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შესავალი
წინამდებარე სახელმძღვანელო დოკუმენტი წარმოადგენს საზოგადოებასთან ურთიერთობის გზამკვლევს სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის. გზამკვლევი პასუხობს იმ ძირითად მიზნებს, რომლებსაც
ემსახურება „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის“ პროექტი და რომლებიც გულისხმობს საქართველოში სამოქალაქო
საზოგადოების ორგანიზაციების სამუშაო გარემოს გაუმჯობესებას, ორგანიზაციების გაძლიერებას, საზოგადოების მიმართ მათი
ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის გაზრდას და კავშირების გამყარებას სხვა აქტორებთან.
გზამკვლევის შექმნა განაპირობა სამოქალაქო საზოგადოების კონსორციუმის მიერ მომზადებულმა „სსო-ების მიმართ საზოგადოებაში არსებული
სტერეოტიპების დაძლევის საკომუნიკაციო სტრატეგიამ“, სადაც გზამკვლევი განისაზღვრა სტრატეგიაში გაწერილი მიზნებისა და ამოცანების
შესრულებისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ინსტრუმენტად, რომელიც დაეხმარება სამოქალაქო ორგანიზაციებს, ცენტრსა თუ რეგიონებში,
უკეთესად აწარმოონ კომუნიკაცია და სწორად წარმოაჩინონ საკუთარი საქმიანობა და საჭიროება.
საკომუნიკაციო სტრატეგიაში მოცემულია ხედვა, რომლის თანახმადაც „2021 წლისთვის სამოქალაქო სექტორი იქნება საზოგადოებრივი
პროცესების აქტიური მონაწილე, ისარგებლებს მოსახლეობის ფართო ფენების მაღალი ნდობით და მჭიდროდ ითანამშრომლებს პოლიტიკურ
აქტორებთან, მედიასთან, ბიზნესთან და აკადემიურ წრეებთან“, რის მიღწევაშიც დაეხმარება აღნიშნული გზამკვლევი საზოგადოებრივ
ორგანიზაციებს. ამასთან, გზამკვლევში განხილული საკითხების და პიარის ძირითადი ინსტრუმენტების გამოყენება ორიენტირებული უნდა იყოს იმ
მთავარი მიზნების1 შესრულებაზე, რომლებიც ასევე წარმოადგენს „სსო-ების მიმართ საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპების დაძლევის
საკომუნიკაციო სტრატეგიის“ მნიშვნელოვან კომპონენტს.
გზამკვლევის პირველ ნაწილში განხილულია საზოგადოებასთან ურთიერთობის მნიშვნელობა, საჭიროება და ის ძირითადი პრინციპები,
რომლებსაც უნდა ეფუძნებოდეს სამიზნე აუდიტორიასთან წარმოებული მიზანმიმართული დიალოგის პროცესი, ხოლო მეორე ნაწილი ეთმობა
სპეციფიკური ინსტრუმენტების და კამპანიური მიდგომის ეფექტიანად გამოყენების საკითხებს. გზამკვლევში ასევე საუბარია პიარის ეფექტიანობის
შეფასების მექანიზმებზეც.
1
ს.მ# 1. საზოგადოებას ესმის სამოქალაქო სექტორის ფუნქცია;
ს.მ# 2. საზოგადოება ჩართულია სამოქალაქო სექტორის საქმიანობაში და მონაწილეობს მის მიერ ინიცირებულ პროექტებში;
ს.მ# 3. საზოგადოება ენდობა სამოქალაქო სექტორს;
ს.მ# 4. საზოგადოება აღიქვამს, რომ:
ა) სამოქალაქო სექტორის საქმიანობის ბენეფიციარი არის საზოგადოება.
ბ) სამოქალაქო სექტორი იცნობს საზოგადოების რეალურ ინტერესებს.
გ) სამოქალაქო სექტორს აქვს წარმატებული შედეგები.
დ) სამოქალაქო სექტორში ბევრი კომპეტენტური წევრია.
ს.მ# 5. საზოგადოება აცნობიერებს, რომ გზა ევროპული ტიპის საზოგადოებისკენ (სადაც დაცულია უსაფრთხოება, ადამიანის უფლებები, არსებობს ეკონომიკის, განათლების მაღალი დონე, დაცულია სოციალური
უფლებები) გადის სამოქალაქო საზოგადოების ღირებულებებზე.
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ტერმინთა განმარტებები
საზოგადოებასთან
ურთიერთობა
პიარი

ორგანიზაციის ან პიროვნების მიზანმიმართული, დიალოგის ტიპის კომუნიკაცია სამიზნე ჯგუფებთან და
დაინტერესებულ მხარეებთან, რომელიც ცნობადობის შექმნისა და რეპუტაციის გაძლიერებისკენ არის
მიმართული.

