა მო ყე ნე ბით“

11 გა ნათ ლე ბი სა და თა ნას წო რო ბის 
ცენ ტრი

ოზურ გე თი „სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის ეფექ ტი ა ნო ბის მცი-
რე კვლე ვა ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში“

12 ახალ გაზ რდა პე და გოგ თა კავ ში-
რი

ოზურ გე თი „მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბა და ციფ რუ ლი კო მუ ნი-
კა ცი ე ბი“

13 ა(ა )იპ „ქალ თა უფ ლე ბე ბი სა და 
თა ნას წო რო ბის „ცენ ტრი“

ცა გე რი „თემებში მომუშავე საჯარო მოხელეთა კვა-
ლიფიკაციის ამაღლება-გადამზადება, რაც ხელს 
შეუწყობს მოქალაქეთა დახმარებას ელე ქტრონული 
სერვისების ხელმისაწვდომაზე“

14 ა(ა )იპ „აქ ტი უ რი მო ქა ლა ქე -ან გა-
რიშ ვალ დე ბუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბა“

ცა გე რი „ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ შრო მელ თა კომ პე-
ტენ ცი ის ამაღ ლე ბა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 
ეფექ ტუ რად გან ხორ ცი ე ლე ბი სა თ ვის“

15 რა ჭა- ლე ჩხუ მის და ქვე მო სვა-
ნე თის თვით მმარ თვე ლო ბის რე-
სურს ცენ ტრი

ამ ბრო ლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის და სა-
კ  რებულოს ანგარიშვალდებულებისა და გამ-
ჭვირვალეობის ხარისხის გაზრდა თანამედროვე 
ტექნოლოგიების გამოყენებით“.

16 რა ჭა- ლე ჩხუ მის და ქვე მო სვა ნე-
თის რე გი ო ნუ ლი ჰა ბი - ფონ დი 
„ა ფხა ზინ ტერ კონ ტი“

ამ ბრო ლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში, თვითმმარ-
თველობის დამატებითი რეგულაციების დოკუ-
მენტების შემუშავება და დანერგვა (ფაზა-2)“
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III საგ რან ტო კონ კურ სით (2021წ.) და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი: 

# ორ გა ნი ზა ცი ის და სა ხე ლე ბა მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტი

პრო ექ ტის და სა ხე ლე ბა

1 ახალ გაზ რდო ბის ჩარ თუ ლო ბის 
ცენ ტრი

ხო ნი „მი ი ღე ინ ფორ მა ცია და სხვაც გა ხა დე ინ ფორ მი რე-
ბუ ლი“

2 შშმ პირ თა ორ გა ნი ზა ცია „ფე-
ნიქ სი“

ხო ნი „შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ თა ინ-
ფორ მი რე ბუ ლო ბის გაზ რდა“

3 ხალ ხი და თა ვი სუფ ლე ბა ვა ნი „ინ ფორ მი რე ბუ ლი ახალ გაზ რდო ბა“

4 შპს „ვა ნი - XXI სა უ კუ ნე’’ ვა ნი „ინ ფორ მი რე ბუ ლი სოფ ლის მო სახ ლე ო ბა“

5 „სო ლი და რო ბა - XXI“ ბაღ და თი „ი ცო დე შე ნი უფ ლე ბე ბი უკე თე სი მო მავ ლის თვის“

6 ახალ გაზ რდე ბი თერ ჯო ლი დან თერ ჯო ლა „ძა ლა ერ თო ბა ში ა“

7 ა(ა )იპ „ა ლა ო“ თერ ჯო ლა „ძა ლა ერ თო ბა ში ა“

8 „ამ რი დი“ თერ ჯო ლა „ქა ლე ბი იწყე ბენ“

9 აიპ „რუ დუ ნი“ ლან ჩხუ თი „სა ზო გა დო ებ რი ვი ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა მუ ნი-
ცი პა ლუ რი ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის რო ლი სა და 
მნიშ ვნე ლო ბის შე სა ხებ“

10 ა(ა )იპ „ლან ჩხუ თის ახალ გაზ-
რდუ ლი მოძ რა ო ბა“

ლან ჩხუ თი „ა ხალ გაზ რდე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის ხა რის ხის გა-
უმ ჯო ბე სე ბა მუ ნი ცი პა ლუ რი ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი-
სე ბის რო ლი სა და მნიშ ვნე ლო ბის შე სა ხებ“

11 ა(ა )ი პი „ჩვენ ვქმნით მო მა ვალს“ ამ ბრო ლა უ რი „ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ად გი ლობ რი ვი 
მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა მუ ნი ცი პა ლუ რი ელექ-
ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის გა მო ყე ნე ბით ეფექ ტი ა ნო ბის 
გაზ რდა“

12 ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის 
და გან ვი თა რე ბის ცენ ტრი

ამ ბრო ლა უ რი „მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბა ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი-
სე ბის მნიშ ვნე ლო ბის შე სა ხებ“

13 „ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ად -
გი  ლო ბ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
ხელ შე წყო ბი სა და მო ქა ლა ქე თა 
ჩარ თუ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
ცენ ტრი“

ცა გე რი „ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში პე და გოგ თა ინ ფორ მი-
რე ბა და ჩარ თვა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში“

14 „დე მოკ რა ტი ა, თა ნად გო მა, 
ნდო ბა“

ცა გე რი „ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა - ხელ მი საწ ვდო მო ბა - ჩარ-
თუ ლო ბა - ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბი სა და სან დო ო ბის 
გაზ რდა“
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ად გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბი და მცი რე გრან ტე ბის გავ ლე ნა ცვლი ლე ბებ ზე

მიზ ნობ რივ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ შე-
მუ შა ვე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის მი ზა ნი იყო: 

- ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის გა უმ-
ჯო ბე სე ბა;

- ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გაძ ლი ე რე ბა.
ყვე ლა წარ მოდ გე ნი ლი პრო ექ ტი იყო შე მუ შა ვე ბუ ლი ად გი ლობ რივ დო ნე ზე „სა ჯა რო მმარ-

თვე ლო ბის რე ფორ მის (PAR) საგ ზაო რუ კის მო ნი ტო რინ გი სა“ და ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის 
სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვი დან გა მომ დი ნა რე, რა მაც გა ამ ყა რა პრო ექ ტე ბის შე დე გე ბი.

ყვე ლა რე გი ო ნულ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში აღი ნიშ ნე ბო და, რო გორც სა ერ თო პრობ ლე მე ბი სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის პრო ცეს ში, ასე ვე - ად გი ლობ რი ვი სი ტუ ა ცი ი დან გა მომ დი ნა რე, გან-
სა კუთ რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბი. 

ყვე ლა წარ მოდ გე ნი ლი და და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტი შედ გე ნი ლია ერ თი მე თო დო ლო გი ით. 
პრო ექ ტე ბი და სა ფი ნან სებ ლად მი ღე ბუ ლია სპე ცი ა ლუ რად შექ მნი ლი „სა კონ კურ სო კო მი სი ის“ 
მი ერ და „შე ფა სე ბი თი კრი ტე რი უ მე ბის“ გა მო ყე ნე ბით. 

სულ გან ხორ ცი ელ და 46 პრო ექ ტი, აქე დან 14 - პრო ექ ტის ფარ გლებ ში და ფუძ ნე ბუ ლი ახა ლი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ.

პრო ექ ტე ბის მი მარ თუ ლე ბე ბის მი ხედ ვით თუ ვიმ სჯე ლებთ, შე იძ ლე ბა, აღი ნიშ ნოს, რომ ნა-
წი ლი მი მარ თუ ლია ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის გაზ-
რდი სა კენ, მე ო რე ნა წი ლი კი - ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში თვით ელექ ტრო ნუ ლი სერ-
ვი სე ბის ეტა პობ რი ვად გან ვი თა რე ბა- გა უმ ჯო ბე სე ბის კენ. არ შე იძ ლე ბა, არ აღი ნიშ ნოს აგ რეთ ვე 
ად გი ლობ რივ დო ნე ზე შემ სრუ ლე ბელ თა კვა ლი ფი კა ცი ი სა და უნა რე ბის ამაღ ლე ბა ზე გა მიზ ნუ ლი 
პრო ექ ტე ბი, რო მე ლიც მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რად გა ნაც ეს არის წი ნა პი რო ბა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის 
რე ფორ მის (PAR) წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის.

ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი თი თო ე უ ლი პრო ექ ტი იმის მა გა ლი თი ა, რომ რო დე-
საც რე გი ონ ში რა ი მე ცვლი ლე ბებს ვგეგ მავთ, უნ და გა მომ დი ნა რე ობ დეს იმ სა ჭი რო ე ბე ბი დან და 
პრობ ლე მე ბი დან, რომ ლე ბიც ცალ კე ულ სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ შია გა მოვ ლე ნი ლი. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ პრობ ლე მე ბი და სა ჭი რო ე ბე ბი შე იძ ლე ბა იდენ ტუ რი იყოს, ხშირ შემ-
თხვე ვა ში მა თი გა დაჭ რის გზე ბი სხვა დას ხვა ა. იგუ ლის ხმე ბა რო გორც ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე-
ო ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი - გა მო ი ყე ნოს შე თა ვა ზე ბუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბი, ასე ვე - შემ-
სრუ ლე ბელ თა კვა ლი ფი კა ცია და უნა რე ბი. გა მომ დი ნა რე აქე დან, პრო ექ ტე ბის შე მუ შა ვე ბას წინ 
უძღო და არა მარ ტო „სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის (PAR) საგ ზაო რუ კის მო ნი ტო რინ გი“ 
ად გი ლობ რივ დო ნე ზე, არა მედ მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვაც ამ მი მარ თუ ლე ბით. 

შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ ყვე ლა შე მუ შა ვე ბუ ლი და გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტი შე ე სა ბა მე-
ბო და იმ სა ჭი რო ე ბებს, რო მლებიც არის სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში და პა სუ ხობს მო ქა ლა ქე-
თა მო თხოვ ნებს.

საპ რო ექ ტო წი ნა და დე ბე ბი ით ვა ლის წი ნებს სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში გამ ჭვირ ვა ლე, ან გა-
რიშ ვალ დე ბუ ლი, ეფექ ტი ა ნი და ინ კლუ ზი უ რი მარ თვის გა უმ ჯო ბე სე ბას ელექ ტრო ნუ ლი მარ თვის 
სის ტე მის და ნერ გვის ხელ შე წყო ბით; ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის მი მარ თუ ლე ბით რე ფორ მის 
დაჩ ქა რე ბას; ელექ ტრო ნუ ლი პლატ ფორ მე ბის გან ვი თა რე ბას და მათ ზე ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე-
ო ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას.
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პროგ რე სის სა უ კე თე სო მა გა ლი თე ბი

პროგ რე სის ერ თ-ერთ სა უ კე თე სო მა გა ლი თად შე იძ ლე ბა და სა ხელ დეს პრო ექ ტის შემ სრუ-
ლე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის (ფონ დი „სო ხუ მი“, „სპექ ტრი,“ მე წარ მე ქალ თა ფონ დი), პარ ტნი ო რი 
რე გი ო ნუ ლი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის, მას მე დი ის და ად-
გი ლობ რი ვი სამ თავ რო ბო სტრუქ ტუ რე ბის (ხო ნის, ვა ნის, თერ ჯო ლის, ბაღ და თის, ლან ჩხუ თის, 
ოზურ გე თის, ცა გე რის, ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის) წარ მო მად გე ნელ თა ერ თობ ლი ვი, 
კო ორ დი ნი რე ბუ ლი მუ შა ო ბა. 

საგ რან ტო პრო ექ ტე ბის მთა ვარ მი ზანს წარ მო ად გენ და: სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 
შე სა ხებ ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი სა და მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა; 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის, ად გი ლობ რი ვი ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ მო-
სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა და სერ ვი სე ბი სად მი ხელ მო საწ ვდო მო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა; ად გი ლობ რი-
ვი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბი სა და ხე ლი სუფ ლე ბის გაძ ლი ე რე ბა ცოდ ნი სა და გა მოც დი ლე ბის 
გა ზი ა რე ბით, ად გილ ზე ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნერ გვა, რაც უფ რო ხელ მი საწ ვდომს და გა სა-
გებს გახ დის ფარ თო მო სახ ლე ო ბი სათ ვის ელექ ტრო ნუ ლი სა ინ ფორ მა ციო მომ სა ხუ რე ბის სარ გე-
ბელს და სხვა. 

და სა ხულ მა მიზ ნებ მა და მის მა გან ხორ ცი ე ლე ბამ, ზო გა დად, ყვე ლა რე გი ონ ში მოგ ვცა შე სა ბა-
მი სი პროგ რე სი პრო ექ ტის და სა წყის ში არ სე ბულ მდგო მა რე ო ბას თან შე და რე ბით.

გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტე ბით სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის და ნერ გვის არა ერ თი მა გა ლი თი შე-
იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ:

პრო ექ ტი: „ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბი სა და გამ ჭვირ ვა ლეო ბის ელექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ტო რი 
ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის“ (2021 წლის აპ რი ლი -ივ ნი სი)

შემ სრუ ლე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ა: „სა ქარ თვე ლოს სა სოფ ლო დარ ბა ზი“ (ლან ჩხუ თი)
პრო ექ ტის მი ზა ნი: ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ან გა რიშ-

ვალ დე ბუ ლე ბი სა და გამ ჭვირ ვა ლო ბის ხა რის ხის გაზ რდა თა ნა მედ რო ვე ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი-
ე ბის გა მო ყე ნე ბით. 

პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე დე გად, რო მე ლიც მო ი ცავ და შემ დეგ აქ ტი ვო ბებს: სა გან მა-
ნათ ლებ ლო პროგ რა მა, რო მელ შიც იყ ვნენ ჩარ თუ ლი ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
და სამ თავ რო ბო სამ სა ხუ რე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი; ვე ბაპ ლი კა ცი ის შე მუ შა ვე ბა ASP.NET და C++ 
პროგ რა მულ ენა ზე და MS SQL სერ ვე რის გა მო ყე ნე ბით; windows ჰოს ტინ გის გა ნახ ლე ბა და ახალ 
აპ ლი კა ცი ის სერ ვერ ზე გან თავ სე ბა; სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა „ე ლექ ტრო ნუ ლი კო მუ-
ნი კა ცი ის გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ“. ელექ ტრო ნული კო მუ ნი კა ცი ის ვე ბაპ ლი კა ცი ის ად მი ნის ტრი რე-
ბის რე გუ ლა ცი ე ბის და ნერ გვით მი ღე ბუ ლი შე დე გი: ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბა 
იც ნობს და აქვს შე საძ ლებ ლო ბა, ნე ბის მი ერ დროს მარ ტი ვად და ნე ბის მი ე რი ად გი ლი დან მი ი ღოს 
ყვე ლა სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია და დას ვას მის თვის სა ინ ტე რე სო კითხ ვე ბი, ერ თი მხრივ და მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტის შე სა ბა მი სი სამ სა ხუ რი ად მი ნის ტრი რე ბას უწევს შე უ ფერ ხებ ლად ელექ ტრო ნუ ლი 
კო მუ ნი კა ტო რის ვებ გვერდს - მე ო რე მხრივ. 

პრო ექ ტი: „გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კა - ჩარ თუ ლო ბის ინ სტრუ მენ ტი“ (2021 წლის აპ რი ლი- მა ი სი) 
შემ სრუ ლე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ა: გა ნათ ლე ბი სა და გან ვი თა რე ბის ცენ ტრი „ე დელ ვა ი სი“ (ხო ნი)
წი ნა პე რი ოდ ში ჩა ტა რე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გი სა და მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლის სა-

ფუძ ველ ზე, პრო ექ ტის წარ მო მად გენ ლებ მა გა ით ვა ლის წი ნეს ად გი ლობ რი ვი გენ დე რუ ლი საბ ჭოს 
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საქ მი ა ნო ბის გა აქ ტი უ რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა, მა თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში ჩარ თუ-
ლო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და ცნო ბი ე რე ბის გაზ რდის მიზ ნით. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გენ დე რუ ლი საბ ჭო შექ მნი ლია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, საბ ჭოს დე ბუ ლე ბა 
დამ ტკი ცე ბუ ლი ა, იგი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე (khoni.gov.ge) არ იძებ ნე ბა, არ ქვეყ ნდე ბა 
ინ ფორ მა ცია მი სი საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ, არ არის შე მუ შა ვე ბუ ლი გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი. 

აქე დან გა მომ დი ნა რე, ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბის უმე ტეს ნა წილს არ აქვს ინ-
ფორ მა ცია გენ დე რუ ლი საბ ჭოს ფუნ ქცი ო ნი რე ბის შე სა ხებ, რაც გახ და პრო ექ ტის შე მუ შა ვე ბის 
სა ფუძ ვე ლი და მი მარ თუ ლი ა: 

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გენ დე რუ ლი საბ ჭოს საქ მი ა ნო ბის ცნო ბა დო ბის ამაღ ლე ბის, სა-
მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბი სა კენ, რაც და ფუძ ნე ბუ ლია ლო გი კურ და ადაპ ტი რე ბულ სა ჭი-
რო ე ბებ ზე. 

ჩა ტა რე ბუ ლი შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ე ბე ბის შე დე გად:
 გენ დე რულ სა კი თხებ ში გა დამ ზად და 22 ადა მი ა ნი, აქე დან 17 - გენ დე რუ ლი საბ ჭოს წევ რი; 

5 - სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გე ნე ლი;
 შე მუ შავ და გა მოვ ლე ნილ სა ჭი რო ე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ახა ლი სა მოქ მე დო გეგ მა და დამ-

ტკიც და საკ რე ბუ ლოს სხდო მა ზე;
 გენ დე რუ ლი საბ ჭოს ცნო ბა დო ბის გაზ რდის მიზ ნით სა ინ ფორ მა ციო ვებ გვერ დზე ჩა შენ და 

ახა ლი „გენ დე რუ ლი ფან ჯა რა“ და მომ ზად და სი უ ჟე ტი;
 და ი ბეჭ და და გავ რცელ და სა ინ ფორ მა ციო კა ლენ და რი;

აქე დან გა მომ დი ნა რე, გა ი ზარ და რე გი ო ნის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა ში გენ დე რუ ლი საბ ჭოს 
ცნო ბა დო ბა და მო მარ თვი ა ნო ბა სხვა დას ხვა სა კითხ ზე. 

პრო ექ ტი: „ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის სა კი თხე ბის მოგ ვა რე ბა ში მო სახ ლე ო ბის მო ნა წი-
ლე ო ბა: წა მო ა ყე ნე იდეა და იზ რუ ნე შე ნი (სოფ ლის) ქა ლა ქის გან ვი თა რე ბა ზე!“ (2021 წლის 
აპ რი ლი -ივ ნი სი) 

შემ სრუ ლე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ა: „აქ ტი უ რი მო ქა ლა ქე - ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბა“ 
(ცა გე რი)

პრო ექ ტის მთა ვარი მი ზა ნი იყო: ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბი სად მი სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბის 
გაზ რდა - გამ ყა რე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბის ოპ ტი მი ზა ცი ით, პრი ო რი ტე ტე ბის სის-
ტე მის გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი და სა ზო გა დო ე ბის მი ერ მი წო დე ბუ ლი წი ნა და დე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით.

პრო ექ ტის ინო ვა ცი უ რი იდეა მდგო მა რე ობ და სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვის პრო ცე სე ბის გამ-
ჭვირ ვა ლო ბი სა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად, ბი უ ჯე ტის შედ გე ნის პრო ცეს ში 
მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის მიზ ნით, წი ნას წარ შერ ჩე ულ ლო კა ცი ებ ზე „სა ფოს ტო“ ყუ თე ბის და-
მონ ტა ჟე ბა ში სა ინ ფორ მა ციო ბა ნე რით: „წა მო ა ყე ნე იდე ა, იზ რუ ნე შე ნი (სოფ ლის) ქა ლა ქის გან-
ვი თა რე ბა ზე“. 

„სა ფოს ტო ყუ თე ბის“ მეშ ვე ო ბით შეგ რო ვი ლი მო თხოვ ნე ბის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე შე მუ შავ-
და რე კო მენ და ცი ე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტის და ნერ გვის შე სა ხებ.

პრო ექ ტი: „მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის გაზ რდა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე-
ბის პრო ცეს ში“ (2021 წლის აპ რი ლი -ივ ნი სი)

შემ სრუ ლე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ა: ხო ნის დევ ნილ თა სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფი
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პრო ექ ტის მი ზა ნი: ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის თა ნამ შრო მელ თა გაძ ლი ე რე ბის, კომ-
პე ტენ ტუ რო ბის ზრდით და მა თი მეშ ვე ო ბით მე ტი ჩარ თუ ლი მო ქა ლა ქე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე-
ბის პრო ცეს ში. 

სა ჯა რო რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის ერ თ-ერთ ძი რი თად ამო ცა ნას წარ მო ად გენ და ად გილ ზე 
ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის პრაქ ტი კის გაძ ლი ე რე ბა და მი სი გა მო ყე ნე ბის ხელ მი საწ ვდო მო-
ბა, რაც, თა ვის მხრივ, მო ი თხოვს შე სა ბა მის კვა ლი ფი კა ცი ას, რო გორც მომ წო დებ ლის, ასე ვე - 
მომ ხმა რებ ლის მხრი დან. 

აქე დან გა მომ დი ნა რე, პრო ექ ტის ფარ გლებ ში გან ხორ ცი ელ და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შე სა ბა მი სი 
სამ სა ხუ რე ბის სპე ცი ა ლის ტთა კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა, მათ მი ერ სა ჯა რო ტექ ნი კის დე ტა ლუ-
რად შეს წავ ლა - ვებ გვერ დის გა მარ თუ ლად და სრუ ლად მუ შა ო ბის თვის, ერ თი მხრივ და, მე ო რე 
მხრივ - გა ი ზარ და მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა გა ნახ ლე ბუ ლი ვებ გვერ დის გა მო ყე ნე ბი სას; 
შე დე გად, მოხ და ვებ გვერ დის ფუნ ქცი უ რი დატ ვირ თვა, გან თავ სდა ახა ლი ინ ფორ მა ცი ე ბი. მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტის 6 თა ნამ შრო მე ლი გა დამ ზად და და 24 ადა მი ან მა მი ი ღო ვებ გვერ დის გა მო ყე ნე ბი-
სათ ვის სა ჭი რო ცოდ ნა.

პრო ექ ტი: „სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის ეფექ ტი ა ნო ბის მცი რე კვლე ვა ოზურ გე თის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში“ (2021 წლის აპ რი ლი -ივ ნი სი)

შემ სრუ ლე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ა: „გა ნათ ლე ბი სა და თა ნას წო რო ბის ცენ ტრი“ (ო ზურ გე თი).
პრო ექ ტი ით ვა ლის წი ნებ და ოზურ გე თის მო სახ ლე ო ბის, გან სა კუთ რე ბით მუ ნი ცი პა ლუ რი ცენ-

ტრის გან მო შო რე ბით მცხოვ რე ბი სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბას სა ჯა რო მმარ თვე ლო-
ბის რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბის შე სა ხებ, მა თი სა ჭი რო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში: შე ი ძი ნა შე სა ბა მი სი ცოდ ნა და გა მოც დი ლე ბა 4 მო ხა ლი სე მკვლე ვარ-
მა, რო მელ თაც შემ დგომ მო ხა ლი სებ რივ სა წყი სებ ზე ჩა ა ტა რეს კვლე ვე ბი ქა ლაქ ოზურ გეთ ში 
და ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 10 სო ფელ ში: ჯუ მა თი, სი ლა უ რი, ბა ი ლე თი, ნო ლო ბი ლე ვი, 
შრო მა, ლა ი თუ რი, ნა რუ ქა, ჭა ნი ე თი, ბახ ვი, მშვი დო ბა უ რი, ნა გო მა რი. კვლე ვის მი ზა ნი იყო აღ-
ნიშ ნულ სოფ ლებ ში ინ ტერ ნე ტის ხელ მი საწ ვდო მო ბის პრობ ლე მე ბი და მი სი თა ვი დან აცი ლე ბის 
გზე ბის ძი ე ბა. 

კვლე ვის შე დე გად (გა მო ი კი თხა 600 ადა მი ა ნი, გენ დე რუ ლი ბა ლან სის დაც ვით) გა ნი საზ ღვრა 
მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბი სა და კმა ყო ფი ლე ბის ინ დექ სი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 
მიმ დი ნა რე ო ბის პრო ცეს ში და ორ გა ნი ზა ცი ის „გა ნათ ლე ბი სა და თა ნას წო რო ბის ცენ ტრის“ ექ-
სპერ ტებ თან ერ თად შე მუ შავ და რე კო მენ და ცი ე ბი, რო მე ლიც გა და ე ცა ად გი ლობ რივ თვით მმარ-
თვე ლო ბის შე სა ბა მის უწყე ბებს, ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბულ პირს და გა მოქ ვეყ ნდა ად გი ლობ რივ 
მე დი ა ში. 

პრო ექ ტი: „ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, თვით მმარ თვე ლო ბის და მა ტე ბი თი რე გუ ლა ცი ე-
ბის შე მუ შა ვე ბა და და ნერ გვა“ (2021წ.)

შემ სრუ ლე ბე ლი: რა ჭა- ლე ჩხუ მის და ქვე მო სვა ნე თის რე გი ო ნუ ლი ჰა ბი - ფონ დი „ა ფხა ზინ-
ტერ კონ ტი“ (AIC) (ამ ბრო ლა უ რი)

პრო ექ ტის მი ზა ნი: ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, კო რუფ ცი ას თან ბრძო ლის მი მარ თუ ლე-
ბით, ან ტი კო რუფ ცი უ ლი პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბის მე ქა ნიზ მე ბის შე მუ შა ვე ბა და მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტის მი ერ დამ ტკი ცე ბა. კო რუფ ცი ის პრე ვენ ცი ის პრო ცეს ში მო ქა ლა ქე თა აქ ტი უ რი ჩარ თვა.

ვი ნა ი დან ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბაა ქვეყ ნის მასშ ტა ბით 
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სა ჯა რო სამ სა ხურ ში ან ტი კო რუფ ცი უ ლი მე ქა ნიზ მე ბის შექ მნა და პრაქ ტი კა ში გან მტკი ცე ბა, მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტის ჩარ თუ ლო ბის გაზ რდა ამ მხრივ წარ მო ად გენს ქვეყ ნის ვალ დე ბუ ლე ბას.

აქე დან გა მომ დი ნა რე, ამ დო კუ მენ ტის მნიშ ვნე ლო ბა ძა ლი ან მა ღა ლია რო გორც სა ერ თა შო რი-
სო მი მარ თუ ლე ბით, ასე ვე - ქვეყ ნის შიგ ნით, მით უმე ტეს, რომ ამ კუ თხით მდგო მა რე ო ბა არა-
და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი ა, ეს დო კუ მენ ტი ჯერ კი დევ არ არის შე მუ შა ვე ბუ ლი და მი ღე ბუ ლი უმე ტეს 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. 

ან ტი კო რუფ ცი უ ლი დო კუ მენ ტი, მუ ნი ცი პა ლუ რი ან ტი კო რუფ ცი უ ლი პო ლი ტი კის დე ბუ ლე ბის 
მი ღე ბა, თა ვის თავ ში გუ ლის ხმობს კო რუფ ცი უ ლი რის კე ბის მი ნი მუ მამ დე შემ ცი რე ბას და მუ-
ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას. ეს ერ თ-ერ თი შე საძ ლებ ლო ბაა 
ინ ტე რეს თა კონ ფლიქ ტის თა ვი დან აცი ლე ბი სა, რო გორც შიგ ნით ორ გა ნი ზა ცი ა ში, ასე ვე სხვა 
მუ ნი ცი პა ლუ რი სა წეს დე ბო მიზ ნე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის მი მარ თე ბა ში.

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში შეს წავ ლილ იქ ნა ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ში და მთა ვა რი 
სა ჯა რო დო კუ მენ ტა ცი ა, რომ ლის სა ფუძ ველ ზე შე მუ შავ და „ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლუ რი პო-
ლი ტი კის დე ბუ ლე ბა“.

დე ბუ ლე ბის შე მუ შა ვე ბას და წარ დგე ნას მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და სამ ტკი ცებ ლად წინ უძღო-
და: თე მა ტუ რი სა მუ შაო ჯგუ ფის შექ მნა, რომ ლის შე მად გენ ლო ბა ში შე ვიდ ნენ წარ მო მად-
გენ ლე ბი: არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ი დან - 4; ექ სპერ ტ-ი უ რის ტი - 1; მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
თა ნამ შრომ ლე ბი - 3; ფა სი ლი ტა ტო რი - 1 - სულ 9 ადა მი ა ნი (მათ შო რის 5 ქა ლი). „სა მუ შაო 
ჯგუ ფის“ მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი დე ბუ ლე ბის დრაფ ტ-ვა რი ან ტი გან ხი ლულ იქ ნა „მრგვა ლი მა-
გი დის“ ფორ მატ ში, სა მიზ ნე აუ დი ტო რი ი სა და და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე თა წარ მო მად გენ ლე ბის 
თა ნამ შრომ ლო ბით: ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბა, სა-
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, სა თე მო თე მის ლი დე რე ბი - სულ 25 ადა მი ა ნი (მათ 
შო რის -12 ქა ლი). 

დე ბუ ლე ბის ფარ თო სა ზო გა დო ე ბას თან გან ხილ ვი სა და შე სა ბა მი სი შეს წო რე ბის შემ დგომ წა-
რედ გი ნა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შე სა ბა მის სამ სა ხუ რებს მი სა ღე ბად და და სამ ტკი ცებ ლად. დე ბუ ლე-
ბით კო რუფ ცი ის პრე ვენ ცი ის პრო ცეს ში მო სახ ლე ო ბის მო ნა წი ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბა გაზ რდი ლი ა, 
რაც მის რის კებს მი ნი მუ მამ დე შე ამ ცი რებს. 

პრო ექ ტი: „მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბა და ციფ რუ ლი კო მუ ნი კა ტო რი“ (2021წ.)
შემ სრუ ლე ბე ლი: „ა ხალ გაზ რდა პე და გოგ თა კავ ში რი“ (ო ზურ გე თი)
პრო ექ ტის პრი ო რი ტე ტუ ლი თე მა: მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 

ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბი სა და ვებ გვერ დის სრულ ყო ფა/ გა უმ ჯო ბე სე ბა. 
პრო ექ ტის სა მიზ ნე ჯგუ ფად არ ჩე უ ლი იყო ახალ გაზ რდე ბი, მა თი ინ ფორ მი რე ბა ისეთ სა კი-

თხებ ზე, რო გო რე ბი ცა ა: ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის არ სი და პრინ ცი პე ბი, კარ გი მმარ-
თვე ლო ბი თი სის ტე მა, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ბი უ ჯე ტი, მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი-
რე ბა, მო ქა ლა ქე თა თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა თვით მმარ თვე ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში ციფ-
რუ ლი პლატ ფორ მე ბის სა შუ ა ლე ბით. 

მო ნი ტო რინ გი სა და მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლის შე დე გებ მა გა მო ავ ლი ნა მიზ ნობ-
რივ რე გი ონ ში (მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში) ახალ გაზ რდე ბის ჩარ თუ ლო ბის ნაკ ლე ბო ბა მუ ნი ცი პა ლურ 
პრო ექ ტებ ში, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცე სებ ში, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია მა თი ინ ფორ მი რე-
ბის და ბა ლი დო ნით და სა თა ნა დო უნარ -ჩვე ვის არ ქო ნით. 

ამ მდგო მა რე ო ბი დან გა მომ დი ნა რე, შე მუ შავ და პრო ექ ტი და მის მა გან ხორ ცი ე ლე ბამ მოგ ვცა 
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საკ მა ოდ მა ღა ლი ცვლი ლე ბე ბი: 30 ახალ გაზ რდამ (მათ შო რის, იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი 
პი რე ბი, რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი) მი ი ღო ინ ფორ მა ცია სა ჯა რო მმარ-
თვე ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის გზებ სა და ონ ლა ინ ჩარ თუ ლო ბის მე ქა ნიზ მებ ზე; მი ი ღო ცოდ ნა და 
შე საძ ლებ ლო ბა „მო ნა წი ლე ო ბით ბი უ ჯე ტი რე ბა ში“ ჩა სარ თა ვად; ხე ლი მი უწ ვდე ბათ (ციფ რუ ლი 
კო მუ ნი კა ტო რის ტექ ნო ლო გი ა ზე მო ნა წი ლე ო ბის შე დე გად) ვებ პლატ ფორ მის აქ ტი ურ გა მო ყე ნე-
ბა ზე. 

პრო ექ ტი: „მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რებ ქალ თა სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის ასახ ვა სა მოქ-
მე დო გეგ მა ში და შე სა ბა მის სტრა ტე გი ა ში (2021წ.)

შემ სრუ ლე ბე ლი: ა(ა )იპ „თა ნა ს წო რო ბა ახ ლა“ (ბაღ და თი)
მი ზა ნი: ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სოფ ლად მცხოვ რებ ქალ თა და გო გო ნა თა სო ცი ა ლუ რი 

და ეკო ნო მი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა -ი დენ ტი ფი ცი რე ბა და ად ვო კა ტი რე ბა. 
პრო ექ ტის ფარ გლებ ში მოხ და ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 14 სოფ ლის 448 ქა ლის სა ჭი რო-

ე ბე ბის გა მოვ ლე ნა და იდენ ტი ფი ცი რე ბა.
კვლე ვის დროს გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო სხვა დას ხვა მე თო დი: ან კე ტი რე ბა და ფო კუს -ჯგუ ფებ ში 

მუ შა ო ბა. იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის მე ტი ნა წი ლი გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია გენ დე რუ ლი 
საბ ჭოს სა მოქ მე დო გეგ მა ში, რო მელ თა შეს რუ ლე ბის ალ ბა თო ბა მა ღა ლი ა. 

პრო ექ ტი: „შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის გაზ რდა“ 
(2021წ.)

შემ სრუ ლე ბე ლი: შშმ პირ თა ორ გა ნი ზა ცია „ფე ნიქ სი“ (ხო ნი)
პრო ექ ტის ერ თ-ერთი უმ თავ რე სი პრი ო რი ტე ტი იყო შშმ პირ თა უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის 

გა უმ ჯო ბე სე ბა.
პრო ექ ტის მი ზა ნი: ად გი ლობ რი ვი შშმ პი რე ბის ინ ფორ მი რე ბა სა ჯა რო რე ფორ მის მმარ თვე-

ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის (PAR) და იმ სარ გებ ლის შე სა ხებ, რო მე ლიც შე უძ ლი ათ მი ი ღონ 
მათ, რო გორც ელექ ტრო ნუ ლი სა ინ ფორ მა ციო სა შუ ა ლე ბე ბის აქ ტი ურ მა მომ ხმა რებ ლებ მა.

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში მიზ ნის მიღ წე ვა შე საძ ლე ბე ლი გახ და:
- სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბის ჩა ტა რე ბით, რო მელ შიც მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს არა მარ ტო შშმ 

პი რებ მა, არა მედ მა თი ოჯა ხის წევ რებ მაც - სულ ჩა ტარ და 4 შეხ ვედ რა და მო ნა წი ლე თა 
რიცხ ვმა შე ად გი ნა 200 ადა მი ა ნი, აქე დან: ქა ლი 98, კა ცი 102;

- სპე ცი ა ლუ რი facebook-ის გვერ დით, სა დაც გან თავ სდა ინ ფორ მა ცია არა მარ ტო პრო ექ ტის 
შე სა ხებ, არა მედ სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის შე სა ხებ.
პრო ექ ტის ფარ გლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ მა აქ ტი ვო ბებ მა ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის ის 

ნა წი ლი მო იც ვა, რო მელ საც ყვე ლა ზე მე ტად ესა ჭი რო ე ბა კონ ტაქ ტი ად გი ლობ რივ სამ თავ რო ბო 
სამ სა ხუ რებ თან ონ ლა ინ რე ჟიმ ში და მი ე კუთ ვნე ბა იმ კა ტე გო რი ას, რომ ლის თვი საც გა რე მო არ 
არის მორ გე ბუ ლი მის სპე ცი ფი კურ სა ჭი რო ე ბებს. 

სა მი ვე რე გი ონ ში (ი მე რე თი, გუ რი ა, რა ჭა- ლე ჩხუ მი) გან ხორ ცი ელ და 46 საგ რან ტო პრო ექ ტი. 
ყვე ლა მათ გა ნი სრუ ლად პა სუ ხობს საპ რო ექ ტო მო თხოვ ნებს, მო ნი ტო რინ გი სა და სა ჭი რო ე ბა თა 
კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი სა ჭი რო ე ბე ბის რე ლე ვან ტუ რია და მიზ ნობ რივ მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტებ ში აქ ტუ ა ლუ რად არის მიჩ ნე უ ლი. 
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გან ხორ ცი ე ლე ბულ პრო ექ ტებ ში შე იძ ლე ბა გა მოვ კვე თოთ ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კა 
შემ დე გი მი მარ თუ ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად:

- ელექ ტრო ნუ ლი, თა ნა მედ რო ვე ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნერ გვა;
- მო ქა ლა ქე თა სხვა დას ხვა ჯგუ ფის და გენ დე რუ ლი საბ ჭოს გა აქ ტი უ რე ბა;
- ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის სა კი თხე ბის მოგ ვა რე ბა ში მო სახ ლე ო ბის თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა, 

მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბა;
- თვით მმარ თვე ლო ბა ში და მა ტე ბი თი რე გუ ლა ცი ე ბის და ნერ გვა (ან ტი კო რუფ ცი უ ლი დე ბუ-

ლე ბა);
- მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბა და ციფ რუ ლი კო მუ ნი კა ტო რი;
- ქალ თა სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის გა მოვ ლე ნა და სა მოქ მე დო გეგ მის შედ გე ნა;
- შშმ პირ თა და მა თი ოჯა ხე ბის სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა და მათ ზე რე ა გი რე ბა;
- სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბა რე ფორ მის ეფექ ტი ა ნო ბის შე სა ხებ ად გი ლობ რივ 

დო ნე ზე.



81

თავი  VII

ელექტრონული

პეტიციის

დანერგვა

ხონის

მუნიციპალიტეტში
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ელექტრონულიპეტიციისდანერგვა 

ხონისმუნიციპალიტეტში

ელი სო ჯი ქია
განათლებისა და განვითარების ცენტრი 
„ედელვაისის“ ხელმძღვანელი (ხონი)

ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცია
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა დე მოკ რა-

ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის ერ თ-ერ თი მთა ვა რი მა ხა სი ა თე ბე ლი ა. ინო ვა ცი ე ბი სა და ტექ ნო ლო გი ის 
გან ვი თა რე ბამ ეს კომ პო ნენ ტი ელექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას გა უ თა ნაბ რა, 
გან სა კუთ რე ბით პან დე მი ის პი რო ბებ ში, რო დე საც Covid-19-ის გავ რცე ლე ბით გა მოწ ვე ულ მა ვი-
თა რე ბამ კი დევ უფ რო ნათ ლად დაგ ვა ნა ხა სა ხელ მწი ფო სერ ვი სე ბის ელექ ტრო ნუ ლი მი წო დე ბის 
სა ჭი რო ე ბა.

მმარ თვე ლო ბის პრო ცეს ში მო ქა ლა ქე თა არა საკ მა რი სი ჩარ თუ ლო ბის, აგ რეთ ვე ან გა რიშ ვალ-
დე ბუ ლე ბის არ სე ბუ ლი მე ქა ნიზ მე ბის სიმ ცი რის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცია მო-
ქა ლა ქე თათ ვის უნი კა ლურ შე საძ ლებ ლო ბას წარ მო ად გენს. სა ზო გა დო ე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა-
ნი სა კი თხის ირ გვლივ მო ბი ლი ზე ბით, მო ქა ლა ქე ე ბი ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის, მთავ რო ბის 
პრი ო რი ტე ტე ბის გან საზ ღვრა ში  უშუ ა ლოდ იღე ბენ მო ნა წი ლე ო ბას. პე ტი ცი ე ბის არ სე ბო ბა, ერ თი 
მხრივ, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ პი რებს ეხ მა რე ბა, რომ სა ზო გა დო ე ბის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი 
ინი ცი ა ტი ვე ბით იხელ მძღვა ნე ლოს. ხო ლო, მე ო რე მხრივ, მო ქა ლა ქე ებს უჩ ნდე ბათ გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბის სა შუ ა ლე ბა.

ად გი ლობ რივ დო ნე ზე პე ტი ცი ე ბის წარ დგე ნის სა კა ნონ მდებ ლო ჩარ ჩო და პრაქ ტი კა 
„ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სის თა ნახ მად, თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლე ბის 

საქ მი ა ნო ბა ში მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად ამოქ მე დე ბუ ლია შემ დე გი სა ხის 
მე ქა ნიზ მე ბი: და სახ ლე ბის სა ერ თო კრე ბა, პე ტი ცი ა, სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭო,  საკ რე ბუ-
ლოს სხდო მებ ში მო ნა წი ლე ო ბი სა და მე რის და საკ რე ბუ ლოს წევ რის მი ერ გა წე უ ლი მუ შა ო ბის 
შე სა ხებ ან გა რი შე ბის მოს მე ნის შე საძ ლებ ლო ბა. გარ და ამი სა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ორ გა ნო ე ბი 
ვალ დე ბულ ნი არი ან, მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბი სა და სა ჯა რო შეხ ვედ რე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად შე სა-
ბა მი სი პი რო ბე ბი შექ მნან.

ზე მოთ ჩა მოთ ვლილ თა გან ერ თ-ერთ უმ თავ რეს მე ქა ნიზმს სწო რედ პე ტი ცი ის ინი ცი რე ბის შე-
საძ ლებ ლო ბა წარ მო ად გენს. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ პე ტი ცი ის წარ დგე ნის შე საძ ლებ ლო ბა ად გი ლობ-
რივ დო ნე ზე გა ცი ლე ბით ად რე იქ ნა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი, ვიდ რე ცენ ტრა ლურ დო ნე ზე. კო დექ სის 
თა ნახ მად, პე ტი ცი ის წარ დგე ნის უფ ლე ბა აქვთ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე რე გის ტრი-
რე ბულ ამომ რჩე ველ თა არა ნაკ ლებ 1%-ს, ასე ვე სა ერ თო კრე ბას. პე ტი ცი ის შე საძ ლო ში ნა არსს 
კო დექ სი შემ დეგ ნა ი რად გან მარ ტავს:

- ნორ მა ტი უ ლი ად მი ნის ტრა ცი ულ -სა მარ თლებ რი ვი აქ ტის პრო ექ ტი;
- მო სამ ზა დე ბე ლი ნორ მა ტი უ ლი ად მი ნის ტრა ცი ულ -სა მარ თლებ რი ვი აქ ტის პრო ექ ტის ძი რი-

თა დი პრინ ცი პე ბი ან კონ კრე ტუ ლი წი ნა და დე ბე ბი;
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- მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის ან /და და სახ ლე ბის თვის სა ერ თო მნიშ ვნე ლო ბის პრობ ლე მე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე, სა კი თხე ბის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს სხდო მა ზე შეს წავ ლის, გან ხილ ვი სა 
და გა დაწყ ვე ტის მო თხოვ ნა.

აქ ვე ხა ზი უნ და გა ეს ვას შემ დეგ გა რე მო ე ბას: კო დექ სი არ გან საზ ღვრავს პე ტი ცი ე ბის ელექ-
ტრო ნუ ლი ფორ მით წარ დგე ნის წესს, თუმ ცა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს ანი ჭებს უფ ლე-
ბა მო სი ლე ბას, პე ტი ცი ის ირ გვლივ დად გე ნი ლი ნორ მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, დად გე ნი ლე ბის 
ფარ გლებ ში, თა ვად გან საზ ღვროს პე ტი ცი ის ელექ ტრო ნუ ლი ფორ მით წარ დგე ნის წე სი. მა გა-
ლი თის თვის, ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს მი ღე ბუ ლი აქვს დად გე ნი ლე ბა, რო მე ლიც 
ნორ მა ტი უ ლი აქ ტის პრო ექ ტის ელექ ტრო ნუ ლად წარ დგე ნის შემ თხვე ვა ში, ხელ მომ წერ თა რა ო-
დე ნო ბას მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე რე გის ტრი რე ბულ ამომ რჩე ველ თა სა ერ თო რა ო დე-
ნო ბის 0.5%-ით გან საზ ღვრავს“9.