პოზიციონირება

ბრენდის მიერ დაკავებული უნიკალური და გამორჩეული ადგილი ბაზარზე, კონკურენტებთან მიმართებაში.
უნიკალური შეთავაზება მომხმარებლისთვის.

მარკეტინგი

ბაზრის მოთხოვნილების დაკმაყოფილებაზე ორიენტირებული ქმედებათა ერთობლიობა, რომელიც
მოიცავს მოცემული მიზნისთვის განხორციელებულ ნებისმიერ პროცესს, პროდუქტის/სერვისის
შექმნიდან, მის სხვადასხვა აუდიტორიასთან კომუნიკაციის ჩათვლით.

მარკეტინგული
კომუნიკაცია

მარკეტინგული მიზნებისთვის წარმოებული ნებისმიერი სახის კომუნიკაცია, როგორც შიდა, ასევე გარე
აუდიტორიის მიმართულებით.

ინტეგრირებული
მარკეტინგული
კომუნიკაციები (IMC)

სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტის ერთიანად, სინერგიულად გამოყენება საერთო მარკეტინგული
მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად.

ბრენდი

სავაჭრო ნიშნის აღქმა მომხმარებლის ცნობიერებაში, რასაც, ვიზუალურის გარდა, ემოციური ხასიათიც
გააჩნია. ერთგვარი ასოციაციების ერთობლიობა სავაჭრო ნიშანთან მიმართებაში.
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ბრენდინგი

სავაჭრო ნიშნის (პროდუქტი/ მომსახურება) ბრენდად ჩამოყალიბების პროცესი, რაც როგორც თეორიული,
ასევე ვიზუალური კონცეფციის შექმნას გულისხმობს.

ბრენდის
პლატფორმა

ბრენდის თეორიული პლატფორმა, რომელიც მოიცავს მის ძირითად არსს და დაპირებას. ბრენდის
პლატფორმის ნაწილი შეიძლება იყოს ბრენდის არსი, ბრენდის პოზიციონირება, ბრენდის მისია,
პერსონიფიკაცია და სხვ.

ბრენდირება

ბრენდის ვიზუალური პარამეტრებიდან გამომდინარე, სხვადასხვა ადგილის, მასალებისა და ვირტუალური
სივრცის გაფორმება.

მესიჯბოქსი

კონკრეტულ სამიზნე ჯგუფებზე და მათ სასურველ ქცევაზე ორიენტირებული საკომუნიკაციო გზავნილებისა
და ძირითადი არგუმენტების კრებული, რომელიც სხვადასხვა ტიპის ცხრილებისა თუ დიაგრამების
ფორმით გამოისახება, თვალსაჩინოების მიზნით.

სამიზნე ჯგუფი

გარკვეული კრიტერიუმების მიხედვით დაჯგუფებული და შერჩეული ჯგუფი, ვისზეც არის ორიენტირებული
ამა თუ იმ ორგანიზაციის ან პიროვნების საქმიანობა და კომუნიკაცია.

ბენეფიციარი

მომსახურების მიმღები, ამა თუ იმ აქტივობის ან პროექტის საბოლოო შედეგით/პროდუქტით მოსარგებლე
ადამიანი ან ადამიანთა ჯგუფი.

დაინტერესებული
მხარე
(სტეიკჰოლდერი)