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის
   მე ქა ნიზ მის ამოქ მე დე ბის პრაქ ტი კა

ბო ლო წლებ ში სა კა ნონ მდებ ლო დო ნე ზე პე ტი ცი ის, რო გორც ჩარ თუ ლო ბის მე ქა ნიზ მის, უზ-
რუნ ველ ყო ფის მი უ ხე და ვად, პრაქ ტი კამ აჩ ვე ნა, რომ ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში იგი აქ ტი უ რად 
არ გა მო ი ყე ნე ბა მო ქა ლა ქე ე ბის მი ერ ხე ლი სუფ ლე ბის თვის სა კუ თა რი მო საზ რე ბე ბი სა და შე თა-
ვა ზე ბე ბის მი სა წო დებ ლად. 2012 წლი დან დღემ დე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მხო ლოდ ერ თი პე ტი ცი აა 
რე გის ტრი რე ბუ ლი. აღ სა ნიშ ნა ვია ის, რომ პე ტი ცი ა ზე რე ა გი რე ბა ყვე ლა წე სის დაც ვით გან ხორ-
ცი ელ და და სა კი თხიც და დე ბი თად არის გა დაწყ ვე ტი ლი. მი უ ხე და ვად ამ წარ მა ტე ბუ ლი მა გა-
ლი თი სა, პრაქ ტი კამ სხვა პრე ცე დენ ტებს ვერ და უ დო სა ფუძ ვე ლი. ამას რამ დე ნი მე გა რე მო ე ბა 
გა ნა პი რო ბებ და:

პირ ველ რიგ ში, პე ტი ცი ე ბის შე საგ რო ვებ ლად და წე სე ბუ ლი მი ნი მა ლუ რი ზღვა რი, კა ნონ მდებ-
ლო ბით გან საზ ღვრუ ლი 1%, რაც სოფ ლად მცხოვ რე ბი ადა მი ა ნე ბი სათ ვის საკ მა ოდ დი დი თავ-
სა ტე ხი იყო. ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის რე ა ლო ბა ში ეს მი ნი მა ლუ რი ზღვა რი და ახ ლო ე ბით 240 
რე გის ტრი რე ბულ ამომ რჩე ველს, ანუ ხონ ში რე გის ტრი რე ბულ 240 სრულ წლო ვან მო ქა ლა ქეს 
გუ ლის ხმობ და. ამ რა ო დე ნო ბის ხელ მომ წერ თა შეგ რო ვე ბა, მა გა ლი თად, მთი ან ზო ნა ში, მცი რე-
და სახ ლე ბი ან სოფ ლებ ში საკ მა ოდ რთუ ლია და პრობ ლე მუ რი იყო. 

მე ო რე მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა რე მო ე ბა: მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ არ სე ბობ და პე ტი ცი ის ელექ ტრო-
ნუ ლად წარ დგე ნის მე ქა ნიზ მი. პრო ცე დუ რას საკ მა ოდ არ თუ ლებ და ე.წ. ხელ ზე წარ დგე ნის პრაქ-
ტი კა. ინი ცი ა ტორს უნ და მი ე მარ თა მე რი ის ად მი ნის ტრა ცი უ ლი სამ სა ხუ რის თვის, გა ე ტა ნა სპე-
ცი ა ლუ რად შედ გე ნი ლი ოქ მის ფორ მა, შემ დგომ შევ სე ბუ ლი და ხელ მო წე რი ლი დო კუ მენ ტი უნ და 
და ე რე გის ტრი რე ბი ნა მე რი ა ში გან ცხა დე ბის ფორ მით, რაც ად მი ნის ტრა ცი ულ ორ გა ნო ში რამ დე-
ნი მე ვი ზიტ თან ერ თად, კარ და კარ სი ა რულს, საკ მა ოდ ბევრს შრო მას და დამ ღლელ პრო ცე დუ-
რებს მო ი ცავ და.

მე სა მე ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა რე მო ე ბა ეს არის მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა. სამ წუ-

9 საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (2014 წლის 5 თებერვალი), ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსი, თბილისი
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ხა როდ, ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ორ გა ნოს მხრი დან მხო ლოდ იმის გაჟ ღე რე ბა და გან მარ ტე ბა, რომ 
კა ნონ მდებ ლო ბით არ სე ბობს მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის მე ქა ნიზ მე ბი, მათ შო რის „პე ტი ცი ა“, 
საკ მა რი სი არ არის მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის, რომ და ინ ტე რეს დნენ, გა მო ი ყე ნონ, ისარ გებ ლონ. სა ჭი-
როა ფარ თო მას შტა ბი ა ნი სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნია პე ტი ცი ის წარ დგე ნის უფ ლე ბი სა და გა მო ყე-
ნე ბი სათ ვის. ასე ვე ნდო ბის გაზ რდის თვის, აუ ცი ლე ბე ლია სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ა ში გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბის მიმ ღე ბი პი რე ბის ჩარ თუ ლო ბა, რაც პრაქ ტი კა ში არ იყო და ნერ გი ლი.

მე ო თხე გა რე მო ე ბა და უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ფაქ ტო რია სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე ბის ან გა რიშ-
ვალ დე ბუ ლე ბა და გამ ჭვირ ვა ლო ბა, რა შიც მო ი აზ რე ბა წარ დგე ნი ლი და დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლი პე-
ტი ცი ე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის პრო აქ ტი უ ლი ხელ მი საწ ვდო მო ბა, წარ მა ტე ბუ ლი პე ტი ცი ე ბის 
გან ხილ ვის პრო ცე სის ღი ა ო ბა და სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის და სა ბუ თე ბა, ასე ვე, პე ტი ცი ე ბის 
გან ხილ ვის პრო ცე სის გან ჭვრე ტა დო ბა და მა თი ზედ მი წევ ნით მი ყო ლა შე სა ბა მი სი უწყე ბე ბის 
მი ერ. 

და ეს ყვე ლა ფე რი, რა თქმა უნ და, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან ად მი ნის ტრი რე ბას, 
კონ კრე ტულ ღო ნის ძი ე ბებს, აქ ტი ვო ბებს, კამ პა ნი ებს გუ ლის ხმობს, რაც დიდ წი ლად რო გორც 
ადა მი ა ნურ, ისე ფი ნან სურ რე სურ სებ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი. ამ პრო ცეს ში ძა ლი ან მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია პარ ტნი ო რი, გა მოც დი ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რე კო მენ და ცი ე ბი, სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის 
გაც ნო ბა- გა ზი ა რე ბა- და ნერ გვა, გრან ტე ბის მო ძი ე ბა- მო ზიდ ვა.

თი თო ე უ ლი გა რე მო ე ბის შეს რუ ლე ბის შემ თხვე ვა ში კარ გი შე დე გის მიღ წე ვა შე საძ ლე ბე ლი ა. 
აქ ვე სა უ კე თე სო პრაქ ტი კა გან ვი ხი ლოთ ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მა გა ლით ზე: 2020 წლის 

და სა წყის ში ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს სა აქ ტო დარ ბაზ ში ფონ დი „სო ხუ მის“ 
წარ მო მად გენლებ მა გა მარ თეს პრო ექ ტის „გუ რი ის, იმე რე თი სა და რა ჭა- ლე ჩხუ მის სა მო ქა-
ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ერ თო ფო რუ მი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 
საგ ზაო რუ კის მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით“ პრე ზენ ტა ცი ა. პრე ზენ ტა ცი ას მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ხელ მძღვა ნე ლი პი რე ბიც ეს წრე ბოდ ნენ და იმ თა ვით ვე გა მო ხა ტეს მზად ყოფ ნა თა ნამ შრომ-
ლო ბი სათ ვის. 

პრო ექ ტის ერ თ-ერ თი კომ პო ნენ ტი სწო რედ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მო ქა ლა ქე-
თა ჩარ თუ ლო ბის გა აქ ტი უ რე ბა იყო. პრო ექ ტი სად მი ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის პო ზი ტი ურ მა 
და სწორ მა და მო კი დე ბუ ლე ბამ გან საზ ღვრა ის, რომ მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო-
ფის კომ პო ნენ ტში ხო ნი სა პი ლო ტე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტად შე ირ ჩა. გა ფორ მდა თა ნამ შრომ ლო ბის მე-
მო რან დუ მი საკ რე ბუ ლოს თან და მე რი ას თან და ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა საკ მა ოდ მნიშ ვნე ლო-
ვან პრო ცეს ში შე ი ძი ნა პარ ტნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ფონ დი „სო ხუ მის“, მე წარ მე ქალ თა ფონ დის 
და იმე რე თის მხა რის მეც ნი ერ თა კავ შირ „სპექ ტრის“ სა ხით, ასე ვე ფი ნან სუ რი მხარ დამ ჭე რი - 
ევ რო კავ ში რი.

გარ და ამი სა, ხე ლი სუფ ლე ბამ კი დევ ერ თი მე მო რან დუ მით (01.04.2021- 30.09.2021) გა ამ ყა რა 
ფონდ „სო ხუმ თან“ თა ნამ შრომ ლო ბა. ამ ჯე რად ელექ ტრო ნულ პე ტი ცი ას თან მი მარ თე ბა ში მხა რე-
ებ მა აი ღეს ვალ დე ბუ ლე ბა, რომ კე თილ სინ დი სი ე რად შე ას რუ ლონ მე მო რან დუ მის პი რო ბე ბი და 
შექ მნან სა თა ნა დო გა რე მო სა მუ შაო პრო ცე სის წარ მა ტე ბით წარ მარ თვის თვის და, სა ჭი რო ე ბის 
შემ თხვე ვა ში, მიზ ნის მი საღ წე ვად და გეგ მონ ერ თობ ლი ვი ღო ნის ძი ე ბე ბი. 

ად გი ლობ რივ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ თან თა ნამ შრომ ლო ბით აი ღო პა-
სუ ხის მგებ ლო ბა, რომ მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის მე ქა ნიზ მი - „პე ტი ცი ა“ - ხონ ში რე ა ლუ რად 
ამოქ მე დე ბუ ლი ყო.
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პე ტი ცი ის, რო გორც ღი რე ბუ ლი მე ქა ნიზ მის, და ნერ გვის პრო ცეს ში ჩა ერ თნენ ფო რუ მის წევ-
რე ბი, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი - „დევ ნილ თა სა ი ნი ცი ა ტი ვო 
ჯგუ ფი“ და გა ნათ ლე ბი სა და გან ვი თა რე ბის ცენ ტრი „ე დელ ვა ი სი“, ასე ვე პრო ექ ტის ფარ გლებ ში 
და ფუძ ნე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი: „ა ხალ გაზ რდო ბის ჩარ თუ ლო ბის ცენ ტრი“ და შშმ პირ თა ორ გა-
ნი ზა ცია „ფე ნიქ სი“. 

პირ ვე ლი პრაქ ტი კუ ლი ნა ბი ჯი, რო მე ლიც ამ მი მარ თუ ლე ბით ხონ ში გა და იდ გა, იყო კა ნონ-
მდებ ლო ბით გან საზ ღვრუ ლი პე ტი ცი ა ზე ხე ლის მომ წერ თა მი ნი მა ლუ რი ზღვა რის - 1%-ის გა ნა-
ხევ რე ბა. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მერ მა საკ რე ბუ ლოს მი მარ თა ინი ცი ა ტი ვით არ გუ მენ ტი რე ბუ ლად, 
არ სე ბუ ლი ზღვა რის გა ნა ხევ რე ბის შე სა ხებ. საკ რე ბუ ლომ წე სე ბის დაც ვით ვა დებ ში ერ თხმად 
და უ ჭი რა მხა რი ინი ცი ა ტი ვას და პე ტი ცი ა ზე ხელ მომ წერ თა მი ნი მა ლუ რი ზღვა რი ხო ნის მუ ნი ცი-
პა ლი ტეტ ში გა ნი საზ ღვრა 0,5%-ით.

დღის წეს რიგ ში დად გა პე ტი ცი ის მე ქა ნიზ მის პრო ცე დუ რუ ლი გა მარ ტი ვე ბის კი დევ ერ თი 
სა კი თხი: ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის და ნერ გვა, რომ მო ქა ლა ქე ებს გა მარ ტი ვე ბო დათ ხმე ბის 
შეგ რო ვე ბის პრო ცე სი, გაზ რდი ლი ყო მა თი ხელ მი საწ ვდო მო ბა ამ მე ქა ნიზ მზე. მე რი ის ად მი ნის-
ტრა ცი ულ მა სამ სა ხურ მა გა მოთ ქვა მზა ო ბა ვებ გვერ დის გა ნახ ლე ბი სა და სა ჭი რო ტექ ნი კუ რი 
ღო ნის ძი ე ბე ბის გა სა ტა რებ ლად. პარ ტნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტის ოფი ცი ა ლურ ვებ გვერ დზე ჩა შენ და პე ტი ცი ის ელექ ტრო ნუ ლი აპ ლი კა ცია (იხ. 
http://khoni.gov.ge/), გა დამ ზად და მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს IT და სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი-
ერ თო ბის სპე ცი ა ლის ტე ბი, მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს ად მი ნის ტრა ცი უ ლი სამ სა ხუ რე ბის ხელ-
მძღვა ნე ლე ბი.

მა გა ლი თი სათ ვის:

რო გორ შე ვავ სოთ ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ა?
პე ტი ცია არის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი-

ლე ო ბის ფორ მა. პე ტი ცი ის სა ხით შე იძ ლე ბა წარ დგე ნილ იქ ნას: 
ა) საკ რე ბუ ლოს დად გე ნი ლე ბის პრო ექ ტი;
ბ) საკ რე ბუ ლოს დად გე ნი ლე ბის პრო ექ ტის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი ან კონ კრე ტუ ლი წი ნა და-

დე ბე ბი;
გ) მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის ან /და და სახ ლე ბის სა ერ თო პრობ ლე მი დან გა მომ დი ნა რე, სა ერ თო 

სა კი თხე ბის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს სხდო მა ზე შეს წავ ლის, გან ხილ ვი სა და გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბის მო თხოვ ნა.

ვის აქვს ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის წარ დგე ნის უფ ლე ბა?
ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის წარ დგე ნის უფ ლე ბა აქვს ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე 

რე გის ტრი რე ბულ ამომ რჩე ველ თა არა ნაკ ლებ 0,5% პრო ცენტს (120 ამომ რჩე ვე ლი).

რა არის სა ჭი რო ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის შე სა ტა ნად?
•	 საკ რე ბუ ლო სათ ვის ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის წარ დგე ნა შე საძ ლე ბე ლია ელექ ტრო ნუ ლი 

ფორ მით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს ვებ გვერ დის სპე ცი ა ლუ რი პროგ რა მუ ლი უზ რუნ-
ველ ყო ფის მეშ ვე ო ბით.
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•	 ელექ ტრო ნუ ლი სა ხით პე ტი ცი ის ავ ტო რი უნ და და რე გის ტრირ დეს აპ ლი კა ცი ის მომ ხმა რებ-
ლად, რის თვი საც მი უ თი თებს სა ხელს, გვარს, და ბა დე ბის თა რიღს, პი რად ნო მერს, ელექ-
ტრო ნუ ლი ფოს ტის მი სა მართს და აპ ლი კა ცი ა ში გა ნა თავ სებს სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქის პი-
რა დო ბის მოწ მო ბის (პას პორ ტის) სკა ნი რე ბულ ასლს.

•	 პე ტი ცი ის ავ ტორს ელექ ტრო ნულ ფოს ტა ზე აპ ლი კა ცი ის მი ერ ავ ტო მა ტუ რად ეგ ზავ ნე ბა კო-
დუ რი სიტყ ვა/ სიმ ბო ლო ე ბი, რომ ლის და დას ტუ რე ბის შემ დეგ ავ ტო რი კო დუ რი სიტყ ვით /სიმ-
ბო ლო ე ბით ახ დენს რე გის ტრა ცი ის და დას ტუ რე ბას.

•	 რე გის ტრა ცი ის გავ ლის შემ დეგ ავ ტორ მა პე ტი ცი ის ტექ სტი ქარ თუ ლი Sylfaen შრიფ ტით უნ-
და გა ნა თავ სოს აპ ლი კა ცი ა ში და დო კუ მენ ტის ატ ვირ თვის გზით, თან და ურ თოს:
1. ინ ფორ მა ცია პე ტი ცი ის წარ მდგე ნი სუ ბი ექ ტის არა ნაკ ლებ ერ თი და არა უ მე ტეს 3 მომ ხსე-

ნებ ლის შე სა ხებ: სა ხე ლი, გვა რი, მი სა მარ თი, სა კონ ტაქ ტო ტე ლე ფო ნის ნო მე რი, ელექ-
ტრო ნუ ლი ფოს ტის მი სა მარ თი და სა ქარ თვე ლოს პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი ასლ(ებ )ი;

2. ნორ მა ტი ულ -ად მი ნის ტრა ცი უ ლი სა მარ თლებ რი ვი აქ ტის პრო ექ ტის ან - მო სამ ზა დე ბე ლი 
ნორ მა ტი უ ლი ად მი ნის ტრა ცი ულ -სა მარ თლებ რი ვი აქ ტის პრო ექ ტის ძი რი თადი პრინ ცი პე-
ბი ან კონ კრე ტული წი ნა და დე ბე ბი; ან - კონ კრე ტუ ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი და და სა ბუ თე-
ბუ ლი მო თხოვ ნა;

3. დო კუ მენ ტე ბი და მა სა ლე ბი, რომ ლე ბიც პე ტი ცი ის წარ მდგენ სუ ბი ექტს პე ტი ცი ის და სა სა-
ბუ თებ ლად მი აჩ ნია სა ჭი როდ.

 გან თავ სე ბუ ლი ტექ სტი და თან დარ თუ ლი დო კუ მენ ტე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს 
ვებ გვერ დზე გა მოჩ ნდე ბა ატ ვირ თვის დღის მომ დევ ნო სა მუ შაო დღის 24 სა ა თამ დე.

 აპ ლი კა ცი ა ში გან თავ სე ბუ ლი ტექ სტის და თან დარ თუ ლი დო კუ მენ ტე ბის მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტის საკ რე ბუ ლოს ვებ გვერდზე ატ ვირ თვის დას ტუ რი მომ ხსე ნე ბელს ეგ ზავ ნე ბა ელექ-
ტრო ნულ ფოს ტა ზე.

ინ სტრუქ ცია
პე ტი ცი ის ტექ სტი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს ვებ გვერ დზე არ აი სა ხე ბა, თუ:
1. ტექ სტი ეწი ნა აღ მდე გე ბა ზნე ო ბის სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე ბულ ნორ მებ სა და პრინ ცი პებს;
2. ტექ სტის ში ნა არ სი შე უ რაცხ ყო ფას აყე ნებს ნე ბის მი ერ პირს;
3. ტექ სტის ში ნა არ სი ზღუ დავს სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-2 თა ვით გან საზ ღვრულ 

ადა მი ა ნის ძი რი თად უფ ლე ბებ სა და თა ვი სუფ ლე ბებს.

რო გორ მო ვა წე როთ ხე ლი პე ტი ცი ას?
•	 პე ტი ცი ა ზე ხელ მო წე რის და სა ფიქ სი რებ ლად, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ამომ რჩე ველ მა აპ ლი კა ცი ა ში 

ქარ თუ ლი Sylfaen შრიფ ტით უნ და ჩა წე როს სა კუ თა რი სა ხე ლი, გვა რი, პი რა დი ნო მე რი, რე-
გის ტრა ცი ის მი ხედ ვით სა ცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის მი სა მარ თი.

•	 პე ტი ცი ა ზე ხელ მო წე რის და სა ფიქ სი რებ ლად, ამომ რჩე ვე ლი ვალ დე ბუ ლი ა, აპ ლი კა ცი ის შე-
სა ბა მის ფან ჯა რა ში მო ნიშ ვნის გზით და ა დას ტუ როს, რომ გა ეც ნო პე ტი ცი ის ში ნა არსს და 
ეთან ხმე ბა მას.

•	 ხელ მო წე რის შეს რუ ლე ბი სას ამომ რჩე ვე ლი თუ არ არის თა ნახ მა, რომ მი სი სა ხე ლი და გვა რი 
სა ჯა რო გახ დეს, აპ ლი კა ცია უზ რუნ ველ ყოფს მის დაც ვას პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის გამ ხე-
ლის გან. ამი სათ ვის შე სა ბა მის ფან ჯა რა ში ამორ ჩე ველ მა მხო ლოდ მო ნიშ ვნა უნ და გა ა კე თოს.
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•	 ამომ რჩევ ლის პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბი ხელ მი საწ ვდო მი იქ ნე ბა მხო ლოდ მომ ხსე ნებ ლი სა 
და ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტის უფ ლე ბა მო სი ლი პი რის თვის.

•	 პე ტი ცი ის ტექ სტის გა მოქ ვეყ ნე ბის შემ დეგ აპ ლი კა ცია ასა ჯა რო ებს პე ტი ცი ა ზე ხე ლის მომ წე-
რი ამომ რჩევ ლე ბის მიმ დი ნა რე რა ო დე ნო ბას, პე ტი ცი ა ზე სა ჭი რო ხელ მომ წერ თა მი ნი მა ლურ 
რა ო დე ნო ბას და პე ტი ცი ის ავ ტორ (ებ )ის სა ხელ (ებ )სა და გვარ (ებ)ს.

პე ტი ცი ის რე გის ტრა ცია
•	 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს ვებ გვერ დზე პე ტი ცი ის ტექ სტის გა მოქ ვეყ ნე ბი დან არა უ მე-

ტეს 30 დღის ვა და ში სა ჭი რო ოდე ნო ბის ხელ მო წე რე ბის ელექ ტრო ნუ ლად გან ხორ ცი ე ლე ბის 
შემ დეგ, აპ ლი კა ცი ის „რე გის ტრა ცი ა ზე გაგ ზავ ნის“ ფუნ ქცი ის მეშ ვე ო ბით მომ ხსე ნე ბე ლი მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რის სა ხელ ზე პე ტი ცი ის ტექსტს და თან დარ თულ 
დო კუ მენ ტებს, მათ შო რის პე ტი ცი ის ხელ მომ წერ ამომ რჩე ველ თა სრულ სი ას, აგ ზავ ნის მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტის ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტის მი სა მარ თზე.

•	 აპ ლი კა ცია ავ ტო მა ტურ რე ჟიმ ში აღ ნიშ ნავს პე ტი ცი ის წარ დგე ნის თა რიღს და საკ რე ბუ ლოს 
აპა რა ტი სა გან ითხოვს პე ტი ცი ის მი ღე ბის და დას ტუ რე ბას.

•	 საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტი სა გან მი ღე ბის და დას ტუ რე ბის შემ დგომ აპ ლი კა ცია ავ ტო მა ტურ რე-
ჟიმ ში ელექ ტრო ნუ ლად ატყო ბი ნებს ამის შე სა ხებ მომ ხსე ნე ბელს თა რი ღი სა და დრო ის მი თი-
თე ბით.

•	 პე ტი ცი ის ელექ ტრო ნულ ფოს ტა ზე მი ღე ბი დან 3 სა მუ შაო დღის ვა და ში საკ რე ბუ ლოს აპა რა-
ტი იწყებს პე ტი ცი ის რე გის ტრა ცი ას.

•	 პე ტი ცი ის რე გის ტრა ცი ის შემ დეგ საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტი პე ტი ცი ის რე გის ტრა ცი ის მოწ მო ბას 
ან პე ტი ცი ის რე გის ტრა ცი ა ზე უარს უგ ზავ ნის მომ ხსე ნებ ლებს და აღ ნიშ ნულს გა ნა თავ სებს 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს ვებ გვერ დზე.

•	 პე ტი ცია იწე რე ბა და შე ი ტა ნე ბა ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რის სა-
ხელ ზე.

ასე ვე პრო ექ ტი სა და თა ნამ შრომ ლო ბის ფარ გლებ ში, პარ ტნი ორ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა უზ რუნ-
ველ ყვეს მი ზან მი მარ თუ ლი და კონ კრე ტუ ლი სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ის წარ მო ე ბა მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტის თორ მე ტი ვე ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე ულ ში. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე იქ მნა სა ი ნი ცი ა ტი ვო 
ჯგუ ფი, შე ირ ჩა 6 აქ ტო რი, რო მელ თა გა დამ ზა დე ბის შემ დეგ (სპე ცი ა ლუ რად მათ თვის ჩა ტარ და 
ტრე ნინ გი ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის მარ თვის სა კი თხებ ზე) და ი გეგ მა კონ კრე ტუ ლი სა ინ ფორ-
მა ციო შეხ ვედ რე ბი სოფ ლად და ქა ლა ქად. სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ა ში ჩარ თულ ნი იყ ვნენ ად-
გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, მათ შო რის ხელ ძღვა ნე ლი პი რე ბი, რომ ლე ბიც 
არ წმუ ნებ დნენ მო სახ ლე ო ბას გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მა თი ჩარ თუ ლო ბის აუ ცი-
ლებ ლო ბა სა და მნიშ ვნე ლო ბა ში. 

სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რებ ზე მო სახ ლე ო ბას მი ე წო დე ბო და ინ ფორ მა ცი ა, რო გორც პე ტი ცი ის 
არ სის, ისე მი სი მნიშ ვნე ლო ბის და გა მო ყე ნე ბის ფორ მე ბის შე სა ხებ. ად გილ ზე ხდე ბო და პრობ-
ლე მა თა იდენ ტი ფი ცი რე ბა და წარ დგე ნის, ხმის მი ცე მი სა და გა დაგ ზავ ნის პრაქ ტი კუ ლი გაკ ვე-
თი ლე ბის ჩვე ნე ბა.
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მა გა ლი თი სათ ვის:

სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რის დროს გორ დი სა და კინ ჩხის ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე უ ლებ ში მო-
სახ ლე ო ბის მი ერ იდენ ტი ფი ცირ და და პრი ო რი ტე ტი მი ე ნი ჭა შემ დეგ პრობ ლე მებს:
1. ში და სა უბ ნო გზე ბის მოხ რეშ ვა კო პი ი სა და მა ჭა კე თის უბ ნებ ში
2. სა ბავ შვო ატ რაქ ცი ო ნის გან თავ სე ბა სო ფელ გორ დში
3. სკვე რის რე ა ბი ლი ტა ცია სო ფელ კინ ჩხის ცენ ტრში
4. სკვე რის რე ა ბი ლი ტა ცია სო ფელ ქვე და კინ ჩხა ში

იქ ვე მომ ზად და პე ტი ცი ის ტექ სტე ბი და აიტ ვირ თა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ოფი ცი ა ლუ რი ვებ-
გვერ დის http://khoni.gov.ge/ შე სა ბა მის „ფან ჯა რა ში“ http://petition.lsg.ge/khoni/.

იხ. პე ტი ცი ის ტექ სტე ბის ფორ მა და ში ნა არ სი

სკვე რის რე ა ბი ლი ტა ცია სო ფელ კინ ჩხის ცენ ტრში
სო ფე ლი კინ ჩხა ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ერ თ-ერ თი ლა მა ზი სო-

ფე ლი ა. ბუ ნებ რი ვი ძეგ ლე ბით მდი და რი კინ ჩხა ტუ რის ტუ ლად ძა ლი-
ან მიმ ზიდ ვე ლი სო ფე ლია ქვეყ ნის მას შტა ბით და მას ყო ველ წლი უ-
რად ათა სო ბით ვი ზი ტო რი სტუმ რობს. 

სოფ ლის ცენ ტრში, მთა ვა რი ტუ რის ტუ ლი გზის მიმ დე ბა რედ სკვე-
რი ა, რო მე ლიც რე ა ბი ლი ტა ცი ა სა და გა ნახ ლე ბას სა ჭი რო ებს. სკვე-
რი ფუნ ქცი უ რად დატ ვირ თუ ლია და აქა უ რი ახალ გაზ რდე ბი სა თუ 
მო სუ ლი სტუმ რე ბის საყ ვა რე ლი ად გი ლი ა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
თით ქმის ია ვარ ქმნი ლი ა. სკვე რი სა ჭი რო ებს შე მო რაგ ვას, სკა მე ბი სა 
და ელექ ტრო ნა თუ რე ბის და მონ ტა ჟე ბას.

გთხოვთ, აღ ნიშ ნუ ლი სა კი თხი სა ჯა როდ გა ნი ხი ლეთ საკ რე ბუ ლოს 
სხდო მა ზე და მი ი ღეთ შე სა ბა მი სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა.

სკვე რის რე ა ბი ლი ტა ცია სო ფელ ქვე და კინ ჩხა ში
სო ფე ლი კინ ჩხა ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ერ თ-ერ თი ლა მა ზი სო-

ფე ლი ა. ბუ ნებ რი ვი ძეგ ლე ბით მდი და რი კინ ჩხა ტუ რის ტუ ლად ძა ლი-
ან მიმ ზიდ ვე ლი სო ფე ლია ქვეყ ნის მას შტა ბით და მას ყო ველ წლი უ-
რად ათა სო ბით ვი ზი ტო რი სტუმ რობს. 

სო ფე ლი რამ დე ნი მე უბ ნის გან შედ გე ბა. მათ შო რის არის ქვე და 
კინ ჩხა, სოფ ლის ცენ ტრის გან საკ მა ოდ მო შო რე ბუ ლი უბა ნი. გან სხვა-
ვე ბით სხვა უბ ნე ბის გან, ქვე და კინ ჩხა ში არ არის თავ შეყ რის არ ცერ-
თი ად გი ლი, სა დაც ად გი ლობ რი ვი თუ სტუმ რად მო სუ ლი ახალ გაზ-
რდე ბი გარ თო ბი სა და დას ვე ნე ბის მიზ ნით შე იკ რი ბე ბი ან. ად გი ლობ-
რი ვე ბის თხოვ ნა ა, რომ უბ ნის ცენ ტრში, სკვე რის თვის გან კუთ ვნი ლი 
ად გი ლი შე მო ი რაგ ვოს და კე თილ მო ე წყოს შეძ ლე ბის დაგ ვა რად.

გთხოვთ, აღ ნიშ ნუ ლი სა კი თხი სა ჯა როდ გა ნი ხი ლეთ საკ რე ბუ ლოს 
სხდო მა ზე და მი ი ღეთ მო სახ ლე ო ბის მო თხოვ ნის შე სა ბა მი სი გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბა.
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სა უბ ნო გზე ბის მო წეს რი გე ბა მა ჭა კეთ სა და კო პი ა ში
სო ფელ გორ დში მა ჭა კე თი სა და კო პი ის უბ ნე ბის მო სახ ლე ო ბას, 

წლე ბი ა, უგ ზო ო ბა აწუ ხებს. ში და სა უბ ნო, სოფ ლის ცენ ტრთან და-
მა კავ ში რე ბე ლი გზე ბი მო უ წეს რი გე ბე ლი ა. აქ გა და ად გი ლე ბა უჭირს 
რო გორც ქვე ი თად მო სი ა რუ ლეს, ისე ავ ტო მო ბილს. გან სა კუთ რე-
ბუ ლი პრობ ლე მე ბი იქ მნე ბა უა მინ დო ბის დროს.

უგ ზო ო ბა არ თუ ლებს მო სახ ლე ო ბის სა ყო ფა ცხოვ რე ბო პი რო-
ბებს. ფერ ხდე ბა აღ ნიშ ნუ ლი და სახ ლე ბე ბის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო-
მი კუ რი გან ვი თა რე ბა. სო ფე ლი გორ დი ტუ რის ტუ ლად მიმ ზიდ ვე-
ლი ლო კა ცი აა და ყვე ლა ად გი ლობ რივს გან ვი თა რე ბის თა ნა ბა რი 
შე საძ ლებ ლო ბა უნ და მი ე ცეს, ში და სა უბ ნო საგ ზაო ინ ფრას ტრუქ-
ტუ რის მო წეს რი გე ბა კი ამ მი მარ თუ ლებთ უპირ ვე ლე სი ამო ცა-
ნა ა.

ვი ნა ი დან ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით, ში და გზე ბის მო წეს რი გე ბა თვით მმარ თვე ლო ბის 
სა კუ თარ უფ ლე ბა მო სი ლე ბას გა ნე კუთ ვნე ბა, მოგ მარ თავთ თხოვ-
ნით, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სის შე სა ბა მი სად, 
საკ რე ბუ ლოს სხდო მა ზე სა ჯა როდ გა ნი ხი ლეთ აღ ნიშ ნუ ლი სა კი-
თხი, რა თა უმოკ ლეს ვა და ში დაკ მა ყო ფილ დეს მო სახ ლე ო ბის მო-
თხოვ ნა.

სა ბავ შვო ატ რაქ ცი ო ნი სო ფელ გორ დში
გორ დი საკ მა ოდ მჭიდ როდ და სახ ლე ბუ ლი სო ფე ლი ა, გარ და 

ამი სა, ქვეყ ნის ერ თ-ერ თი ტუ რის ტუ ლად მიმ ზიდ ვე ლი ლო კა ცი ა ა. 
სო ფელ ში ბევ რი პა ტა რა იზ რდე ბა, ზა ფხუ ლო ბით კი ბავ შვე ბის 
რა ო დე ნო ბა ორ მაგ დე ბა. აქ მო დი ან რო გორც დამ სვე ნებ ლე ბი, 
ისე ტუ რის ტე ბი. სამ წუ ხა როდ, სო ფელ ში არ არ სე ბობს არ ცერ თი 
სა ბავ შვო გა სარ თო ბი ატ რაქ ცი ო ნი, რაც თა ვის თა ვად პრობ ლე-
მაა და აქ მცხოვ რე ბი პა ტა რე ბი, ქა ლაქ ში მცხოვ რე ბი ბავ შვე ბის-
გან გან სხვა ვე ბით, ამ ელე მენ ტა რულ გა სარ თობს მოკ ლე ბუ ლე ბი 
არი ან. 

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სის თა ნახ-
მად, თვით მმარ თვე ლო ბის სა კუ თარ უფ ლე ბა მო სი ლე ბას გა ნე-
კუთ ვნე ბა სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის ინ ფრას ტრუქ ტუ რის 
მო წყო ბა- გან ვი თა რე ბა, ამი ტომ გთხოვთ, საკ რე ბუ ლოს სხდო მა ზე 
სა ჯა როდ გა ნი ხი ლეთ აღ ნიშ ნუ ლი სა კი თხი, რა თა უმოკ ლეს ვა და-
ში სოფ ლის სა ბავ შვო ბა ღის ეზო ში გან თავ სდეს სა ბავ შვო ატ რაქ-
ცი ო ნი და დაკ მა ყო ფილ დეს მო სახ ლე ო ბის მო თხოვ ნა.
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სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ის პა რა ლე ლუ რად, საკ რე ბუ ლო სა და მე რი ა ში მოხ და ად მი ნის ტრი რე-
ბა და მიღ წე ულ იქ ნა მზა ო ბა ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის მი ღე ბის, გან ხილ ვის და სხვა თან მდე-
ვი პრო ცე დუ რე ბი სათ ვის. საკ რე ბუ ლოს სხდო მა ზე მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ხმის მიმ ცემ თა 
მი ნი მა ლუ რი ზღვა რის 0,5% პრო ცენ ტით გან საზ ღვრის შე სა ხებ - 2021 წლის 31 მარ ტის #4 
დად გე ნი ლე ბა - ცვლი ლე ბის სა ხით შე ვი და 2017 წლის 20 ნო ემ ბრის #21 დად გე ნი ლე ბა ში (საკ-
რე ბუ ლოს რეგ ლა მენ ტი).

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ფონ დი „სო ხუ მის“ ორ გა ნი ზე ბით გა ი მარ თა ტრე ნინ გე ბი ად გი ლობ რი ვი 
სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი სათ ვის, რო გორც საკ რე ბუ ლოს, ისე მე რი ის თა ნამ შრომ ლე ბის თვის. მოწ ვე-
ულ მა კვა ლი ფი ცი ურ მა იუ რის ტმა დე ტა ლუ რად ისა უბ რა პე ტი ცი ის სა მარ თლებ რივ და სა კა ნონ-
მდებ ლო ას პექ ტებ ზე და მი ღე ბა- გან ხილ ვის პრო ცე დუ რებ ზე.

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში გა ი მარ თა მრგვა ლი მა გი და, რო მელ საც ად გი ლობ რი ვი პე და გო გე ბი, 
სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი, ჟურ ნა ლის ტე ბი, სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლე ბი და მე დი კო სე ბი 
ეს წრე ბოდ ნენ. მრგვა ლი მა გი დის სა დის კუ სიო თე მა ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცია და მი სი მნიშ ვნე-
ლო ბა იყო.

შეხ ვედ რებ მა სოფ ლად და ქა ლა ქად, ტრე ნინ გებ მა და დის კუ სი ებ მა მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად გა-
ზარ და პე ტი ცი ის, რო გორც ჩარ თუ ლო ბის მე ქა ნიზ მის, ცნო ბა დო ბა და შე დეგ მაც არ და ა ყოვ ნა. 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე 25-ზე მე ტი პე ტი ცია აიტ ვირ თა. ყო ველ გვა რი შე ფერ ხე ბის გა-
რე შე მიმ დი ნა რე ობ და ინი ცი ა ტო რე ბის რე გის ტრა ცი ის, პე ტი ცი ე ბის ატ ვირ თვის, ხმის მი ცე მი სა 
და გა დაგ ზავ ნის პრო ცე დუ რე ბი. პე ტი ცი ე ბის ში ნა არ სი, ძი რი თა დად, ინ ფრას ტრუქ ტუ რულ სა-
კი თხებს მო ი ცავ და. პე ტი ცი ა თა უმ რავ ლე სო ბამ დად გე ნილ ვა დებ ში და აგ რო ვა ხმა თა სა ჭი რო 
რა ო დე ნო ბა და გან სა ხილ ვე ლად გა ეგ ზავ ნა საკ რე ბუ ლოს.

პრო ცეს მა გვაჩ ვე ნა შემ დე გი:
1.  სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ მა (ამ შემ თხვე ვა ში, ფონ დი „სო ხუ მი“, მე წარ მე ქალ თა ფონ დი, „სპექ-

ტრი“), რო გორც და ინ ტე რე სე ბულ მა მხა რემ, ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან და ად გი ლობ რივ 
სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ თან („დევ ნილ თა სა ი ნი ცი ა ტი ვი ჯგუ ფი“, „ე დელ ვა ი სი“, „ა ხალ გაზ რდუ ლი 
ჩარ თუ ლო ბის ცენ ტრი“, „ფე ნიქ სი“) ერ თად შეძ ლო მო ქა ლა ქე თა გა აქ ტი უ რე ბა და საკ მა ოდ სა-
პა სუ ხის მგებ ლო თა ნამ შრომ ლო ბის, თა ნა საქ მი ა ნო ბის პრაქ ტი კა შექ მნა. რე ა ლუ რად აა მოქ მე და 
მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის ძა ლი ან ეფექ ტუ რი მე ქა ნიზ მი „ე ლექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ა“. 

2. და ი ნერ გა ელექ ტრო ნუ ლი აპ ლი კა ცი ა, რო მე ლიც სავ სე ბით პა სუ ხობს მო თხოვ ნებს. მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი ა, რომ არის მარ ტი ვი და ხელ მი საწ ვდო მი მე ქა ნიზ მი ნე ბის მი ე რი და ინ ტე რე სე ბუ ლი 
პი რის თვის. ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ ეს არის წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯი ად გი ლობ რი ვი 
მმარ თვე ლო ბის პრო ცეს ში პრო ექ ტე ბის, პროგ რა მე ბი სა და სხვა სერ ვი სე ბის შემ დგო მი დი-
ჯი ტა ლი ზა ცი ი სათ ვის.

3. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რებ მა ასო ბით მო ქა ლა ქემ თვით მმარ თვე ლო ბის სა კი თხებ თან მი-
მარ თე ბა ში მი ი ღო ძა ლი ან ბევ რი ინ ფორ მა ცი ა, ჩა ერ თო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს-
ში, გახ და მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის თა ნა ავ ტო რი და თა ნა ზი ა რი. შე სა ბა მი სად, გა ი ზარ და 
მა თი მო ქა ლა ქე ობ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბა, კომ პე ტენ ცია და ა.შ. გან სა კუთ რე ბით გა აქ ტი ურ-
დნენ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რე ბი ახალ გაზ რდე ბი. 

4. პრო ექ ტის მიმ დი ნა რე ო ბის პრო ცეს ში გა დამ ზად ნენ და კვა ლი ფი კა ცია აი მაღ ლეს საკ რე ბუ-
ლო სა და მე რი ის სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის სპე ცი ა ლის ტებ მა.
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5. სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფის წევ რთა სა ხით მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არი ან კომ პე ტენ ტუ რი ადა მი ა ნე ბი, 
რომ ლე ბიც ელექ ტრო ნულ პე ტი ცი ას თან და კავ ში რე ბით უწყ ვეტ რე ჟიმ ში კვა ლი ფი ცი ურ კონ-
სულ ტა ცი ას გა უ წე ვენ ნე ბის მი ერ და ინ ტე რე სე ბულ პირს. 

6. პე ტი ცი ის და ნერ გვას საკ მა ოდ სე რი ო ზუ ლი მე დი ამ ხარ და ჭე რა ჰქონ და: და ი ბეჭ და სა ინ ფორ-
მა ციო ფურ ცლე ბი, რომ ლე ბიც და რიგ და შეხ ვედ რებ ზე. ყვე ლა აქ ტი ვო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა-
ცია ვრცელ დე ბო და ფონ დი „სო ხუ მის“ ძი რი თად და საპ რო ექ ტო სა მე ნო ვან ვებ გვერ დებ ზე, 
ფონ დი „სო ხუ მის“ ძი რი თად, საპ რო ექ ტო და ასე ვე ხო ნის ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო სა ზო-
გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფე სი ბუქ გვერ დებ ზე. ამ სი ახ ლის შე სა ხებ ად გი ლობ რივ გა ზეთ 
„ხო ნელ ში“ 2021 წლის ივ ლის ში და ი ბეჭ და სტა ტია „ე ლექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცია ხო ნის მუ ნი ცი-
პა ლი ტეტ ში - პრო ექ ტი, რო მე ლიც მო მავ ლი სა ა“. მიჩ ნე ულ იქ ნა გა მორ ჩე ულ პრაქ ტი კად და 
მომ ზად და პუბ ლი კა ცია ფონ დი „სო ხუ მის“ ძი რი თა დი ვებ გვერ დის კა ტე გო რი ის თვის „წარ-
მა ტე ბის ის ტო რი ა“10. ეს პუბ ლი კა ცია და ი ბეჭ და პრო ექ ტის ფარ გლებ ში შექ მნილ ვებ გვერ-
დზეც11. 

„ე ლექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის“ პრაქ ტი კა ში ამოქ მე დე ბის პრო ცეს მა დაგ ვა ნა ხა: რაც კა ნონ მდებ-
ლო ბის დო ნე ზე ძა ლი ან ცალ სა ხად და გა სა გე ბად გვაქვს მო ცე მუ ლი, რიგ შემ თხვე ვებ ში პრაქ-
ტი კულ საქ მი ა ნო ბა ში მი სი იმ პლე მენ ტა ცია ვერ ან არ ხერ ხდე ბა. მო სახ ლე ო ბას არ აქვს ინ ფორ-
მა ცი ა, ან ფლობს ინ ფორ მა ცი ას, მაგ რამ არ აქვს სა თა ნა დო მო ტი ვა ცია ან უნარ -ჩვე ვა, რომ 
იხელ მძღვა ნე ლოს კა ნო ნით. არც ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის რე სურ სე ბი არის საკ მა რი სი, 
რომ ჩარ თუ ლო ბის მე ქა ნიზ მე ბი გახ დეს სა ზო გა დო ე ბა ში პო პუ ლა რუ ლი და ამ სი კე თით თა ნაბ-
რად ისარ გებ ლოს სა ზო გა დო ე ბამ და ხე ლი სუფ ლე ბამ.

ასეთ მო ცე მუ ლო ბა ში არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი არის ძა ლი ან კარ გი რე სურ სი, სა შუ ა ლე ბა, 
პარ ტნი ო რი, რომ სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის მა გა ლი თე ბი შე იქ მნას, რომ შემ დგომ ში ეს მა გა ლი თე ბი 
გახ დეს სტი მუ ლის, მო ტი ვა ცი ის, ბიძ გის მიმ ცე მი და გზამ კვლე ვი თვით მმარ თვე ლო ბის რე ფორ-
მის კვალ დაკ ვალ შესასრუ ლე ბე ლი პო ზი ტი უ რი ამო ცა ნე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად.
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თავი  VIII

მედიის

როლიდა

მნიშვნელობა 

სამოქალაქო

საზოგადოების 

ორგანიზაციების

პოპულარობის

გაზრდაში
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მედიისროლიდამნიშვნელობა 

სამოქალაქოსაზოგადოების 

ორგანიზაციებისპოპულარობისგაზრდაში

ლა ლი შენ გე ლია
პრო ექ ტის ვებ გვერ დის რე დაქ ტო რი, PR სპე ცი ა ლის ტი

კულ ტუ რულ -ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“ 

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებს სა ქარ თვე ლო ში თით ქმის 150-წლი ა ნი ის ტო-
რია აქვთ. „ქარ თველ თა შო რის წე რა- კითხ ვის გა მავ რცე ლე ბე ლი სა ზო გა დო ე ბა“, რო მე ლიც 1879 
წელს შე იქ მნა, ერ თ-ერ თი პირ ვე ლი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია იყო და მან სე რი ო ზუ ლი გავ-
ლე ნა მო ახ დი ნა სა ზო გა დო ე ბა ზე.

დღეს სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი ასო ბით ორ გა ნი ზა ცი აც აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობს სა ზო გა-
დო ებ რივ პრო ცე სებ ში. მათ შო რი საა სა მი პარ ტნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ა: კულ ტუ რულ -ჰუ მა ნი ტა რუ-
ლი ფონ დი „სო ხუ მი“, მე წარ მე ქალ თა ფონ დი და იმე რე თის მხა რის მეც ნი ერ თა კავ ში რი „სპექ-
ტრი“. სწო რედ მათ გან ახორ ცი ე ლეს პრო ექ ტი იმე რეთ ში, რა ჭა- ლე ჩხუმ სა და გუ რი ა ში.