ადამიანი ან ადამიანთა ჯგუფი, რომლებზეც ორგანიზაციის ან პიროვნების საქმიანობამ შეიძლება,
გარკვეული გავლენა იქონიოს. ესენი შეიძლება იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც ორგანიზაციის
საქმიანობის შედეგებით სარგებლობენ ან ისინი, რომელთაც ორგანიზაციის საქმიანობამ შეიძლება ზიანი
მოუტანოს.
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პიარის ისტორია
როდის და სად წარმოიშვა პიარი?
როგორ განვითარდა დარგი?
ვინ იყენებს პიარს დღეს?
სხვადასხვა ჯგუფთან მიზანმიმართული კომუნიკაცია, კაცობრიობის ისტორიის მანძილზე, ყოველთვის წარმოადგენდა
სახელმწიფოებისა და ორგანიზაციების საქმიანობის შემადგენელ ნაწილს. თუმცა თანამედროვე სახით საზოგადოებასთან
ურთიერთობის ფორმირებასა და განვითარებას ბიძგი ამერიკულმა სამრეწველო რევოლუციამ მისცა. მრეწველობის გიგანტები
საზოგადოების ინტერესებს ყურადღებას არ აქცევდნენ და მათი მხარდაჭერის მოპოვებას ნაკლებად ცდილობდნენ. ამ ფონზე კი პრესა
უარყოფით კონტექსტში წარმოაჩენდა მსხვილი კაპიტალის მფლობელებს, ხოლო პროფკავშირები და სამოქალაქო ორგანიზაციები
გაფიცვების საშუალებით მნიშვნელოვან ეკონომიკურ ზიანს აყენებდნენ მსხვილ კომპანიებს, რომლებიც იძულებულნი გახდნენ, მათი
მისამართით გამოთქმული ბრალდებებისთვის და ამის შედეგად ჩამოყალიბებული საზოგადოებრივი განწყობისთვის ყურადღება
მიექციათ. პირველ ეტაპზე კომპანიების დაქირავებული აგენტები ცდილობდნენ, ნათელ ფერებში წარმოეჩინათ კორპორაციების
საქმიანობა, მაგრამ საზოგადოების დარწმუნებას ძნელად ახერხებდნენ. აშკარა გახდა, რომ საზოგადოების ნდობის მოსაპოვებლად
სხვა გზის მოძებნა იყო საჭირო და ამის გარეშე წარმატების მოღწევა თვით ყველაზე სწორად მართულ ორგანიზაციასაც
გაუჭირდებოდა. სწორედ ამ დროს იწყება გახსნილი კომუნიკაციის, დიალოგზე ორიენტირებისა და საზოგადოებასთან გამართული
ურთიერთობის პირველი მცდელობები, რაც ეტაპობრივად საქმიანობის დარგად ყალიბდება.
პირველი პიარსააგენტო (Publicity Bureau) აშშ-ში ბოსტონში 1900 წელს დაფუძნდა. 1920-30-იან წლებში შექმნილი სააგენტოები Hill&Knowlton, Barston&Marsteller, Edelman, Shandwick დღესაც უდიდესი პიარკომპანიებია, რომლებიც ათიათასობით თანამშრომელს
აერთიანებენ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. კორპორაცია AT&T-მ 1927 წელს პირველად შემოიღო თანამდებობა: ვიცე-პრეზიდენტი
პიარის საკითხებში.
XX საუკუნის 50-იანი წლებიდან მოყოლებული, როცა დასავლეთში კორპორაციები მეტად გაძლიერდნენ და ბიზნესი ოპერირებას
სტაბილურ რეჟიმში აგრძელებდა, პიარის საჭიროებაც შესაბამისად ძალიან გაიზარდა. ნელ-ნელა საზოგადოებასთან ურთიერთობის
ინსტრუმენტი საჯარო მმართველობის, პოლიტიკისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების მნიშვნელოვან ელემენტად იქცა.
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პიარის არსი
როგორია პიარის განმარტება?
რას ემსახურება ძირითადად პიარი?
როგორი უნდა იყოს სსო-ს პიარის მიდგომა?
როგორია სტერეოტიპების მნიშვნელობა კომუნიკაციაში?
სად არის პიარის ადგილი თანამედროვე მართვაში?
საზოგადოებასთან ურთიერთობა სოციალური მეცნიერებების ნაწილია და, შესაბამისად, არ არსებობს საქმიანობის ამ მიმართულების
ერთიანი და ზუსტი განმარტება.

პიარის დეფინიციები მუდამ იცვლება და დღესდღეობით მსოფლიოში საზოგადოებასთან ურთიერთობის 600-ზე მეტი
განსაზღვრება არსებობს, სხვადასხვა ავტორისა თუ პროფესიული ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული. თუმცა პიარს მაინც
გააჩნია საერთო მახასიათებლები, რომლებიც ქვემოთ მოყვანილ ცხრილშია მოცემული:

პ ი ა რ ი
საზოგადოებასთან

ურთიერთობა

სუბიექტი

ვინ ახორციელებს?

ობიექტი

ვისზეა მიმართული?

პროცესი

რა პროცესთან
გვაქვს საქმე?