პრო ექ ტის მთა ვა რი შემ სრუ ლე ბე ლი კი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფო რუ-
მი იყო - ერ თო ბა, რო მელ შიც გა ერ თი ან და 8 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 16 ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ა. 
ისი ნი უწყობ დნენ ხელს სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მას მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, აქ ტი უ რობ-
დნენ, მოქ მე დებ დნენ, ქმნიდ ნენ წარ მა ტე ბის ის ტო რი ებს.

ამის შე სა ხებ ათა სო ბით ადა მი ან მა გა ი გო.
რა თქმა უნ და, ეს მას მე დი ის დამ სა ხუ რე ბა ა.
მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის სა შუ ა ლე ბე ბი შექ მნის დღი დან სე რი ო ზუ ლად მოქ მე დებ და სა ზო გა-

დო ებ რივ აზ რზე. ახალ სა უ კუ ნე ში კი, რო მელ საც ინ ფორ მა ცი ის სა უ კუ ნეს უწო დე ბენ, მას მე დი ის 
მხარ და ჭე რის  გა რე შე წარ მო უდ გე ნე ლია პო პუ ლა რო ბის მიღ წე ვა.

პო პუ ლა რო ბა პი რო ბი თი ცნე ბაა - სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ას პო პუ ლა რო ბა 
სჭირ დე ბა იმის თვის, რომ გა აც ნოს სა ზო გა დო ე ბას თა ვი სი საქ მი ა ნო ბა, იპო ვოს თა ნა მო აზ რე ე ბი 
და მხარ დამ ჭე რე ბი, შეძ ლოს სა სი კე თო გავ ლე ნა სა მოქ მე დო არე ალ ში.

ფონ დმა „სო ხუ მმა“ კარ გად იცის მას მე დი ის რო ლის შე სა ხებ. 20 წ ლის წი ნათ, 2001 წელს 
დაიბეჭდა ფონ დი „სო ხუ მის“ საქ მი ა ნო ბის ამ სახ ვე ლი პირ ვე ლი გა ზე თი „ქალ თა ხმა“, რო მელ მაც 
გა ზარ და მი სი პო პუ ლა რო ბა. მას მე რე, ასო ბით ჟურ ნალ -გა ზე თი გა მო ვი და - ბეჭ დუ რიც და ონ-
ლა ინ ვერ სი აც. ყვე ლა მათ გა ნი იმ დიდ მუ შა ო ბას აშუ ქებ და, რო მელ საც ფონ დი ეწე ვა წლე ბის 
მან ძილ ზე. ამას გარ და, ფონდ „სო ხუმს“ გა მო ცე მუ ლი აქვს ან გა რი შე ბი, მე თო დუ რი და დამ ხმა-
რე  სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბი, ანა ლი ტი კუ რი სტა ტი ე ბი, გზამ კვლე ვე ბი, წარ მა ტე ბით დას რუ ლე ბუ ლი 
პრო ექ ტე ბის გა მოც დი ლე ბის და წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კის ამ სახ ვე ლი პუბ ლი კა ცი ე ბი. 

ჩვე ნი ორ გა ნი ზა ცია აქ ტი უ რად იყე ნებ და მე დი ის სხვა სფე რო ებ საც - რა დი ოს, ტე ლე ვი ზი ას. 
წლე ბის გან მავ ლო ბა ში გა დი ო და რე გი ო ნულ ტე ლე რა დი ო კომ პა ნი ებ ში რა დი ო და ტე ლე სი უ ჟე ტე-
ბის თუ გა და ცე მე ბის ციკ ლე ბი (მაგ., „ქა ლი და მშვი დო ბა“, „ქა ლი და პო ლი ტი კა“), ახ ლაც აქ ტი-
უ რია თა ნამ შრომ ლო ბა სხვა დას ხვა მე დი ა სა შუ ა ლე ბას თან. 
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გან სა კუთ რე ბით უნ და აღი ნიშ ნოს ფონ დი „სო ხუ მის“ სა მე ნო ვა ნი (ქარ თუ ლი, ინ გლი სუ რი, რუ-
სუ ლი) ვებ გვერ დე ბი, ფე ის ბუქ გვერ დე ბი, სა კუ თა რი იუ თუბ არ ხი.

ამ უდი დე სი გა მოც დი ლე ბის ფონ ზე ფონ დმა „სო ხუმ მა“ ამ პრო ექ ტშიც გა მორ ჩე უ ლი რო ლი 
და ა კის რა მე დი ას.

ეს აუ ცი ლე ბე ლი იყო საპ რო ექ ტო საქ მი ა ნო ბის გა შუ ქე ბის თვის. 
იმის თვის, რომ ად გი ლობ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებ ზე მე ტი გა ე გოთ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში.
მე ტი ნდო ბა მო ე პო ვე ბი ნათ მო სახ ლე ო ბის მხრი დან.
სა ზო გა დო ე ბის თვის ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის თუ გავ რცე ლე ბის რამ დე ნი მე ფორ მა გა მო იკ-

ვე თა: სა ტე ლე ვი ზიო გა და ცე მე ბი, პრეს კონ ფე რენ ცი ა, ვებ გვერ დი, სო ცი ა ლუ რი მე დი ა.
ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ ეს სფე რო ე ბი გა ი ნა წი ლეს პარ ტნი ორ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა: მე წარ მე ქალ-

თა ფონ დმა სა ტე ლე ვი ზიო გა და ცე მე ბის ორ გა ნი ზე ბა ითა ვა, იმე რე თის მხა რის მეც ნი ერ თა კავ-
შირ მა „სპექ ტრმა“ - პრეს კონ ფე რენ ცი ე ბის ჩა ტა რე ბა, ხო ლო ვებ გვერ დი სა და ფე ის ბუქ გვერ დის 
მარ თვა ფონდ „სო ხუმს“ და ე ვა ლა.

სა ტე ლე ვი ზიო გა და ცე მე ბი 
ტე ლე მა უ წყებ ლე ბის რო ლი გან სა კუთ რე ბუ ლია ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბა ში. ტე ლე ვი ზია ინ ფორ მა-

ცი ი ის გავ რცე ლე ბის უმ თავ რეს ინ სტრუ მენ ტად რჩე ბა. ამი ტო მაც იყო პრო ექ ტში გათ ვა ლის წი-
ნე ბუ ლი ვი დე ო კონ ტენ ტის შექ მნა, სათ ქმე ლის გა ზი ა რე ბა ტე ლე არ ხით და ამ გზით მა ყუ რებ ლის-
თვის პრო ექ ტის მნიშ ვნე ლო ბის, კონ ცეფ ცი ის, შე დე გე ბი სა და წარ მა ტე ბე ბის გაც ნო ბა. 

ერ თჯე რა დად გა სუ ლი გა და ცე მის შე სა ხებ შე საძ ლე ბე ლია რამ დე ნი მე პლატ ფორ მა ზე ინ ფორ-
მა ცი ის გან თავ სე ბა: ფე ის ბუ ქი, ვებ გვერ დი, იუ თუ ბარ ხი. თი თო ე უ ლი პლატ ფორ მა არის სა შუ ა-
ლე ბა ამ გა და ცე მის გა სა პი ა რებ ლად.

გა და ცე მე ბის მი ზანს წარ მო ად გენ და სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის გაზ რდა „სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის (PAR)“ შე სა ხებ.

გა და ცე მებ ში ძი რი თად მი მო ხილ ვას აკე თებ დნენ პარ ტნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის: ფონ დი „სო-
ხუ მის“, იმე რე თის მხა რის მეც ნი ერ თა კავ შირ „სპექ ტრის“ და მე წარ მე ქალ თა ფონ დის თა ნამ-
შრომ ლე ბი. რა თქმა უნ და, მო ნა წი ლე ობ დნენ 8 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის (თერ ჯო ლა, ვა ნი, ბაღ და თი, 
ხო ნი, ოზურ გე თი, ლან ჩხუ თი, ცა გე რი, ამ ბრო ლა უ რი) წარ მო მად გენ ლე ბი. 

ტე ლე გა და ცე მე ბი კვალ დაკ ვალ მიყ ვე ბო და აქ ტი ვო ბებს. ამი ტო მაც გა და ცე მის და გეგ მვის 
პრო ცეს ში ირ ჩე ო და თე მა, იქ მნე ბო და სა მუ შაო გეგ მა- გრა ფი კი, ხდე ბო და და კავ ში რე ბა ჟურ ნა-
ლის ტთან და იწყე ბო და აქ ტი უ რი სამ ზა დი სი. 

გა და ცე მებ ში გა შუქ და ყვე ლა სა კი თხი, რაც გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო საპ რო ექ ტო 
მუ შა ო ბა ში. ნა ყო ფი ე რი თა ნამ შრომ ლო ბა შედ გა ად გი ლობ რივ რე გი ო ნა ლურ მა უ წყებ ლებ თან, 
სა ე თე რო ბა დე ში ირ ჩე ო და ერ თი კონ კრე ტუ ლი დრო და გა დი ო და ტე ლე გა და ცე მა, რო მელ საც 
ათი ა თა სო ბით ადა მი ა ნი ადევ ნებ და თვალს, სწო რედ ამ გა და ცე მე ბის დამ სა ხუ რე ბაა მო სახ ლე ო-
ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა, პრო ექ ტის მას შტა ბე ბის გაზ რდა და მე ტი რე ზო ნან სი.

პირ ვე ლი გა და ცე მა 2020 წლის 4 მა ისს გა ვი და - კო ვიდ პან დე მი ის გა მო ის უჩ ვე უ ლო იყო - 
ფო ტო ე ბის ჩვე ნე ბა, არ ცერ თი ცო ცხა ლი კად რი, რეს პონ დენ ტე ბის ონ ლა ინ ჩარ თვა ჟურ ნა-
ლის ტთან12.

12  https://csoforum.ge/index.php/ka/news-2-ka-2/179-media-ka/470-2020-05-06-16-36-31 
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პან დე მი ა, სა კა რან ტი ნე პი რო ბე ბი გა მოწ ვე ვად იქ ცა და ერ თგვა რი ბა რი ე რი იყო ჟურ ნა ლის-
ტე ბის თვის, რო მელ თაც, ფაქ ტობ რი ვად, ვერ შეძ ლეს, ცო ცხა ლი გა და ცე მე ბის მომ ზა დე ბა, შთამ-
ბეჭ და ვი რე პორ ტა ჟე ბის ჩვე ნე ბა, მაგ რამ, ამის მი უ ხე და ვად, გა და ცე მებ მა წარ მო ა ჩი ნა მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტებ ში აქ ტი უ რი მუ შა ო ბა, შე დე გე ბი და მიღ წე ვე ბი.

პრო ექ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო და მომ ზად და ექ ვსი გა და ცე მა ტე ლე კომ პა ნია „რი ო ნის“ 
და ტე ლე კომ პა ნია „მე გა ტვ“-ის ეთე რით. მა თი ხან გრძლი ვო ბაა 36-70 წუ თი. რე გი ო ნულ მა უ-
წყებ ლებ ში ორი ვე არ ხი გა მო ირ ჩე ვა და ფარ ვის დი დი ზო ნით და მა ღა ლი რე ი ტინ გით. 

ამ დრო ის მო ნა ცე მე ბით, ტე ლე კომ პა ნია „მე გა ტვ“-ს ვებ გვერდს დღი უ რად სა შუ ა ლოდ 40 000 
უნი კა ლუ რი მნახ ვე ლი ჰყავს. 97 230-ია ფე ის ბუქ გვერ დის გა მომ წერ თა რა ო დე ნო ბა, იუ თუ ბარ ხის 
გა მომ წერ თა რიცხ ვი კი 18 000-ია - https://megatv.ge/.

ტე ლე კომ პა ნია „რი ო ნის“ ფე ის ბუქ გვერ დის გა მომ წერ თა რა ო დე ნო ბა ამ ეტაპ ზე არის 21 727, 
ვებ გვერ დის უნი კა ლუ რი მნახ ვე ლი დღი უ რად სა შუ ა ლოდ - 4 305, იუ თუ ბარ ხის გა მომ წერ თა რა-
ო დე ნო ბა - 2 160 – http://www.rionitv.com/

ეს მო ნა ცე მე ბი ამ არ ხებ ზე გა სუ ლი გა და ცე მე ბის რე ზო ნან სუ ლო ბას ადას ტუ რებს და ეს მარ-
თლაც ასეა - ყვე ლა გა და ცე მას მრავ ლად ჰყავ და მა ყუ რე ბე ლი სხვა დას ხვა პლატ ფორ მა ზე. ამ 
გზით ათა სო ბით ადა მი ან მა მი ი ღო ინ ფორ მა ცია პრო ექ ტის შე სა ხებ და ხე ლი შე უ წყო ყვე ლა ორ-
გა ნი ზა ცი ის ცნო ბა დო ბის გაზ რდას, მათ იმიჯს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში. 

პრეს კონ ფე რენ ცია
პრეს კონ ფე რენ ცი ის მი ზა ნია მე დი ის წარ მო მად გენ ლე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სი ახ ლის გაც-

ნო ბა. ის კითხ ვა- პა სუ ხის ფორ მატ ში მიმ დი ნა რე ობს. პრეს კონ ფე რენ ცია ჩვე ნი საპ რო ექ ტო მუ შა-
ო ბის ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფორ მა ტი იყო. 

პრეს კონ ფე რენ ცი ის ჩა ტა რე ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი იყო იმე რე თის მხა რის მეც ნი ერ თა კავ ში რი 
„სპექ ტრი“.

ორ გა ნი ზა ცი ამ შე ის წავ ლა რვა ვე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბი, შექ მნა მო ნა ცემ თა 
ბა ზა და გულ მოდ გი ნედ ამ ზა დებ და თი თო ე ულ პრეს კონ ფე რენ ცი ას.

მო ნა ცემ თა ბა ზა ში შე ვი და:
რე გი ო ნუ ლი ტე ლე კომ პა ნი ე ბი: „რი ო ნი“, „მე გა ტვ“, „ტვ გუ რი ა“
რა დიო: „ძვე ლი ქა ლა ქი“, „ამ ბრო ლა უ რის ხმა“
მე რი ე ბის და გუ ბერ ნი ე ბის სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის სამ სა ხუ რის და სა ინ ფორ მა ციო 

ცენ ტრის წარ მო მად გენ ლე ბი
გა ზე თე ბი და სა ა გენ ტო ე ბი: „ცა გე რი“, „ხო ნი“, „ხო ნე ლი“, „თერ ჯო ლა“, გუ რი ა ნი უ სი, „ჰო და 

არა“ (ლან ჩხუ თი), Ipress.ge, Topnews.com.ge, Newpress.ge, Paraleli.ge, Kutaisipost.ge, Guria Today.ge.
ფაქ ტობ რი ვად - მე დი ა კამ პა ნი ა ში ჩა ერ თო ყვე ლა გა მო ცე მა, რო მე ლიც მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 

არ სე ბობს.
პრეს კონ ფე რენ ცია იყო მე დი ას თან ურ თი ერ თო ბის სა უ კე თე სო დე მონ სტრა ცი ა.
პირ ვე ლი პრეს კონ ფე რენ ცია 1-ლ მა ისს გა ი მარ თა კო ვიდ-19-ის პი რო ბებ ში, ლოქ და უ ნის 

(ჩა კეტ ვა, თა ვი სუ ფა ლი გა და ად გი ლე ბის შეზ ღუდ ვა სა გან გე ბო ვი თა რე ბის გა მო) დროს, ონ-
ლა ინ, Zoom-ის პლატ ფორ მა ზე. ამან გა ა ფარ თო ვა ჟურ ნა ლის ტთა ჩარ თვის შე საძ ლებ ლო ბა. 
თი თო ე ულ პრეს კონ ფე რენ ცი ას 20-30 ჟურ ნა ლის ტი ეს წრე ბო და. ამ დე ნი მე დი ა სა შუ ა ლე ბის 



98

ჩარ თვამ გა ნა პი რო ბა ინ ფორ მა ცი ის დუბ ლი ცი რე ბა, მა თი უშუ ა ლო გას ვლა მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტე ბის კენ.

ყო ველ პრეს კონ ფე რენ ცი ას კონ კრე ტუ ლი თე მა ჰქონ და და უკავ შირ დე ბო და საპ რო ექ ტო აქ-
ტი ვო ბებს. პირ ველ პრეს კონ ფე რენ ცი ა ზე რვა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე-
ფორ მის (PAR) საგ ზაო რუ კის გან ხორ ცი ე ლე ბის მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბი გა აც ნეს მოწ ვე ულ 
ჟურ ნა ლის ტებს. სულ 4 მო ნი ტო რინ გი ჩა ტარ და და 4 პრეს კონ ფე რენ ცია სწო რედ ამ შე დე გე ბის 
გაც ნო ბას, მიღ წე ულ პროგ რესს, წარ მა ტე ბებს ეძღ ვნე ბო და.

ამას გარ და, ორ ჯერ ჩა ტარ და მო ქა ლა ქე თა ად გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გა ტა რე ბის პრო ცეს ში - რა საკ ვირ ვე ლი ა, პრეს კონ ფე რენ ცი ებ ზე ესეც 
გა შუქ და. მე დი ას თან შეხ ვედ რებ ზე გან ხი ლუ ლი იყო სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი-
ე ბის მი ერ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მცი რე საგ რან ტო პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, საპ რო ექ ტო 
მუ შა ო ბის შე დე გე ბი.

სულ 8 პრეს კონ ფე რენ ცია გა ი მარ თა და ყვე ლა - ონ ლა ინ. პრეს კონ ფე რენ ცი ებს მოჰ ყვა გა-
მოხ მა უ რე ბე ბი, სა ინ ფორ მა ციო წე რი ლე ბი მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბში. ამან რამ დენ ჯერ მე გა ზარ და იმ 
ადა მი ან თა რა ო დე ნო ბა, რო მელ თაც გა ი გეს სა ჯა რო რე ფორ მის მნიშ ვნე ლო ბა, ელექ ტრო ნუ ლი 
სერ ვი სე ბის და ნერ გვის აუ ცი ლებ ლო ბა, რაც პან დე მი ის პე რი ოდ ში გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რი 
გახ და.

ვებ გვერ დი
ინ ტერ ნე ტით ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბას გან სა კუთ რე ბუ ლი ეფექ ტი აქვს. ვებ გვერ დი ინ-

ტერ ნეტ კო მუ ნი კა ცი ის სა უ კე თე სო ფორ მა ა. ფონდ „სო ხუმს“ 2009 წლი დან აქვს სა მე ნო ვა ნი 
ვებ გვერ დი http://fsokhumi.ge, რო მელ ზეც ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ გან თავ სე ბუ ლია 
მულ ტი მე დი უ რი ინ ფორ მა ცი ა: ნი უ სე ბი, ვი დე ორ გო ლე ბი, ტე ლე და რა დი ო გა და ცე მე ბი, გა მო ცე-
მე ბის PDF ფა ი ლე ბი. 

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში შე იქ მნა თა ნა მედ რო ვე დი ზა ი ნის ვებ გვერ დი www.csoforum.ge/. 
ძი რი თად პა ნელ ზე მო თავ სე ბუ ლია შემ დე გი ფან ჯრე ბი: 
სი ახ ლე ე ბი - ჩა მოშ ლი ლია შემ დე გი კა ტე გო რი ე ბი: შეხ ვედ რე ბი, მრგვა ლი მა გი და, სა ჭი რო ე ბე-

ბის შე ფა სე ბა, PAR მო ნი ტო რინ გი, დე ბა ტე ბი, PAR ან გა რი შე ბი, ტრე ნინ გე ბი, მას მე დი ა. რო გორც 
კა ტე გო რი ე ბის სა ხელ წო დე ბე ბი დან ჩანს, აქ გან თავ სე ბუ ლია საპ რო ექ ტო მუ შა ო ბას თან და კავ ში-
რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ე ბი.

ფო რუ მი - ამ კა ტე გო რი ა ში მო ცე მუ ლია სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფო რუ-
მის არ სი და მი ზა ნი, აგ რეთ ვე 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მოქ მე დი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სია - ეს არის 16 
ძი რი თა დი ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მე ლიც პირ ვე ლი დღი დან შე უ ერ თდა ფო რუმს და შემ დეგ ში შექ მნი-
ლი კი დევ 14 ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ა.

პრო ექ ტი - ვებ გვერ დის ამ ნა წილ ში წარ მოდ გე ნი ლია დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცია პრო ექ ტის და 
მი სი პარ ტნი ო რი სა მი ორ გა ნი ზა ცი ის შე სა ხებ. 

აქ ტი ვო ბე ბი/ შე დე გე ბი - ეს კა ტე გო რია ასა ხავს პრო ექ ტის შე დე გებს, გან სა კუთ რე ბუ ლი აქ-
ცენ ტია გა კე თე ბუ ლი მცი რე საგ რან ტო პრო ექ ტებ ზე, რომ ლე ბიც ად გი ლობ რივ მა ორ გა ნი ზა ცი-
ებ მა გა ნა ხორ ცი ე ლეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში. აქ არის წარ მა ტე ბის ის ტო რი ე ბიც: ცხე ლი ხა ზის 
ამოქ მე დე ბა ხონ ში, ეთი კის კო დექ სის დამ ტკი ცე ბა ვან ში, ელექ ტრო ნუ ლი მე ნე ჯე რის და ნერ გვა 



99

ლან ჩხუთ ში, ან ტი კო რუფ ცი უ ლი დე ბუ ლე ბის შექ მნა ბაღ დათ ში, ფო რუ მი - გა მოც დი ლე ბის და 
სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის გა ზი ა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. 

პუბ ლი კა ცი ე ბი - ვებ გვერ დის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი კა ტე გო რი ა ა, რად გან აქ იყ რის თავს 
ძი რი თა დი საპ რო ექ ტო მუ შა ო ბა. გან თავ სე ბუ ლია ყვე ლა პუბ ლი კა ცი ა, რო მე ლიც პრო ექ ტის გან-
მავ ლო ბა ში მომ ზად და: სატ რე ნინ გო მო დუ ლე ბი, სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო 
რუ კის (PAR) მო ნი ტო რინ გი და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში - 4 ან გა რი ში, „სა ჯა-
რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის (PAR) გა ტა რე ბის პრო ცეს ში მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბა თა შე ფა სე-
ბა და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში“ - ორი ან გა რი ში და ან გა რი შე ბი ცალ კე უ ლი 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ხედ ვით.

ვებ გვერ დი სა ინ ფორ მა ციო სა ხი საა და მა სა ლე ბი ქვეყ ნდე ბა კლა სი კუ რი მო დე ლით - ნი უ-
სი სამ ენა ზე, ფო ტო/ ვი დე ო. პირ ვე ლი ინ ფორ მა ცია და ი ბეჭ და 2019 წლის 15 ოქ ტომ ბერს. ერთ 
გვერ დზე წარ მოდ გე ნი ლია 4 ნი უ სი და უკ ვე 60-მდე გვერ დია ვებ გვერ დზე.