შედეგი

რაზეა ორიენტირებული?
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ორგანიზაცია (ბრენდი, იდეა, პროექტი)
პიროვნება

სამიზნე აუდიტორია

დაინტერესებული მხარეები

მიზანმიმართული კომუნიკაცია
დიალოგი აუდიტორიასთან

ორმხრივი ინტერესების დაკმაყოფილება
ჰარმონიული ინტერაქცია

სემ ბლეკი:

პიარი – ესაა ორგანიზაციას/პიროვნებასა და საზოგადოებას შორის ჰარმონიის მიღწევის ხელოვნება და
მეცნიერება, რომლის მიზანია სიმართლესა და სრულ ინფორმირებულობაზე დამყარებული ურთიერთგაგების
ჩამოყალიბება.

ფრენკ ჯეფკინსი:

პიარი შედგება ორგანიზაციასა და საზოგადოებას შორის არსებული შიდა თუ გარე კომუნიკაციების ყველა
ფორმისგან, რომელთა ამოცანაა სპეციფიკური მიზნების მიღწევა ურთიერთგაგების დასამყარებლად.

სკოტ კატლიპი:

პიარი არის მენეჯმენტის ფუნქცია, რომელიც აყალიბებს და ხელს უწყობს ორგანიზაციასა და პუბლიკას შორის
ურთიერთხელსაყრელ ურთიერთობას, რომელზეც დამოკიდებულია წარმატება თუ წარუმატებლობა.

ჟან-ლუის ჰაუსე:

რა განსხვავებაა რეკლამას და პიარს შორის? რეკლამაა, როცა თქვენ ამბობთ, რომ კარგი ხართ, პიარია, როცა
ამას სხვა ამბობს.

ლონდონის პიარსკოლა:

პიარი – ესაა დაგეგმილი მოღვაწეობა რეპუტაციის განმტკიცებისთვის, რომლის მიზანია გაგების,
მხარდაჭერისა და თანხმობის მიღწევა დომინირებად საზოგადოებრივ აზრსა და ქცევაში.

მიხეილ დიმშიცი:

პიარი – ესაა საქმიანობა რეპუტაციის გასამყარებლად, რომლის მიზანია საზოგადოებაში დომინანტი
შეხედულებებისა და ქცევების მხარდაჭერის მოპოვება. პიარი წარმოადგენს დაგეგმილ და კარგად მომზადებულ
ქმედებებს, რომლებიც მიმართულია ორგანიზაციასა და საზოგადოებას შორის ურთიერთგაგებისა და
კეთილგანწყობის უზრუნველყოფისკენ.

ანდრეი მამონტოვი:

პიარი – ეს არის ინფორმირება, განათლება, ნდობის მოპოვება.
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ცნობადობა, იმიჯი და რეპუტაცია
პიარის წარმართვაზე პასუხისმგებელი მენეჯერისა თუ სტრუქტურული ერთეულის მთავარი საზრუნავია ორგანიზაციის ცნობადობა,
მისი საიმიჯო მახასიათებლები და მისი რეპუტაცია. ეს არის სწორედ ის „ინტერესი“, საბოლოო ჯამში რის დაკმაყოფილებაზეც არის
ორიენტირებული საზოგადოებასთან ურთიერთობა.

ცნობადობა/ ფაბლისითი

იმიჯი

რეპუტაცია

რაც უფრო მეტი სეგმენტისთვის და,
ამასთან, დადებითი ინფორმაციაა
ცნობილი ორგანიზაციის ან პიროვნების
შესახებ, მით უკეთესი ფაბლისითი აქვს
მას. ცნობადობა პიარის პირველადი და
ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავია.

ეს არის ის, თუ როგორი შეხედულება აქვს
ორგანიზაციას საკუთარ თავზე და როგორ
სურს, რომ მის შესახებ ფიქრობდნენ.

ეს არის საზოგადოებრივი შეფასება,
საერთო აზრი ორგანიზაციის ან
პიროვნების თვისებების, მისი
ღირსებებისა და ნაკლოვანებების შესახებ.

ცნობადობის ნაკლი ის არის, რომ იგი
შედარებით ზედაპირულია და შეიძლება,
ადვილად შეიცვალოს უარყოფითისკენ
ნეგატიური ინფორმაციის გავრცელების
ან რაიმე შეცდომის გამო.