ვებ გვერ დის მოკ ლე ექ სკურ სი თაც ჩანს, რომ ფაქ ტობ რი ვად, ეს არის პრო ექ ტის ის ტო რი ა. 
აქ არის ქრო ნო ლო გი უ რად და ლა გე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია ფო ტო და ვი დე ო მა სა ლით და მას აქვს 
არ ქი ვის ფუნ ქცი აც, რად გან პრო ექ ტის დას რუ ლე ბის შემ დე გაც შე საძ ლე ბე ლია ყვე ლა იმ კონ-
კრე ტუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მო ძებ ნა და გაც ნო ბა, რაც საპ რო ექ ტო მუ შა ო ბას და შე დე გებს ასა-
ხავს.

ფე ის ბუქ გვერ დი 
ფე ის ბუ ქი ინ ტერ ნეტ კო მუ ნი კა ცი ის ყვე ლა ზე პო პუ ლა რუ ლი პლატ ფორ მა ა სა ქარ თვე ლო ში. სო-

ცი ა ლუ რი მე დი ის ეს ფორ მა სწრა ფი ა, მოქ ნი ლი, ოპე რა ტი უ ლი. ტრა დი ცი უ ლი მე დი ის პრო დუქ ტი 
(გა ზე თი, რა დიო თუ ტე ლე სი უ ჟე ტი) სა ნამ მკითხ ვე ლამ დე, მსმე ნე ლამ დე ან მა ყუ რებ ლამ დე მი ვა, 
რამ დე ნი მე ეტაპს გა დის. სო ცი ა ლუ რი მე დი ა კი პირ და პირ ურ თი ერ თობს აუ დი ტო რი ას თან, ეს 
კო მუ ნი კა ცი ის მარ ტი ვი და უშუ ა ლო გზა ა.

ამი ტო მაც საპ რო ექ ტო მუ შა ო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბას და სა მო ქა ლა ქო სა ზო-
გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პო პუ ლა რო ბის ზრდას მნიშ ვნე ლოვ ნად შე უ წყო ხე ლი სო ცი ა ლურ მა 
მე დი ამ. 

პრო ექ ტის შემ სრუ ლე ბელ სა მი ვე პარ ტნი ორ ორ გა ნი ზა ცი ას აქვს სა კუ თა რი ფე ის ბუქ გვერ დი, 
მაგ რამ სა გან გე ბოდ შე იქ მნა საპ რო ექ ტო ფე ის ბუქ გვერ დი www.facebook.com/CSOForum.FS/, რო-
მე ლიც თა ვი დან ვე იქ ცა ცო ცხალ, სა ინ ტე რე სო, ემო ცი უ რად დატ ვირ თულ ინ სტრუ მენ ტად.

ფე ის ბუქ გვერ დზე და ი ბეჭ და ნი უ სე ბი ყვე ლა აქ ტი ვო ბის შე სა ხებ, გან თავ სდა სა ტე ლე ვი ზიო 
გა და ცე მე ბი, გა მო ცე მე ბი. აქ იბეჭ დე ბო და ვებ გვერ დის ბმუ ლე ბი (ვებ გვერ დის მე ტად გა აქ ტი უ-
რე ბის თვის), ინ ფორ მა ცი ე ბი პარ ტნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შე სა ხებ, ფო რუ მის წევ რი ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბის მიღ წე ვე ბი...

ფე ის ბუქ გვერ დის ინ ფორ მა ცი ე ბი ბევ რად აღე მა ტე ბა ვებ გვერ დის ინ ფორ მა ცი ებს.
მა გა ლი თის თვის, და ი ბეჭ და მი მარ თვე ბი ცალ კე ულ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რებ თა მი სა მარ-

თით:
„...თუ ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ცხოვ რობთ, ამ ინ ფორ მა ცი ას თქვენ თვის გან სა კუთ რე ბუ ლი 

მნიშ ვნე ლო ბა აქვს. იცო დით, რომ ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან ინ ტერ ნე ტით შე გიძ ლი ათ 



100

ურ თი ერ თო ბა? და ასე სახ ლი დან გა უს ვლე ლად თქვენ თვის სა ინ ტე რე სო ბევრ შე კითხ ვა ზე პა-
სუ ხის მი ღე ბა...

ან: რა შე იც ვა ლა თერ ჯო ლა ში ორი მო ნი ტო რინ გის შემ დეგ?
ან კი დევ: ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ცხოვ რობთ? მა შინ გა ე ცა ნით ამ მნიშ ვნე ლო ვან ინ-

ფორ მა ცი ას...“
ამ მი მარ თვას მოჰ ყვე ბა რამ დე ნი მე სი ახ ლე, რაც წი ნა მო ნი ტო რინ გის შემ დეგ მოხ და და პუბ-

ლი კა ცი ის ბმუ ლი, რომ მკითხ ვე ლი ან გა რი შის სრულ ვერ სი ას გა ეც ნოს.
რო ცა და კონ კრე ტე ბუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, ფე ის ბუქ პოს ტი უფ რო მე ტად იქ ცევს ყუ რა-

დღე ბას. მით უმე ტეს - ყვე ლა პოს ტში აღ ნიშ ნუ ლია ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რო მელ-
თაც ჩა ა ტა რეს მო ნი ტო რინ გი. ეს კი მათ პო პუ ლა რო ბა ზე მოქ მე დებს, ასეთ პოს ტებს საკ მა-
ოდ ბევ რი ნახ ვა და გა ზი ა რე ბა აქვს. ასე რომ - პუბ ლი კა ცია და ყვე ლა გა მო ცე მა, რო მე ლიც 
პრო ექ ტის ფარ გლებ ში იყო, საკ მა ოდ კარ გი წყა როა პრო ექ ტზე სა სა უბ როდ, პი ა რი სათ ვის 
და და დე ბი თად მოქ მე დებს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ხელ ზე, მათ მი-
მართ ნდო ბა ზე.

ტე ლე გა და ცე მებ თან და კავ ში რე ბი თაც ავა მოქ მე დეთ „ხრი კი“, რო მე ლიც ზრდის ად გი ლობ-
რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის იმიჯს. ეს ინ სტრუ მენ ტი ასე მოქ მე დებს: ვებ გვერ დზე გან თავ სე ბუ ლია 
სა ტე ლე ვი ზიო გა და ცე მის სრუ ლი ვერ სი ა, თა ვი დან - ფე ის ბუქ გვერ დზეც, მაგ რამ მე რე ხდე-
ბა ერ თსა ა თი ა ნი გა და ცე მის ფრაგ მენ ტე ბად „დაჭ რა“ და კონ კრე ტუ ლი რეს პონ დენ ტის პა ტა რა, 
3-5-ხუ თი ა ნი ვი დე ო მა სა ლის გან თავ სე ბა კონ კრე ტუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის, ორ გა ნი ზა ცი ის და 
სრუ ლი გა და ცე მის ბმუ ლის მი თი თე ბით.

ყო ვე ლი ვე ამის გათ ვა ლის წი ნე ბით, საპ რო ექ ტო ფე ის ბუქ გვერ დი ურ თი ერ თო ბის სა უ კე თე სო 
ფორ მა ტი ა. ის იძ ლე ვა ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის და გა ზი ა რე ბის, ფო ტო და ვი დე ო მა სა ლის 
გან თავ სე ბის, ემო ცი ის გა მო ხატ ვის, აუ დი ტო რი ის გაზ რდის სა შუ ა ლე ბას. ეს არის ყვე ლა ზე აქ-
ტი უ რი ინ სტრუ მენ ტი, რო მელ საც ყო ველ დღი უ რად ნა ხუ ლო ბენ ადა მი ა ნე ბი და ამი ტომ მას ზე 
აქ ცენ ტის გა კე თე ბა საკ მა ოდ კარგ ეფექტს იძ ლე ვა. 

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ თვი დან თვემ დე იზ რდე ბო და ფე ის ბუგ ვერ დის გა მომ წერ თა რიცხ ვი და 
იზ რდე ბო და ინ ტე რე სი საპ რო ექ ტო მუ შა ო ბის მი მართ.

ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი თა ვი ანთ პი რად თუ ორ გა ნი ზა ცი ის ფე-
ის ბუქ გვერ დზე აზი ა რებ დნენ საპ რო ექ ტო გვერ დის ინ ფორ მა ცი ას და ესეც ზრდი და მათ ცნო ბა-
დო ბას.

ასე კარ გად ვლინ დე ბო და ორ გა ნი ზა ცი ის ძლი ე რი მხა რე ე ბი, მი სი საქ მი ა ნო ბის დე ტა ლე ბი, 
წარ მა ტე ბე ბი და მიღ წე ვე ბი. ყო ვე ლი ვე ეს იქ ცევ და მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რებ თა ყუ რა დღე-
ბას, აფარ თო ებ და ორ გა ნი ზა ცი ის გავ ლე ნას და მის წევ რებს მე ტის გა კე თე ბის, მე ტის მიღ წე ვის 
მო ტი ვა ცი ას აძ ლევ და.

შე დე გე ბი - წარ მა ტე ბის ის ტო რია
ყო ვე ლი საქ მი ა ნო ბა შე დე გე ბით ფას დე ბა. შე დე გე ბი სა უ კე თე სო სა შუ ა ლე ბაა ორ გა ნი ზა ცი ის-

თვის, მო ი პო ვოს ნდო ბა, გახ დეს პო პუ ლა რუ ლი სა ზო გა დო ე ბა ში.
შე დე გე ბის წარ მო სა ჩე ნად რამ დე ნი მე ას პექ ტის გათ ვა ლის წი ნე ბა შე იძ ლე ბა: 
პარ ტნი ო რო ბა - პარ ტნი ო რო ბა პრო ექ ტის ერ თ-ერ თი უმ თავ რე სი შე დე გი ა. პრო ექ ტი სა მი 
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პარ ტნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ის კუ რა ტო რო ბით გან ხორ ცი ელ და და მან ერ თი მიზ ნის კენ გა ა ერ თი ა-
ნა სა მი რე გი ო ნის 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მოქ მე დი ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 16 
ორ გა ნი ზა ცია და კი დევ 14 ახა ლი ორ გა ნი ზა ცი ა.

პარ ტნი ო რო ბის სა უ კე თე სო მა გა ლი თი საპ რო ექ ტო მუ შა ო ბის ყვე ლა ეტაპ ზე იგ რძნო ბო და, 
მაგ რამ თა ვის პიკს მა ინც ფი ნა ლურ ნა წილ ში მი აღ წი ა, რო დე საც სხვა დას ხვა ორ გა ნი ზა ცი ის 
წარ მო მად გენ ლე ბი ერ თმა ნეთს უზი ა რებ დნენ თა ვი ანთ მიღ წე ვებს, გა მოც დი ლე ბას, წარ მა ტე ბულ 
პრაქ ტი კას.

ამის სა ი ლუს ტრა ცი ოდ წარ მო გიდ გენთ ვებ გვერ დის ერ თ-ერთ მა სა ლას: 

ფორუმი-გამოცდილებისდასაუკეთესო 

პრაქტიკისგაზიარებისშესაძლებლობა13

  
გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბა ყვე ლა ზე კარ გი გზაა სი ახ ლე ე ბის და სა ნერ გად. ფონ-
დი „სო ხუ მის თვის“ ეს მუ შა ო ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი მე თო დია და სხვა დას ხვა მუ-
ნი ცი პა ლი ტეტს ხში რად აძ ლევს ამ შე საძ ლებ ლო ბას.
გუ რი ის, იმე რე თის და რა ჭა- ლე ჩხუ მის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბის ფო რუ მი თა ვი დან ვე ით ვა ლის წი ნებ და თა ნამ შრომ ლო ბას და ერ თმა ნე-
თის დახ მა რე ბას.
პრო ექ ტში სა მი ორ გა ნი ზა ცი აა ჩარ თუ ლი: ფონ დი „სო ხუ მი“, მე წარ მე ქალ თა 
ფონ დი და იმე რე თის მხა რის მეც ნი ერ თა კავ ში რი „სპექ ტრი“.
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფო რუმ ში კი 16 ორ გა ნი ზა ცია გა-
ერ თი ან და 2019 წლის ოქ ტომ ბერ ში. მა თი გე ოგ რა ფი უ ლი არე ა ლი ფარ თო ა: რვა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი (ხო ნი, ვა ნი, თერ ჯო ლა, ბაღ და თი, ლან ჩხუ თი, ოზურ გე თი, 
ცა გე რი, ამ ბრო ლა უ რი).
ფო რუ მი შე იქ მნა იმის თვის, რომ აქ ტი უ რად ჩარ თოს სა ზო გა დო ე ბა სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში.
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი პრო ექ ტის და სა წყი სი დან ვე ერ თად ეს წრე ბოდ ნენ შეხ ვედ-
რებს, ტრე ნინ გებს, სწავ ლობ დნენ სა ჯა რო რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის კრი-
ტე რი უ მებს, პრო ექ ტე ბის წე რას, პრობ ლე მე ბის ად ვო კა ტი რე ბას, კვლე ვის ჩა-
ტა რე ბის ტექ ნი კას... ახა ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შექ მნა საც შე უწყ ვეს ხე ლი და 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში კი დევ 14 ახა ლი ორ გა ნი ზა ცია და რე გის ტრირ და.
რა თქმა უნ და, ყვე ლა სა ერ თო შეხ ვედ რა ზე უზი ა რებ დნენ ერ თმა ნეთს გა-
მოც დი ლე ბას, ცოდ ნას. და მე გობ რდნენ, ბევ რი რამ ის წავ ლეს და გა აძ ლი ე-
რეს ერ თმა ნე თი. თა ვი ანთ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ცვლი ლე ბებს შე უწყ ვეს ხე-
ლი და სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ზეც ახ დე ნენ კე თილ გავ ლე ნას.
ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გე ნელ მა ამი რან გი გი ნე იშ ვილ მა (სა-
ქარ თვე ლოს სა სოფ ლო დარ ბა ზი) მის მი ერ შექ მნი ლი „ე ლექ ტრო ნუ ლი მე ნე ჯე-

13 https://csoforum.ge/index.php/ka/news-2-ka-2/191-result/1064-2021-07-27-18-57-17
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რი“ გა უ ზი ა რა ამ ბრო ლა უ რელ კო ლე გებს და ეს უნი კა ლუ რი აპ ლი კა ცია წარ მა-
ტე ბით და ი ნერ გა ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ შიც.
ეთი კის კო დექ სი პირ ვე ლად ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა შე ი მუ შა ვა. მის მა ავ ტორ-
მა მა რი ნა ღვი ნი ა ნი ძემ (თა ნად გო მა - 2020) შემ დეგ ში დაწ ვრი ლე ბით აუხ სნა 
მთე ლი პრო ცე დუ რა კო ლე გებს და ამ პრაქ ტი კით მი ი ღეს ეთი კის კო დე ქი ხონ ში, 
ცა გერ ში, ბაღ დათ ში.
თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში დე ბა ტებ ში მო ნა წი ლე ობ და ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტის წარ მო მად გე ნე ლი ელი სო ჯი ქია (გა ნათ ლე ბი სა და გან ვი თა რე ბის ცენ-
ტრი „ე დელ ვა ი სი“), რო მელ მაც ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ე ბის და ნერ გვა ზე ისა უბ-
რა. მან ეს წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კა გა უ ზი ა რა ბაღ და თის და ვა ნის მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ბის წარ მო მად გენ ლებ საც. პე ტი ცი ებ თან და კავ ში რე ბულ გა მოც დი ლე ბა ზე 
ისა უბ რა ცა გერ ში ჩა ტა რე ბულ შეხ ვედ რა ზე ბა ჩა ნა ბა სი ლა ი ამ (ხო ნის დევ ნილ თა 
სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფი).
ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გე ნელ მა მზე ვი ნარ ლი პარ ტე ლი ან მა („აქ-
ტი უ რი მო ქა ლა ქე - ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბა“) ხონ ში ეთი კის კო დექ-
სის მი ღე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კი თხე ბი მი მო ი ხი ლა, ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტის წარ მო მად გე ნელ მა ამი რან გი გი ნე იშ ვილ მა (სა ქარ თვე ლოს სა სოფ ლო 
დარ ბა ზი) კი სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბის და ნერ გვის გა მოც დი ლე ბა გა უ ზი ა რა 
ხო ნე ლებს.
ბაღ და თის სა მუ შაო ჯგუ ფი პირ ვე ლი ა, რო მე ლიც ან ტი კო რუფ ცი ულ დე ბუ ლე-
ბას ამ ზა დებს და ამ პრაქ ტი კას მა ლე სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბიც წარ მა ტე ბით 
გა მო ი ყე ნე ბენ.
წყალ ტუ ბოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი არ არის პრო ექ ტის მო ნა წი ლე, მაგ რამ ფონდ 
„სო ხუმს“ მრა ვალ წლი ა ნი თა ნამ შრომ ლო ბა აკავ ში რებს თვით მმარ თვე ლო ბას-
თან. ამი ტო მაც მო იწ ვია შეხ ვედ რებ ზე საკ რე ბუ ლოს წევ რი ბად რი პა პა ვა, რო-
მელ მაც სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბის და ნერ გვის წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კა გა უ-
ზი ა რა თერ ჯო ლის, ბაღ და თის, ვა ნის და ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის წარ მო-
მად გენ ლებს.
საპ რო ექ ტო მუ შა ო ბის და სას რულს გან სა კუთ რე ბით და დას ტურ და, რომ სა მო-
ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფო რუ მი მარ თლაც არის თა ნამ შრომ-
ლო ბის და წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კის გა ზი ა რე ბის სა უ კე თე სო შე საძ ლებ ლო ბა“.

ამ ერ თი ინ ფორ მა ცი ი და ნაც ჩანს, რომ პარ ტნი ო რო ბა ერ თ-ერ თი ეფექ ტი ა ნი გზაა კარ გი იმი-
ჯის მო სა პო ვებ ლად. 

მე დი ას თან ურ თი ერ თო ბა კი დევ ერ თი ას პექ ტი ა, რო გორც პო პუ ლა რო ბის ინ სტრუ მენ ტი. 
პრო ექ ტის მი ზა ნი ელექ ტრო ნუ ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბის გა ად ვი ლე ბა ა, მე ტი კომ ფორ ტია 
ად გი ლობ რი ვი მცხოვ რებ ლე ბის თვის, ამი ტო მაც მი სი შე დე გე ბი ყვე ლას თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია და 
ყვე ლას ეხე ბა.

პრო ექ ტმა თა ვი დან ვე მო კავ ში რედ მო ი აზ რა მე დია და ეს ყო ველ ეტაპ ზე იგ რძნო ბო და.
და გეგ მი ლი ტე ლე გა და ცე მე ბის გარ და, რამ დე ნი მე ტე ლე სი უ ჟე ტი გა ვი და სხვა დას ხვა არ ხზე - 
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მა გა ლი თად, სა ერ თო ტრე ნინ გე ბის შემ დეგ სი უ ჟე ტე ბი გა დი ო და „რი ონ ზე“. ეს არ იყო გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი პრო ექ ტით, მაგ რამ შე საძ ლე ბე ლი გახ და მა თი ორ გა ნი ზე ბა და ამა ში დი დია ორ-
გა ნი ზა ცია „სპექ ტრის“ დამ სა ხუ რე ბა. არა ერ თი პუბ ლი კა ცია და ი ბეჭ და პრეს კონ ფე რენ ცი ე ბის 
შემ დეგ. ად გი ლობ რი ვი მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბი აშუ ქებ დნენ მუ ნი ცი პა ლუ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მიღ წე-
ვებს - მა გა ლი თად, ხო ნის სა მუ შაო ჯგუ ფის წევ რმა, ჟურ ნა ლის ტმა გუ რან და ცა გუ რი ამ სტა ტი-
ე ბი და ბეჭ და გა ზე თებ ში „ხო ნი“ და „ხო ნე ლი“. 

აუ დი ტო რი ის აღ ქმა: ინ ტერ ნეტ მა, სო ცი ა ლურ მა მე დი ამ გა ა ად ვი ლა წვდო მა აუ დი ტო რი ას თან. 
აუ დი ტო რი ის გა ფარ თო ე ბა ზე ზრუნ ვა სა ინ ფორ მა ციო სექ ტო რის ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი მი-
სია იყო. ყვე ლა ორ გა ნი ზა ცია ცდი ლობ და, მო ე ზი და მე ტი მკითხ ვე ლი, მო კავ ში რე, თა ნა მო აზ რე. 
მარ ტი ვი ლო გი კა ა: რაც უფ რო დი დია აუ დი ტო რი ა, მით მე ტი ადა მი ა ნი ეც ნო ბა ორ გა ნი ზა ცი ის 
საქ მი ა ნო ბას, იზ რდე ბა მხარ დამ ჭერ თა რა ო დე ნო ბა. პო ტენ ცი უ რი მკითხ ვე ლე ბი/ მა ყუ რებ ლე ბი/ 
მსმე ნე ლე ბი არ არი ან მარ ტო ბე ნე ფი ცი ა რე ბი ან საპ რო ექ ტო აქ ტი ვო ბე ბის მო ნა წი ლე ე ბი. ეს 
სპექ ტრი ბევ რად უფ რო მრა ვალ ფე რო ვა ნი ა, მით უფ რო მა შინ, რო ცა პრო ექ ტი მთელ მო სახ ლე-
ო ბას ეხე ბა: ად გი ლობ რი ვი სა ხელ მწი ფო და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე-
ბი, პე და გო გე ბი, ჟურ ნა ლის ტე ბი, ახალ გაზ რდე ბი, პენ სი ო ნე რე ბი, დი ა სახ ლი სე ბი... ჩა მო ნათ ვა-
ლი დან ჩანს, რომ ეს საკ მა ოდ დი დი რა ო დე ნო ბა ა.

წარ მა ტე ბის, მიღ წე უ ლი შე დე გის წარ მო ჩე ნა ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ას პექ ტია სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბა ში. მაგ რამ ეს არც ისე ად ვი ლი ა, რო გორც ერ თი შე-
ხედ ვით ჩანს. უნ და ით ქვას, რომ პრო ექ ტის მო ნა წი ლე ებს სა მი ტრე ნინ გი ჩა უ ტარ დათ, სა დაც 
მათ ის წავ ლეს ბევ რი „სა ი დუმ ლო“ - რო გორ გა ა კე თონ ორ გა ნი ზა ცი ის პი ა რი, რო გორ გა ზარ დონ 
ცნო ბა დო ბა, რო გორ და წე რონ კარ გი ნი უ სი, რო გორ წარ მო ა ჩი ნონ წარ მა ტე ბის ის ტო რი ა, რო-
გორ მარ თონ ინ ტერ ნეტ რე სურ სე ბი, გა ზარ დონ აუ დი ტო რია და ა. შ.

ეს ცოდ ნა (ტრე ნინ გე ბის მო დუ ლე ბი წარ მოდ გე ნი ლია ვებ გვერ დის კა ტე გო რი ა ში „პუბ ლი კა ცი-
ე ბი“14) მათ გა მო ად გათ არა მხო ლოდ ამ პრო ექ ტის მიმ დი ნა რე ო ბი სას, არა მედ მი ი ღეს რო გორც 
გზამ კვლე ვი მო მა ვალ საქ მი ა ნო ბა ში.

ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მუ შა ო ბა სპე ცი ფი კუ რია და ინ ფორ მა ცი ის გან თავ სე ბაც გან სხვა ვე ბუ ლი ა. 
მაგ რამ აქ მა ინც მუ შა ობს ნი უ სის აგე ბის ტრა დი ცი უ ლი სქე მა: სა თა უ რი, ლი დი, ში ნა არ სი, ბექ-
გრა უნ დი. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია 5W&1H (ხუ თი დაბ ლიუ და ერ თი ეი ჩი) წე სის გა მო ყე ნე ბა: ვინ? რა? სად? რო-
დის? რა ტომ? რო გორ? (Who? What? Where? When? Why? How?).

ამ კითხ ვებ ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რა დღე ბა ექ ცე ვა ბო ლო ორ კითხ ვას: რო გორ? რა ტომ?
ამ ორ კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა ნიშ ნავს შე დე გე ბის დე მონ სტრი რე ბას. ეს არის წარ მა ტე ბა, 

ორ გა ნი ზა ცი ის მიღ წე ვა, გავ ლე ნა ადა მი ა ნებ ზე, ცვლი ლე ბე ბი კონ კრე ტულ სა ზო გა დო ე ბა ში.
პრო ექ ტმა ბევ რი სი კე თე მო ი ტა ნა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში და წარ მა ტე ბის ის ტო რი ებ შიც სწო-

რედ ასე თი გა მორ ჩე უ ლი ამ ბე ბი მოხ ვდა. რე ა ლუ რი ის ტო რია და რე ა ლუ რი გმი რი - მეტ ხიბლს 
სძენს მო ნათხ რობს, მკითხ ვე ლი ინ ტე რე სით ეც ნო ბა და უჩ ნდე ბა სურ ვი ლი, შემ დეგ შიც გა ეც ნოს 
ინ ფორ მა ცი ებს.

რო გო რია პრო ექ ტის წარ მა ტე ბის ის ტო რი ე ბი? ნი მუ შის თვის წარ მო გიდ გენთ სამ ის ტო რი ას.

14  https://csoforum.ge/index.php/ka/ka-public/treningis-saxelmzgvanelo
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და ჩი გო ნი ე რი და საქ მი ა ნი კა ცი ა. წელს, აპ რი ლის და სა წყის ში და ი ბა და. დე დას-
თან ერ თად ხში რად „მუ შა ობს“. და ბა დე ბამ დეც ეხ მა რე ბო და. ასე რომ - ბაღ-
და თე ლე ბი და ჩი ფურ ცე ლა ძეს უნ და უმად ლოდ ნენ სე რი ო ზუ ლი დო კუ მენ ტე ბის 
მომ ზა დე ბას. ვი საც ხუმ რო ბა გგო ნი ათ, ვერ და გე თან ხმე ბით. იმი ტომ რომ და ჩი 
მარ თლა მუ შა ობს დე დას თან ერ თად. და ჩის დე დი კო ახალ გაზ რდა, ლა მა ზი და 
ჭკვი ა ნი ქა ლი ა. სკო ლა დიმ ში და ას რუ ლა, მე რე კი წარ ჩი ნე ბით და ამ თავ რა თბი-
ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის იუ რი დი უ ლი ფა კულ ტე ტი და სა მა გის ტრო 
პროგ რა მა. ბაღ დათ ში ჩვე ნი პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა რომ და ი წყო, სა მუ შაო 
ჯგუფ ში საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბი მო იწ ვი ეს. ჯგუ ფის თავ მჯდო მა რედ აირ ჩი ეს გუ-
რამ კიკ ნა ვე ლი ძე - საკ რე ბუ ლოს სა ფი ნან სო- სა ბი უ ჯე ტო სა კითხ თა კო მი სი ის 
თავ მჯდო მა რე. მე ო რე წევ რი გვან ცა გრძე ლი ძე ა, იუ რი დი ულ და საპ რო ცე დუ-
რო სა კითხ თა კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე. მოკ ლედ, ორი ვე სა ჭი რო ადა მი ა ნია - 
ჯგუფს სა კუ თა რი ლო ბის ტე ბი ჰყავს ფი ნან სურ და სა მარ თლებ რივ სა კი თხებ ში. 
ამი ტო მაც ბაღ და თის სა მუ შაო ჯგუ ფი აქ ტი უ რო ბით გა მო ირ ჩე ვა და სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა საც წარ მა ტე ბით ახორ ცი ე ლებ ს. გვან ცა გრძე ლი ძე 
ორ სუ ლად იყო, პირ ვე ლი დო კუ მენ ტის მომ ზა დე ბა რომ და ი წყო. დე დი კოს თან 
ერ თად პა ტა რა და ჩი მაც გა ი ხა რა, რო ცა 28 აპ რილს საკ რე ბუ ლომ ბაღ და თის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თა ეთი კი სა და ქცე ვის წე სე ბის კო-
დექ სი და ამ ტკი ცა.  
სხდო მა ზე გა ტა ნამ დე დო კუ მენ ტმა გა ი ა რა ყვე ლა პრო ცე დუ რა, გან თავ სე ბუ-
ლი იყო მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე, სა დაც ყვე ლას ჰქონ და მი სი გაც ნო-
ბის სა შუ ა ლე ბა. კო დექ სი, ერ თი მხრივ, მო ი ცავს სა ჯა რო მო ხე ლე თა ქცე ვი სა 
და ეთი კის ერ თი ა ნი სტან დარ ტის გან საზ ღვრას, ხო ლო, მე ო რე მხრივ, ემ სა ხუ-
რე ბა ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბი სა და სა ჯა რო სამ სა ხუ რის მი მართ ნდო-
ბის გაზ რდას . ახ ლა და ჩი დე დი კოს თან ერ თად ან ტი კო რუფ ცი ულ დე ბუ ლე ბა ზე 
მუ შა ობს. ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი პირ ვე ლი იქ ნე ბა პრო ექ ტის პარ ტნი ორ 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს შო რის, სა დაც ამ დო კუ მენტს მი ი ღე ბენ და მე რე სხვებს 
გა უ ზი ა რე ბენ ამ პრაქ ტი კას. 
- ჩვე ნი საქ მე ნი ჰი ლი ზის დაძ ლე ვას ემ სა ხუ რე ბა, რომ არა ფე რი შე იც ვლე ბა, 
რომ არა ფერს აზ რი არა აქვს. ეთი კის კო დექ სი, ან ტი კო რუფ ცი უ ლი დე ბუ ლე ბა 
პირ ვე ლი ნა ბი ჯე ბია ამ გზა ზე. ამას სხვა ნა ბი ჯე ბიც მოჰ ყვე ბა, ად გი ლობ რი-
ვი თვით მმარ თვე ლო ბა გან ვი თარ დე ბა, და იხ ვე წე ბა და ამას მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ყვე ლა მცხოვ რე ბი და ი ნა ხავს, - ამ ბობს გვან ცა გრძე ლი ძე, პა ტა რა და ჩის ლა-
მა ზი დე დი კო...

15    https://csoforum.ge/index.php/ka/news-2-ka-2/191-result/1059-2021-07-27-07-00-51
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სა ინ ტე რე სო მოგ ზა უ რო ბას გთა ვა ზობთ. ასე თი რამ ჯერ არც გი ნა ხავთ და არც 
გა გი გო ნი ათ.
მოგ ზა უ რო ბა არის ონ ლა ინ - რო გორც კო ვიდ პან დე მი ის ვი თა რე ბას შე ე ფე რე ბა.
მოგ ვყე ვით...
პირ ვე ლი სად გუ რია - ლან ჩხუ თის ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გვერ დი http://lanchkhuti.gov.ge/
გა ხე დეთ ეკ რანს მარ ჯვნივ. ჩა მო ნათ ვალ ში თით ქოს ყვე ლა ფე რი ნაც ნო ბი ა, მაგ რამ 
არის ერ თი გა მორ ჩე უ ლი და სა ხე ლე ბა: ელექ ტრო ნუ ლი მე ნე ჯე რი https://lcman.ge
სწო რედ ეს არის სი ახ ლე, რა ზეც უნ და გი ამ ბოთ - უნი კა ლუ რი ვე ბაპ ლი კა ცი ა, 
რო მელ საც ანა ლო გი არ აქვს სა ქარ თვე ლო ში (და სხვა გა ნაც). ის სა გან გე ბოდ 
ლან ჩხუ თის თვის შე იქ მნა.
აპ ლი კა ცი ის ავ ტო რია ამი რან გი გი ნე იშ ვი ლი - რა დი ო ინ ჟი ნე რი, პროგ რა მის ტი, 
კონ სტრუქ ტო რი, მკვლე ვა რი, ეკო ნო მის ტი, პი ა რის სპე ცი ა ლის ტი.
ბა ტო ნი ამი რა ნი არის ლან ჩხუ თის საკ რე ბუ ლოს წევ რი და სა ქარ თვე ლოს ად-
გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ასო ცი ა ცი ის გამ გე ო ბის წევ რი. აქვს სა მო-
ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებ ში მუ შა ო ბის მრა ვალ წლი ა ნი გა მოც დი-
ლე ბა, აშ შ-სა და ევ რო პის სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში გავ ლი ლი აქვს 40-ზე მე ტი 
სა ერ თა შო რი სო ტრე ნინ გი. ამ ჟა მად არის „სა ქარ თვე ლოს სა სოფ ლო დარ ბა ზის“ 
თავ მჯდო მა რე http://www.darbazi.org.ge/
ყვე ლა ფე რი და ი წყო მას შემ დეგ, რაც ეს ორ გა ნი ზა ცია ჩა ერ თო პრო ექ ტში „გუ-
რი ის, იმე რე თი სა და რა ჭა- ლე ჩხუ მის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბის სა ერ თო ფო რუ მი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის 
მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით“.
პრო ექტს ახორ ცი ე ლებს ფონ დი „სო ხუ მი“ იმე რე თის მეც ნი ერ თა კავ შირ „სპექ-
ტრთან“ და მე წარ მე ქალ თა ფონ დთან პარ ტნი ო რო ბით.
ლან ჩხუ თის ეს ორ გა ნი ზა ცია თა ვი დან ვე გა მო იკ ვე თა - აქ ტი უ რო ბით, ინი ცი ა-
ტი ვე ბით.
შარ შან ზა ფხულ ში, პრო ექ ტის თა ნახ მად, საგ რან ტო კონ კურ სი გა მო ცხად და: 
რვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან 16 ორ გა ნი ზა ცია ჩა ერ თო, სა ინ ტე რე სო იდე ე ბი წარ-
მო ად გი ნეს და ყვე ლამ მი ი ღო მცი რე გრან ტი.
სა ი დან გაჩ ნდა ლან ჩხუ თე ლე ბის იდე ა?
ამი რან გი გი ნე იშ ვი ლი იხ სე ნებს: „ერ თ-ერ თი ლოკ და უ ნის დროს ლან ჩხუ თის მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტის ად მი ნის ტრა ცი ულ შე ნო ბას თან მი ვე დი საკ რე ბუ ლოს სხდო მა-
ზე (საკ რე ბუ ლოს წევ რი ვარ) და ვნა ხე, რომ მერ თან და საკ რე ბუ ლოს წევ-
რებ თან ვი ზი ტო რებს დაც ვა შე ნო ბა ში არ უშ ვებ და. მე რე ში და მუ ნი ცი პა ლუ რი 
ტრან სპორ ტის მოძ რა ო ბა აიკ რძა ლა. შე დე გი: თით ქმის გა ნულ და მო ქა ლა ქე თა 
მო ნა წი ლე ო ბა მუ ნი ცი პა ლუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის პრო ცეს ში, შე უძ ლე ბე ლი გახ-

16  https://csoforum.ge/index.php/ka/news-2-ka-2/191-result/935-2021-05-18-05-06-47
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და პი რად სა კი თხებ ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ პი რებ თან ვი ზი ტი. ეს გახ და 
ვე ბაპ ლი კა ცი ის შექ მნის სა ფუძ ვე ლი“.
იდეა საკ მა ოდ ამ ბი ცი უ რი იყო. შე მუ შავ და პრო ექ ტი „ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბი სა 
და გამ ჭვირ ვა ლე ო ბის ელექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ტო რი ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტის თვის“.
ამო ნა რი დი საპ რო ექ ტო წი ნა და დე ბი დან:
„პრო ექ ტის ამო ცა ნე ბი ა: საკ რე ბუ ლოს საქ მი ა ნო ბის ელექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა-
ტო რის ვე ბაპ ლი კა ცი ის ტექ ნი კუ რი მო თხოვ ნე ბი სა და დი ზა ი ნის ფორ მი რე ბა, 
აპ ლი კა ცი ის შე მუ შა ვე ბა და ინ ტერ ნეტ სივ რცე ში გან თავ სე ბა, საკ რე ბუ ლოს აპა-
რა ტის პერ სო ნა ლის თვის ვე ბაპ ლი კა ცი ის მარ თვის ცოდ ნი სა და უნარ -ჩვე ვე ბის 
გაზ რდა; მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა აპ ლი კა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბი სა და გა მო-
ყე ნე ბის შე სა ხებ, ვე ბაპ ლი კა ცი ის ად მი ნის ტრი რე ბა“.
ვე ბაპ ლი კა ცია შე მუ შავ და ASP.NET და C++ პროგ რა მულ სკრიპ ტებ ზე და MS 
SQL სერ ვე რის გა მო ყე ნე ბით. ინ ტერ ნეტ ში მი სი გან თავ სე ბის თვის შე ძე ნილ იქ-
ნა Windows ჰოს ტინ გი. ვე ბაპ ლი კა ცია მი ე ბა საკ რე ბუ ლოს ოფი ცი ა ლურ ვებ-
გვერდს. ბა ნე რე ბი გან თავ სდა საკ რე ბუ ლოს ინ ტერ ნეტ გვერ დზე, სა ქარ თვე-
ლოს სა სოფ ლო დარ ბა ზი სა და ლან ჩხუ თის სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრის ვებ გვერ-
დებ ზე.
ყვე ლა ამო ცა ნა შეს რულ და. სამ თვე ში მცი რე თან ხით ძა ლი ან დი დი საქ მე გა-
კეთ და. 
ამი რან გი გი ნე იშ ვი ლი გვი ზი ა რებს:
„ახ ლა ყვე ლას, სახ ლი დან გა უს ვლე ლად, ინ ტერ ნე ტით შე უძ ლია პი რა დად მი მარ-
თოს საკ რე ბუ ლოს წევრს, მერს, მო ად გი ლე ებს, სამ სა ხუ რის უფ რო სებს. კი დევ 
უფ რო გა ვარ თუ ლეთ და მე რი აც ჩავ რთეთ. გას ვლა ხდე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ოფი ცი ა ლუ რი გვერ დი დან ღი ლა კით - ელექ ტრო ნუ ლი მე ნე ჯე რი. თუ მათ გან პა-
სუ ხი დაგ ვი ან და, ამ გვერ დზე მა თი გვა რი გა წით ლდე ბა, რაც პა სუ ხის მგებ ლო ბას 
ზრდის.“
ლან ჩხუ თის ოფი ცი ა ლურ ვებ გვერ დზე არის ასე ვე მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტის პლატ-
ფორ მა და ისიც - ამი რან გი გი ნე იშ ვი ლის შე მუ შა ვე ბუ ლია https://idealanchkhuti.ge
ამ პლატ ფორ მი და ნაც არის გა და სას ვლე ლი მუ ნი ცი პა ლურ ვებ გვერ დზე და 
ელექ ტრო ნულ მე ნე ჯერ ზე.
სა ინ ტე რე სო მოგ ზა უ რო ბის ფი ნა ლი ასე თი ა:
ელექ ტრო ნუ ლი მე ნე ჯე რი მოქ მე დებს!
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რებთ აქვთ მომ დევ ნო 30 დღის თვის და გეგ მი ლი ღო-
ნის ძი ე ბე ბის გან რი გი, ინ ფორ მა ცია საკ რე ბუ ლოს სხდო მე ბის შე სა ხებ, მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი დო კუ მენ ტე ბის ჩა მოტ ვირ თვის შე საძ ლებ ლო ბა.
რაც მთა ვა რი ა, აქ ვეა საკ რე ბუ ლო სა და მე რი ის თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის სა კონ-
ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ა. ნე ბის მი ერ ადა მი ანს შე უძ ლია დი ა ლო გი ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გე ნელ თან: და რეკ ვა, წე რი ლის მი წე რა, პერ სო-
ნა ლურ გვერ დზე გა დას ვლა.
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საკ რე ბუ ლოს წევ რებს, რო გორც მრიცხ ვე ლი აღ რი ცხავს, 57 წე რი ლი მი უ ვი დათ 
და ყვე ლას უპა სუ ხეს...
ასე თი რამ სრულ ყო ფი ლად ჯერ მხო ლოდ ლან ჩხუთ ში ა!
თუმ ცა კარგ საქ მეს ყო ველ თვის ჰყავს მიმ დევ რე ბი. ეს იდე ა, რო გორც კარ გი 
პრაქ ტი კა, წა ი ღო ამ ბრო ლა ურ მა.
https://open-amb.ge/ - ამ ბმულ ზე ნა ხავთ, რომ ამ ბრო ლა ურ ში ელექ ტრო ნუ ლი 
მე ნე ჯე რი უკ ვე მომ ზად და. ჯერ მხო ლოდ ორი ადა მი ა ნია და რე გის ტრი რე ბუ ლი, 
არც წე რი ლე ბია გაგ ზავ ნი ლი, მაგ რამ, მთა ვა რი ა, მო დე ლი არ სე ბობს და თან და-
თან გა აქ ტი ურ დე ბა კი დეც.
ჩვე ნი პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ამი ტო მაც შე იქ მნა 2019 წლის ოქ ტომ ბერ ში გუ რი-
ის, იმე რე თის და რა ჭა- ლე ჩხუ მის 8 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო-
ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფო რუ მი.
ფო რუმ ში 16 ორ გა ნი ზა ცია იყო და კი დევ 14 ახა ლი ორ გა ნი ზა ცია და ე მა ტა.
https://csoforum.ge/index.php/ka/about-forum-ka-1 რო გორც ვებ გვერ დის ამ ველ-
ზეა აღ ნიშ ნუ ლი: „ფო რუ მი არის ად გი ლი თა ნამ შრომ ლო ბი სათ ვის. სა მო ქა ლა-
ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სწავ ლო ბენ ერ თმა ნე თის გან და სა უ კე თე სო 
პრაქ ტი კებს გა დას ცე მენ ერ თი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან მე ო რე ში.“
ლან ჩხუ თის „ე ლექ ტრო ნუ ლი მე ნე ჯე რი“ ამის დას ტუ რი ა, პრო ექ ტის წარ მა ტე-
ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. მა ღა ლი კლა სის პრო ფე სი ო ნა ლი, სა ინ ტე რე სო იდე ე ბის და 
მრა ვალ მხრი ვი პრაქ ტი კის მქო ნე ამი რან გი გი ნე იშ ვი ლი კი კო ლე გი ა ლო ბის სა-
უ კე თე სო მა გა ლი თი ა. ეს არის ადა მი ა ნი, რო მე ლიც ყო ველ თვის მზა დაა თა ნამ-
შრომ ლო ბი სა და გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის თვის...

ხონისმერიისცხელიხაზისდადებითიმხარეები17

  
ხა ტია ხა ჭა პუ რი ძე: „თბი ლის ში ვცხოვ რობ. სო ფელ გე ლა ვერ ში მა მის სა კუთ-
რე ბა ში არ სე ბუ ლი მი წე ბის რე გის ტრა ცია დამ ჭირ და და გუგ ლში ხო ნის მე რი ის 
ცხე ლი ხა ზი მოვ ძებ ნე... ყვე ლა სა ჭი რო ინ ფორ მა ცია მო მა წო დეს. მი ვე სალ მე ბი 
ცხე ლი ხა ზის არ სე ბო ბას, რა მე თუ ამარ ტი ვებს უამ რა ვი სა კი თხის მოგ ვა რე ბას.“
ცი სა ნა მუშ კუ დი ა ნი: „ინ ტერ ნეტ მა და სო ცი ა ლურ მა ქსე ლებ მა ხო ნი კი არა, სამ-
ყა რო და ა პა ტა რა ვა. ხო ნის მე რი ის ცხელ ხაზ ზე ხში რად არ ვრე კავ, თუმ ცა რო ცა 
კი მი მი მარ თავს, უპა სუ ხოდ არა სო დეს და ვუ ტო ვე ბი ვართ. მათ ხელთ არ სე ბულ 
ინ ფორ მა ცი ას კომ პე ტენ ტუ რად მაწ ვდი ან.“
ამას ხო ნის მე რი ის ცხე ლი ხა ზით კმა ყო ფი ლი ადა მი ა ნე ბი ამ ბო ბენ.
ცხე ლი ხა ზი ხო ნის სა მუ შაო ჯგუ ფის რე კო მენ და ცი ე ბის შემ დეგ შე იქ მნა: და-

17 https://csoforum.ge/index.php/ka/news-2-ka-2/191-result/966-2021-06-04-05-04-05
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მონ ტაჟ და ცალ კე სა ტე ლე ფო ნო ხა ზი, გა დამ ზად და პერ სო ნა ლი, მო სახ ლე ო ბას 
მი ე წო და ინ ფორ მა ცია ცხე ლი ხა ზის ამოქ მე დე ბის შე სა ხებ...
ცხე ლი ხა ზის ამოქ მე დე ბის იდეა ეკუთ ვნის ხო ნის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ას - გა ნათ ლე ბი სა და გან ვი თა რე ბის ცენ ტრი „ე დელ ვა ი სი“ და ეს 
იდეა ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბას თან თა ნამ შრომ ლო ბით გან ხორ ცი ელ და.
ორ გა ნი ზა ცი ის ხელ მძღვა ნე ლი ელი სო ჯი ქია ამ ბობს: ჩვენს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ნიგ რან ტის მხარ და ჭე რით გან ვა ხორ ცი ე ლეთ მცი რე პრო ექ-
ტი „სა ზო გა დო ე ბის ხმა თვით მმარ თვე ლო ბა ში.“ 2020 წლის აგ ვის ტო დან სრულ-
ყო ფი ლად ამოქ მედ და ცხე ლი ხა ზი. კო ვიდ პან დე მი ის პი რო ბებ ში, რო ცა თვე ე ბის 
მან ძილ ზე ჩა ი კე ტა სოფ ლე ბი, არ იყო ცო ცხა ლი კო მუ ნი კა ცია მო ქა ლა ქე ებ სა და 
თვით მმარ თვე ლო ბას შო რის, ამ სერ ვის მა გან სა კუთ რე ბით გა ა მარ თლა - მო ქა ლა-
ქე ე ბი რე კა ვენ და მათ თვის სა ჭი რო კითხ ვა ზე კვა ლი ფი ცი ურ პა სუ ხებს იღე ბენ... 
ხო ნის ოფი ცი ა ლურ გვერ დზე http://khoni.gov.ge კონ ტაქ ტე ბის კა ტე გო რი ა ში მო-
ცე მუ ლია ცხე ლი ხა ზის ორი ნო მე რი:
+995 595 33 25 44 - მე რია
+995 595 33 84 49 - საკ რე ბუ ლო
ცხე ლი ხა ზის შე სა ხებ ხო ნის სა მუ შაო ჯგუ ფის აქ ტი ურ მა წევ რმა, ჟურ ნა ლის ტმა 
გუ რან და ცა გუ რი ამ სტა ტია გა მო აქ ვეყ ნა გა ზეთ „ხონ ში“ https://www.facebook.
com/khoni.gazeti.3
უნ და აღი ნიშ ნოს ისიც, რომ მე ო რე მი ნიგ რან ტის „მე ტი ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ-
ველ სა ყო ფად ხელ მი საწ ვდო მო ბის გაზ რდა მო ქა ლა ქე ე ბის თვის“ ფარ გლებ ში გა-
ნახ ლდა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გვერ დი. ეს იდეა გა ნა ხორ ცი ე ლა 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის აქ ტი ურ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ - ხო ნის დევ ნილ თა სა ი-
ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფი.
ეს ერ თ-ერ თი წარ მა ტე ბუ ლი შე დე გია პრო ექ ტში „გუ რი ის, იმე რე თი სა და რა ჭა- 
ლე ჩხუ მის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ერ თო ფო რუ მი სა ჯა-
რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით“.