იმიჯი იქმნება თავად ორგანიზაციის მიერ,
„შიგნიდან“, არა მარტო ორგანიზაციის
მიღწევების, არამედ დაგეგმილი
პროექტების, სამომავლო მიზნების და
ხედვების საფუძველზეც.

რეპუტაცია, ძირითადად, განვლილი
პერიოდის, მომხდარი ფაქტების და
ურთიერთობისგან მიღებული
გამოცდილების საფუძველზე ყალიბდება.

საბოლოო ჯამში, პიარის წარმოების დროს, მისი დაგეგმვისა და განხორციელების შემთხვევაში, მუშაობს, დაახლოებით,
შემდეგი თანმიმდევრობის მექანიზმი:
ჩვენ ვქმნით იმიჯს, მიგვაქვს ის მიზნობრივ სეგმენტებთან და ვზრდით ცნობადობას, რის შედეგადაც ვაყალიბებთ მყარ,
ხანგრძლივ და საიმედო რეპუტაციას. დადებითი რეპუტაცია კი ორგანიზაციას აძლევს ბევრ სარგებელს, მათ შორის არის:
• გაყიდვების და ფონდების მოძიების მოცულობის ზრდა;
• კრიზისული ვითარების მართვის მეტი რესურსი;
• კარგი სპეციალისტების მოზიდვა და ლოიალურობა თანამშრომლებში;
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• კარგი პარტნიორების პოვნის უკეთესი შესაძლებლობა;
• კომუნიკაციის მიმართ აუდიტორიის მაღალი მიმღებლობა.

ორგანიზაციის იმიჯი კი, თავის მხრივ, უნდა შეესაბამებოდეს ამ ორგანიზაციის განვითარების სტრატეგიას, მომხმარებლების და
ბენეფიციარების მოთხოვნებს, ორგანიზაციის განვითარების დონეს და ეტაპს, ასევე საზოგადოების განვითარების არსებულ დონეს.
მნიშვნელოვანია, რომ საკუთარი სპეციფიკიდან გამომდინარე, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, სხვადასხვა ინტენსივობით, მუდმივი
ურთიერთქმედება გააჩნიათ მოსახლეობის სხვადასხვა ფენასთან. ისინი აწარმოებენ საზოგადოებასთან ურთიერთობას
ყოველდღიურ რეჟიმში, რადგან სამოქალაქო ორგანიზაციის ფუნქციას სამიზნე ჯგუფების წარმომადგენლების კონკრეტული
ინტერესების დაკმაყოფილება წარმოადგენს: (1) მათთვის შესაბამისი მომსახურების გაწევისა და (2) კომპეტენციის ფარგლებში
სხვადასხვა პრობლემების მოგვარების გზით.

აქედან გამომდინარე, არასამთავრობო ორგანიზაციის ფუნქცია და მოვალეობაა:
1. აწარმოოს სრულფასოვანი კომუნიკაცია;
2. ჰქონდეს გამართული საზოგადოებასთან ურთიერთობის სისტემა;
3. და განახორციელოს გამჭვირვალე პიარაქტივობები.

აქვე შეიძლება გამოიყოს ორი სპეციფიკური მიდგომა და ფუნქცია,
რომელიც აქვს საზოგადოებრივი ორგანიზაციის მიერ წარმოებულ
საზოგადოებასთან ურთიერთობას:

პიარის ძირითადი მიზნები

მოქალაქე
1. საზოგადოებისთვის
მაქსიმალური
ინფორმაციის
მიწოდება უწყების
საქმიანობისა და
სერვისების შესახებ