ორ წლი ან მა საპ რო ექ ტო მუ შა ო ბამ ახ ლე ბუ რი რა კურ სით და ა ნა ხა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ-
რებ ადა მი ა ნებს გარ კვე უ ლი გა მოც დი ლე ბის მქო ნე ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და გა აც ნო ახალ შექ მნი ლი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. 

ეს იყო პარ ტნი ო რო ბის სა უ კე თე სო მა გა ლი თი, რო მე ლიც მე დი ის მხარ და ჭე რით კი დევ უფ რო 
შთამ ბეჭ და ვი და გა მორ ჩე უ ლი გახ და. წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კის შექ მნას ხე ლი შე უ წყო მას მე-
დი ამ. მე ტიც: მუ შა ო ბას არ ექ ნე ბო და ამ ხე ლა მას შტა ბი, ასე თი რე ზო ნან სი, მე დი ას რომ არ შე-
ეს რუ ლე ბი ნა თა ვი სი გა ნუ ზო მე ლი რო ლი. 

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პო პუ ლა რო ბის გაზ რდა ში მე დი ას გან სა კუთ-
რე ბუ ლი მი სია ეკის რე ბა და ეს ამ პრო ექ ტმაც და ა დას ტუ რა... 
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დასკვნა-პროექტისძირითადი 

მიღწევებიდამიღებულიგაკვეთილები

თუ მოკ ლედ შე ვა ჯა მებთ პრო ექ ტის წვლილს სა მიზ ნე სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბის, თვით მმარ თვე ლო ბე ბის, პრო ექ ტის შემ სრუ ლე ბე ლი პარ ტნი ო რე ბის, მთლი ა ნად სა ზო-
გა დო ე ბის მი ერ მი ღე ბუ ლი სარ გებ ლის, დამ დგა რი შე დე გე ბის სა კითხ ში, შე იძ ლე ბა ერ თმნიშ ვნე-
ლოვ ნად ით ქვას, რომ რვა ვე სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მოხ და სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის გან ვი-
თა რე ბა, გაძ ლი ე რე ბა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცე სებ ში მი სი აქ ტი უ რი ჩარ თვა უკე-
თე სი მმარ თვე ლო ბის ხელ შე სა წყო ბად, რაც სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის ად გი ლობ რი ვი 
იმ პლე მენ ტა ცი ის ქვა კუ თხე დი ა.

პრო ექ ტმა მო ახ დი ნა მნიშ ვნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ-
ზე და სამ თავ რო ბო სტრუქ ტუ რებ ზე, იმით, რომ მაქ სი მა ლუ რად და-
ა ახ ლო ვა ეს ორი რგო ლი ქვეყ ნის უკე თე სი დე მოკ რა ტი უ ლი გან ვი თა-
რე ბის თვის, მო ქა ლა ქე თა კე თილ დღე ო ბის გაზ რდის თვის, გან სა კუთ-
რე ბით ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის კუ თხით. 

პრო ექ ტით მხარ და ჭე რი ლი და სა თა ნა დო უნა რე ბით გაძ ლი ე რე ბუ ლი სსო -ე ბის ას პა რეზ ზე 
გა მო ჩე ნის კვალ დაკ ვალ სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კა ში მო ქა ლა ქე თა 
მო ნა წი ლე ო ბა აღი ა რე ბულ იქ ნა, რო გორც სო ცი ა ლუ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნი და სა სარ გებ ლო პრო-
ცე სე ბის სა წინ და რი. 

ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ მოხ და იმის გა აზ რე ბა, რომ ეს თა ნამ შრომ ლო ბა მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია ხე ლი სუფ ლე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი სა და შე სა ბა მი სი საქ მი ა ნო ბის მე ტი ლე გი ტი მუ-
რო ბის თვის. სა ზო გა დო ე ბის ყვე ლა სეგ მენ ტის აზ რი სა და ინ ტე რე სე ბის გა სათ ვა ლის წი ნებ ლად 
სა ჯა რო პო ლი ტი კის პრო ცეს ში; უფ რო ეფექ ტი ა ნი მომ სა ხუ რე ბის მი სა წო დებ ლად მო ქა ლა ქე თა 
სხვა დას ხვა, მათ შო რის ყვე ლა ზე მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის თვის. გა მო იკ ვე თა ნი შა, სა დაც სა ზო გა-
დო ე ბა, მათ შო რის ხე ლი სუფ ლე ბა, უფ რო მე ტად ხე დავს სსო-ს როლს: ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო-
მად გენ ლებ თან თა ნამ შრომ ლო ბი თი ურ თი ერ თო ბე ბის დამ ყა რე ბა, ინ ფორ მი რე ბა და გა ნათ ლე ბა, 
კვლე ვა, პო ლი ტი კის სა კი თხე ბის ინი ცი რე ბა და არ  ს ე  ბუ  ლი  მ იდ  გო მ ე  ბ ი ს  ალ ტერ ნა ტი ვე ბის 
შე თა ვა ზე ბა, პროგ რა მე ბი სა და პრო ექ ტე ბის მო ნი ტო რინ გი და შე ფა სე ბა, მო ქა ლა ქე ე ბის თვის სა-
ჭირ ბო რო ტო სა კი თხე ბის ად ვო კა ტი რე ბა და სხვა სერ ვი სე ბის მი წო დე ბა.

არ სე ბულ გა მოწ ვე ვე ბზე ეფექ ტი ა ნი რე ა გი რე ბის თვის მნიშ ვნე-
ლო ვან მე ქა ნიზ მად იქ ცა მცი რე საგ რან ტო პროგ რა მე ბი, რო-
გორც „წერ ტი ლო ვა ნი დარ ტყმე ბი“, ისი ნი მი მარ თუ ლი იყო მო-
ნი ტო რინ გით გა მოკ ვე თი ლი პრობ ლე მე ბის სა პა სუ ხოდ. ეს მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თვის იყო კარ გი მა გა ლი თი იმის თვის, რომ 
და ე ნა ხათ, რო გორ შე იძ ლე ბა არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბის გა დაჭ რა 
შე და რე ბით მცი რე რე სურ სე ბით და მოქ ნი ლი ინ სტრუ მენ ტე ბით. 
ასე ვე მა გა ლი თი ყვე ლა აქ ტო რის თვის, ვი საც ხე ლე წი ფე ბა ად-
გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო ჯგუ ფე ბის მხარ და ჭე რა (მათ შო რის 
ად გი ლობ რი ვი თუ სა ერ თა შო რი სო დო ნო რე ბის), მაგ რამ უჭირს 
მათ თვის ნდო ბის გა მო ცხა დე ბა და სა თა ნა დო რე სურ სე ბის გა-
მო ყო ფა.
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პრო ექ ტით თვალ სა ჩი ნოდ გა მო იკ ვე თა ად გი ლობ რი ვი სსო -ე ბის გა მო ყე ნე ბის მნიშ ვნე ლო ბა 
სერ ვი სე ბის მი სა წო დებ ლად და აუთ სორ სინ გის მე თო დის სი კე თე, მი სი მულ ტიპ ლი ცი რე ბის და 
შემ დგო მი პო პუ ლა რი ზა ცი ის მნიშ ვნე ლო ბა. 

სპე ცი ა ლის ტე ბის და პრაქ ტი კო სე ბის მი ერ გა კე თე ბულ გრძელ ჩა მო ნათ ვალ ში, კარ გი მმარ-
თვე ლო ბის ძი რი თად მა ხა სი ა თებ ლე ბად ით ვლე ბა თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა; კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბა; რე ა-
გი რე ბა; ორი ენ ტა ცია კონ სენ სუს ზე; გამ ჭვირ ვა ლე ო ბა; ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა; ეფექ ტი ა ნო ბა და 
შე დე გი ა ნო ბა; თა ნას წო რო ბა და სო ცი ა ლუ რი ინ კლუ ზი უ რო ბა. 

მო ნა წი ლე ო ბი სა და ჩარ თუ ლო ბის ძი რი თა დი ეტა პე ბი კი ით ვა ლის წი ნებს ინ ფორ მი რე ბას, კონ-
სულ ტა ცი ებს და აქ ტი ურ მო ნა წი ლე ო ბას.

ფონ დი „სო ხუ მის“ და პარ ტნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტი, რო-
მე ლიც მო ი ცავ და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მი ერ სა ჯა რო პო ლი ტი კი სა და რე ფორ მე ბის მო-
ნი ტო რინგს - აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბის მა გა ლი თი ა.

პრო ექ ტის შე დე გად ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად შე ე წყო ხე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და 
ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის ზრდას; გა რე და ში და აქ ტო რებს მი ე წო დათ მე ტი ინ ფორ მა ცი ა, რა მაც 
ხე ლი შე უ წყო მა თი მხრი დან პრო ექ ტე ბის, პროგ რა მე ბი სა თუ პო ლი ტი კე ბის უფ რო ცხა დად აღ-
ქმა სა და გა აზ რე ბას, რა საც მოჰ ყვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის კონ კრე ტუ ლი და სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი-
რო ე ბე ბის კენ მი მარ თუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი, რო მელ თა შე სა ხე ბაც ჩვენს პუბ ლი კა ცი ა ში მო ცე მუ ლია 
ამომ წუ რა ვი ინ ფორ მა ცი ა. 

პრო ექ ტმა თვალ სა ჩი ნო გა ხა და სა მო ქა ლა ქო მო ნი ტო რინ გის პრაქ ტი კუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა: ის 
და ეხ მა რა სხვა დას ხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ხე ლი სუფ ლე ბას იმა ში, რომ რიგ სა კი თხებ ში მა თი პო-
ლი ტი კა და პროგ რა მე ბი გახ და უფ რო მე ტად ეფექ ტუ რი და ეფექ ტი ა ნი, მათ შეძ ლეს მი ე მარ თათ 
რო გორც სა კუთ რი, ისე პარ ტნი ო რი სსო -ე ბის რე სურ სე ბი სა ზო გა დო ე ბის ინ ტე რე სე ბის შე სა-
ბა მი სად და სა ზო გა დო ე ბას თან ერ თად და ი წყეს მუ შა ო ბა არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის სა პა სუ ხოდ.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ჰქონ და პრო ექ ტის შე დეგს, მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი გა მოდ გა თა ვად პრო ცე სიც. ამ პრო ცე სით მოხ და 8 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა მო ქა ლა-
ქო სა ზო გა დო ე ბის გა ნათ ლე ბა, მა თი უნა რე ბის გაზ რდა, ინ ფორ მი რე ბა, მა თი შე საძ ლებ ლო ბე-
ბის ხაზ გას მა, გა ი ზარ და სხვა დას ხვა ად გი ლობ რი ვი ჯგუ ფის, მათ შო რის ახალ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი 
სსო -ე ბის სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლი. 

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სით მი ვი ღეთ უფ რო 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბა, რო მე ლიც ნე ბის მი ერ სა ჭირ ბო-
რო ტო სა კითხ ზე შეძ ლებს მსჯე ლო ბას, ძალ თა გა ერ თი ა ნე ბას და 
ხე ლი სუფ ლე ბას თან კონ სტრუქ ცი ულ დი ა ლოგს, დას ვამს კონ-
კრე ტულ სა კი თხებს, რომ ლე ბიც მათ ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბას 
ეხე ბა და ამით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა პრო ექ ტის გრძელ ვა-
დი ა ნი შე დე გი.

პრო ექ ტის პე რი ო დი და ეხ მა რა ად გი ლობ რი ვი მმარ თვე ლო ბის სხვა დას ხვა დო ნეს ობი ექ ტუ რი 
ცოდ ნის დაგ რო ვე ბა ში. ეს ეხე ბა ბე ნე ფი ცი ა რე ბის სა ჭი რო ე ბებ ში უკე თეს გაც ნო ბი ე რე ბას, ად-
გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტე ბის და თა ვად მო ქა ლა ქე ე ბის ხედ ვებს ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის სა კი-
თხებ ზე და გრძელ ვა დი ა ნი გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვებ ზე.

ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო იყო დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის სა კი თხებ ზე რი გი თი მო ქა ლა ქე ე ბის, ად გი ლობ-
რი ვი ექ სპერ ტე ბის და თა ვად ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის ხედ ვა, რო მელ-
მაც არ სე ბუ ლი რე ა ლო ბის მკა ფიო სუ რა თი მოგ ვცა. გაჟ ღერ და მკა ფიო გზავ ნი ლე ბი ცენ ტრა-
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ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მი მართ, გა მო იკ ვე თა რო გორც პო ზი ტი უ რი მო ლო დი ნე ბი, ასე ვე რის კე ბი 
და გა კეთ და სა კი თხის მი მართ მაქ სი მა ლუ რად რა ცი ო ნა ლურ, სა ზო გა დო ებ რივ სი კე თე ზე ორი-
ენ ტი რე ბულ ნა ბი ჯებ ზე დაკ ვე თა, რი სი დაგ ვი ა ნე ბაც არა მხო ლოდ მო ქა ლა ქე ე ბის თვის ეფექ ტუ-
რი ად გი ლობ რი ვი მმარ თვე ლო ბის სა კითხ ში იმედ გაც რუ ე ბას გა მოიწ ვევს, არა მედ - სე რი ო ზულ 
შე ფერ ხე ბებს სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი მშე ნებ ლო ბის გზა ზე, რად გან თვით მმარ თვე ლო ბა - ად გი ლობ-
რივ პრო ცე სებ ზე მო ქა ლა ქე ე ბის და ხე ლი სუფ ლე ბის სა ერ თო პა სუ ხის მგებ ლო ბა ა! 

პრო ექ ტში მო ნა წი ლე ო ბა ერ თგვა რი ტრამ პლი ნი აღ მოჩ ნდა გა მო-
უც დე ლი, ახალ ბე და ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თვის სა კუ თა რი რე სურ სე ბის 
გაძ ლი ე რე ბის და სრუ ლად რე ა ლი ზე ბის თვალ საზ რი სით. თა ვის 
მხრივ, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ჩარ თუ-
ლო ბამ მო ნი ტო რინ გის, სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვე ბის, გა მოვ ლე ნი ლი 
გა მოწ ვე ვე ბის სა პა სუ ხო ად ვო კა ტი რე ბის პრო ცე სის ეფექ ტი ა ნად 
წარ მარ თვის გა რან ტი ე ბი გა ზარ და. 

ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რო მელ თა ბექ გრა უნ დი (უმ რავ-
ლეს შემ თხვე ვა ში) პრო ექ ტის და სა წყის ში იქ მნე ბო და, გა და იქ ცნენ მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მოც დი ლე-
ბის მქო ნე, კომ პე ტენ ტურ, ან გა რიშ გა სა წევ ძა ლად, რომ ლე ბიც ად გი ლებ ზე სა ჯა რო მმარ თვე-
ლო ბის რე ფორ მის სრულ ფა სოვ ნად გან ხორ ცი ე ლე ბის გა რან ტად რჩე ბი ან და აგ რძე ლე ბენ მუ შა-
ო ბას მო ნი ტო რინ გით გა მოვ ლე ნი ლი გა მოწ ვე ვე ბის და საძ ლე ვად. მო ქა ლა ქე ე ბის თვის სხვა დას ხვა 
სერ ვი სის მი წო დე ბის მი მარ თუ ლე ბით.

მო ნი ტო რინ გი, რო მე ლიც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თვის არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხრი-
დან კონ ტრო ლის, შე მოწ მე ბის მე ქა ნიზ მად მო ი აზ რე ბო და, სულ მა ლე იქ ცა ელექ ტრო ნუ ლი მმარ-
თვე ლო ბის რე ფორ მის ეფექ ტი ა ნად გან ხორ ცი ე ლე ბის მნიშ ვნე ლო ვან ინ სტრუ მენ ტად, რა მაც 
გა ზარ და სა ჯა რო მო ხე ლე თა პა სუ ხის მგებ ლო ბა ელექ ტრო ნულ მმარ თვე ლო ბა ზე მო ქა ლა ქე თა 
ხელ მი საწ ვდო მო ბის და ჩარ თუ ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის თვალ საზ რი სით. 

პრო ექ ტის შე დე გად შე იძ ლე ბა ერ თმნიშ ვნე ლო ვა ნი დას კვნის გა კე თე ბა, რომ სა მო ქა ლა ქო სა-
ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფო რუ მი გა მოდ გა საკ მა ოდ წარ მა ტე ბუ ლი პლატ ფორ მა და წარ-
მა ტე ბით იმუ შა ვა ორი ვე დო ნე ზე: იყო პო ლი ტი კის პი რუთ ვნე ლი შემ ფა სე ბე ლი და ავ ლენ და 
გა მოწ ვე ვებს იმ სფე რო ებ ში, სა დაც ხე ლი სუფ ლე ბა ვერ ახერ ხებ და რე ფორ მის წარ მა ტე ბით რე-
ა ლი ზებ ას და, ასე ვე რო გორც პარ ტნი ორ მა იმ სფე რო ებ ში, სა დაც ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას 
არ ჰყოფ ნი და რე სურ სი რო გორც ჰო რი ზონ ტა ლურ, ასე ვე ვერ ტი კა ლურ დო ნე ზე, რი სი მა გა ლი-
თი ცაა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ინ ტერ ნე ტის ხელ მი საწ ვდო მო ბის სა კი თხის ად ვო კა ტი რე ბა და ამ 
მი მარ თუ ლე ბით დამ დგა რი პო ზი ტი უ რი შე დე გე ბი. 

პრო ექ ტი იყო ერ თი სა ფე ხუ რი სა მიზ ნე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გაძ ლი-
ე რე ბი სა და ინ სტი ტუ ცი უ რი ზრდის გზა ზე. ისი ნი თან და თან ჩა-
მო ყა ლიბ დნენ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ექ სპერ ტი ზის მქო ნე სა მო ქა ლა ქო 
აქ ტო რე ბად და თით ქმის იშ ლე ბა ზღვა რი, რო მე ლიც პრო ექ ტის 
და სა წყის ში არ სე ბობ და შე და რე ბით გა მოც დილ და მე ტი რე სურ-
სე ბის მქო ნე და უფ რო პა ტა რა ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის და ეს არის 
ქსე ლუ რი მუ შა ო ბის, წარ მა ტე ბე ბის და სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის 
გაც ნო ბის, ერ თმა ნე თის თვის გა მოც დი ლე ბის უშურ ვე ლი გა ზი ა-
რე ბის დამ სა ხუ რე ბა.
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ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ მოხ და იმის გა აზ რე ბა, რომ ეს თა ნამ შრომ ლო ბა მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია ხე ლი სუფ ლე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი სა და შე სა ბა მი სი საქ მი ა ნო ბის მე ტი ლე გი ტი მუ-
რო ბის თვის; სა ზო გა დო ე ბის ყვე ლა სეგ მენ ტის აზ რი სა და ინ ტე რე სე ბის გა სათ ვა ლის წი ნებ ლად 
სა ჯა რო პო ლი ტი კის პრო ცეს ში; უფ რო ეფექ ტი ა ნი მომ სა ხუ რე ბის მი სა წო დებ ლად მო ქა ლა ქე თა 
სხვა დას ხვა, მათ შო რის ყვე ლა ზე მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის თვის. 

და სას რულს, თუ შე ვა ჯა მებთ ორი ოდ სიტყ ვით, პრო ექ ტი იყო მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე ნა ტა ნი მო-
ნა წი ლე ო ბი თი დე მოკ რა ტი ის მშე ნებ ლო ბის გზა ზე, რის თვი საც სა სი ცოცხ ლოდ აუ ცი ლე ბე ლია 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის დრო უ ლი და წარ მა ტე ბუ ლი რე ა ლი ზე ბა და ეს შე ნა ტა ნი 
არის პრო ექ ტის შემ სრუ ლე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე-
ბის ფო რუ მის ყვე ლა სუ ბი ექ ტის, სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში შექ მნი ლი სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის, 
ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბე ბის სხვა მეს ვე ურ თა სა ერ თო წარ მა ტე ბა.



მისამართები:
ქ. ქუთაისი, მგალობლიშვილის ქ. 6

ქ. თბილისი, ა. მიცკევიჩის ქ. #29 ბ, საოფისე ფართი #2

ელფოსტა: 
womansukhumi@gmail.com;
fundsukhumitbilisi@gmail.com 

ვებგვერდები: 
www.fsokhumi.ge

https://csoforum.ge/

ფეისბუქგვერდები: 
www.facebook.com/fsokhumi 

https://www.facebook.com/CSOForum.FS

კულ ტუ რულ -ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“

პროექტის დირექტორი:
ალლა გამახარია

კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“

პროექტის კოორდინატორები: 
თეა თორინავა

კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“

მერი გელაშვილი
მეწარმე ქალთა ფონდი

ქეთევან ცხაკაია 
იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“

რედაქტორი - ლალი შენგელია

დამკაბადონებელი - ლია კოსტავა
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