2. მოსახლეობის
ინფორმირება
გადაწყვეტილების
მიღებაში
მონაწილეობის გზების
თაობაზე

საინტერესოა სტერეოტიპების2 საკითხიც პიარკომუნიკაციის წარმოების დროს. სტერეოტიპები - ესაა საზოგადოების სხვადასხვა
ჯგუფში გამყარებული წარმოდგენები და დამოკიდებულებები სხვადასხვა საგნის, პიროვნებისა თუ მოვლენის მიმართ, რომლებსაც
საფუძვლად ხშირად ირაციონალური და დრომოჭმული მოსაზრებები უდევს.
არსებობს სტერეოტიპები, რომლებიც ხელს გვიწყობს ან გვაფერხებს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დროს. ამ შემთხვევაში, ჩვენ
„სასარგებლო“ სტერეოტიპები უნდა გავაძლიეროთ ან შევუნარჩუნოთ არსებული მდგომარეობა, ხოლო „უსარგებლო“
სტერეოტიპების ნიველირება და შერყევაა საჭირო იმისათვის, რომ მიზნობრივმა აუდიტორიამ მათ ჭეშმარიტებაში ეჭვი მაინც
შეიტანოს.
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პიარი და მარკეტინგული კომუნიკაცია
თანამედროვე პიარი, ძირითადად - ბიზნესკომპანიებში, ფუნქციონირებს არა დამოუკიდებლად, არამედ ყველა სხვა მარკეტინგულ
კომუნიკაციასთან ინტეგრირებულად! ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები იძლევა საშუალებას, რომ უზრუნველვყოთ
კომუნიკაციის მუდმივობა, შევამციროთ დუბლირება და დანახარჯები, გავაძლიეროთ კომუნიკაციის ეფექტურობა. რაც შეეხება,
საჯარო უწყებებსა და სამოქალაქო ორგანიზაციებს, მათი სპეციფიკიდან გამომდინარე, საზოგადოებასთან ურთიერთობა
კომუნიკაციის ძირითადი ფორმაა.

განსხვავებების პოვნის თვალსაზრისით, აღსანიშნავია, რომ მარკეტინგი - ეს არის მართვის პროცესი, რომელიც უზრუნველყოფს
მოგების ზრდას მომხმარებლების მოთხოვნების განსაზღვრის, მათი პროგნოზირებისა და დაკმაყოფილების გზით. მარკეტინგი უნდა
დაეხმაროს პროდუქტის გაყიდვას, ხოლო პიარმა უნდა შექმნას ხელსაყრელი გარემო-პირობა ამისათვის. მარკეტინგმა უნდა გაყიდოს
ორგანიზაციის პროდუქტი, ხოლო პიარმა - თავად ეს ორგანიზაცია / მისი სახელი და რეპუტაცია.
ყველაზე მნიშვნელოვანია, ვიპოვოთ არცთუ ისე მკაფიო განსხვავება პიარსა და რეკლამას შორის. რეკლამას ყველა ორგანიზაცია და
კომპანია არ იყენებს, პიარის კი ყველას უწევს. რეკლამა საშუალებას გვაძლევს, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების
სტანდარტებიდან გადავუხვიოთ, ხოლო პიარი მაქსიმალურად ჰგავს ჟურნალისტურ ინფორმაციას. ამასთან, რეკლამაში ფულს იხდიან
უშუალოდ იმისთვის, რის ნახვაც სურთ კონკრეტული გაზეთის კონკრეტულ გვერდზე ან კონკრეტულ ტელეგადაცემაში. პიარი კი უფრო
დაინტერესების მექანიზმია. რეკლამა უზრუნველყოფს ინფორმირებულობას, ხოლო პიარი ინფორმირებულობას გარდაქმნის
გაგებასა და კეთილგანწყობაში.
2

„საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, ევროინტეგრაციისა და ბიზნესკომპანიების მიმართ“ - კვლევის შედეგები იხილეთ შემდეგ ბმულზე
http://csogeorgia.org/uploads/library/252/Attitude_of_Population.pdf?fbclid=IwAR3BDP8uHgXI2d9CcND5N8vuld2bFf_7InHjKEwNATlSOPSGqYxRO2LZJSI

13

განსხვავება რეკლამასა და პიარს შორის კარგად ჩანს სემ ბლეკის ცხრილში:

მახასიათებელი

რეკლამა

პიარი

მასმედიის გამოყენება

დროის / ფართის ყიდვა

გაშუქება

შეტყობინებების კონტროლი

შინაარსისა და მოცულობის
მკაცრი კონტროლი

შედარებით სუსტი კონტროლი

შეტყობინებისადმი ნდობა

დაბალი

მაღალი

საქმიანობის ფოკუსი

ორიენტირებულია ბაზარზე ან გაყიდვაზე

ორიენტირებულია ურთიერთობებზე
და განწყობაზე

დროითი შკალა

მოკლევადიანი მიზნები

როგორც მოკლევადიანი, ისე
გრძელვადიანი მიზნები

ეფექტურობის შეფასება

შემუშავებულია გაზომვის
ტექნოლოგიები

შეფასების შეზღუდული საშუალებები

ანაზღაურება

სარეკლამო პროექტის
ღირებულების საკომისიო

დახარჯულ დროზე მიღებული ჰონორარი

საინტერესოა პროპაგანდისა და პიარის შედარებაც. პროპაგანდა მიმართულია იდეის/ პოზიციის თავს მოხვევაზე, ხოლო პიარი - მის
აღქმაზე, გაგებასა და მხარდაჭერაზე. მაგალითად, ხელისუფლებას პროპაგანდა სჭირდება ძალაუფლების შესანარჩუნებლად, ხოლო
პიარი სჭირდება არა მარტო ხელისუფლებას, არამედ საზოგადოებას, რათა უკეთ გაიგოს, რა და როგორ შეიძლება მიიღოს
ხელისუფლებისგან.
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პია რი ს ძ ი რ ი თ ად ი ი ნ ს ტრ უმ ე ნ ტე ბი და მ ი მართ უ ლებები:
• კონტენტის მართვა

• მედიასთან ურთიერთობა

• ინტერნეტკომუნიკაცია

• პირდაპირი კომუნიკაცია

• კრიზისების მართვა

• შეფასება და მონიტორინგი

• კამპანიების განხორციელება

15

კონტენტის მართვა
როგორ მოვახდინოთ მესიჯბოქსის ფორმირება?
რა არის სიახლე?
როგორ დავსვათ აქცენტები?
როგორია სიახლე დინამიკაში?
რა ტიპის საინფორმაციო მასალები არსებობს?
რომელი საინფორმაციო მასალაა უკეთესი?

საზოგადოებასთან ურთიერთობა მიზანმიმართული, შედეგზე ორიენტირებული და, ზოგადად, მართული კომუნიკაციაა, სადაც
შინაარსზე მუშაობა პიარის წარმართვაზე პასუხისმგებელი ერთეულის ან მენეჯერის საქმიანობის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ამ მხრივ
კი გამოსარჩევია სიახლეების მართვა და საინფორმაციო მასალების მომზადების საკითხები.
ნებისმიერი კონტენტი, რომელსაც საკომუნიკაციო აქტივობების თუ კამპანიების დროს გამოიყენებთ, ეფუძნება ჩვენს ძირითად
გზავნილებს, რომლებიც მესიჯბოქსში3 შეიძლება ინტეგრირდეს.

სტანდარტული მესიჯბოქსი ყოველთვის ორიენტირებულია სამიზნე აუდიტორიაში კონკრეტული ქცევის ან განწყობის
ინიცირებაზე, შედგება 4 ძირითადი კომპონენტისგან და შემდეგი სახე გააჩნია:

3

იხ. დანართი #1
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სამიზნე ჯგუფი
სპეციფიკური ჯგუფი, ვისზეც მიმართულია ჩვენი კომუნიკაცია.

მოტივაცია
ის, რაც ამოძრავებს სამიზნე ჯგუფის წარმომადგენელს ჩვენს საკითხთან მიმართებაში ან ზოგადად.

სასურველი ქცევა
ის ქცევა ან დამოკიდებულება, რომლის მიღწევაც გვინდა მოცემული ჯგუფის წარმომადგენლისგან
კომუნიკაციის შედეგად.

გზავნილი
არგუმენტი, მთავარი სათქმელი, რითიც გვინდა ვუპასუხოთ სამიზნე ჯგუფის მოტივაციას და
გამოვიწვიოთ ჩვენთვის სასურველი ქცევა.
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სიახლეების მენეჯმენტი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის ძირითადი იარაღი, რითიც ოპერირებენ კომუნიკაციაზე პასუხისმგებელი მენეჯერები სხვადასხვა
ინსტრუმენტის გამოყენების შემთხვევაში, არის სიახლე, იგივე ნიუსი, რადგან აუდიტორიას, სამიზნე ჯგუფებსა და დაინტერესებულ
მხარეებს, ძირითადად, ახალი ამბები აინტერესებთ. ამიტომ, პიარმენეჯერმა და პიარის სპეციალისტმა სამუშაო დროის ძირითადი
ნაწილი სწორედ სიახლეების გენერირებაზე, მათ დამუშავებასა და გავრცელებაზე უნდა დახარჯონ.

სიახლე არის ახალი ამბავი, რომელიც აქტუალური და საინტერესოა ფართო აუდიტორიისთვის და დაინტერესებული
მხარეებისთვის. მასობრივი მედიისთვის, მაგალითად, ამბის აქტუალურობას განაპირობებს მისი კავშირი შემდეგ
საკითხებთან:
• პოლიტიკა
• ადგილობრივი საკითხი
• სოციალური თემა
• გლობალური პრობლემა
• ცნობილი ადამიანი

ამასთან, საინტერესოა განსხვავება ტრადიციული მედიის ნიუსსა და სოციალური ქსელების მოთხოვნებს შორის. მასმედიის
საშუალებები უპირატესობას ე.წ. მეინსტრიმ სიახლეებს ანიჭებენ და აქ რედაქტორის გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული ამა თუ იმ
ამბის „განიუსება“. ხოლო ახალი მედია პერსონალურ ინფორმაციას აფასებს და აქ ნიუსი ყველასთვის განსხვავებული და
მრავალფეროვანი ამბავია.
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ნიუსის დინამიკა შესაძლებელია სწორედ იმ სამი ეტაპის გააზრებითა და წარმოდგენით, რომლებიც ქვემოთ მოცემულ
ცხრილშია მოთავსებული:

სიახლეების გენერაცია

სიახლეების დამუშავება

სიახლეების გავრცელება

წყაროები

ფორმები და ეტაპები

ინსტრუმენტები და მიმართულებები

• ხელმძღვანელების და
თანამშრომლების ინიციატივები

• ტექსტი, რომელიც თანხმდება
ხელმძღვანელობასთან

• საინფორმაციო მასალის
(პრესრელიზის) გაგზავნა ელ. ფოსტით

• ვიდეომასალის დამზადება

• საიტზე განთავსება

• პროექტები (საკომუნიკაციო ნაწილი)

• ვიზუალური მასალის შექმნა

• სოციალური ქსელებით გავრცელება

• საინფორმაციო რესურსები

• ფოტომასალის შეგროვება

• მედიაღონისძიების ჩატარება

• პიარის თანამშრომლების იდეები

• სტატისტიკის მოძიება (დიაგრამები,
ცხრილები და ჩარტები)

• სტეიკჰოლდერებისთვის მიწოდება

• სტრატეგიული და სამოქმედო
დოკუმენტები

• გაუთვალისწინებელი მოვლენა/ გარე
ფაქტორი

• საინფორმაციო შეხვედრების
ორგანიზება

• შიდა ანგარიშგების დოკუმენტაცია

• სარეკლამო მატარებლების გამოყენება

• თანამშრომლებიდან წამოსული
ინფორმაცია

• სპეციალური ღონისძიებების ჩატარება

• მონიტორინგის და ცხელი ხაზის
მონაცემები

• ბეჭდური საინფორმაციო მასალების
დარიგება

• ხელმძღვანელობის თათბირები
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საინფორმაციო მასალები
საინფორმაციო მასალების დამზადება და გავრცელება საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე პასუხისმგებელი ერთეულის
ვალდებულების ნაწილია, რაც გულისხმობს შინაარსის განსაზღვრას, ფორმის შერჩევასა და გავრცელების უზრუნველყოფას.

ასეთ მასალებს ორმაგი დანიშნულება გააჩნია:
1) საინფორმაციო, რაც გულისხმობს დეტალური მონაცემების მოთავსებას, შესაბამის ვიზუალურ მხარდაჭერას და ხანგრძლივ ეფექტზე
გათვლას; და 2) საიმიჯო, რაც მოიაზრებს ბრენდირებას და შესაბამისი აქცენტების დასმას.

ძირითადად, ორი ტიპის - ბეჭდურ და ელექტრონულ საინფორმაციო საშუალებებს გამოარჩევენ. ბეჭდური მასალები შედარებით
ძვირი სიამოვნებაა, მათ ნაკლები ტექნიკურ-ვიზუალური შესაძლებლობები გააჩნიათ, თუმცა ხანგრძლივი ეფექტის მოხდენა
შეუძლიათ და გავრცელების მეტი შესაძლებლობა აქვთ პირდაპირი კომუნიკაციის დროს. ამასთან, ბეჭდური საინფორმაციო მასალები
შეზღუდულია დროის კუთხით. თავის მხრივ, ელექტრონული საინფორმაციო მასალები შედარებით იაფია, მათ მეტი
ტექნიკურ-ვიზუალური შესაძლებლობები გააჩნიათ, აქვთ ინტერნეტში განთავსების და საძიებო სისტემაში მოხვედრის შესაძლებლობა
და შეუზღუდავი დროითი რესურსი.

ყველაზე გავრცელებული საინფორმაციო მასალებიდან გამოარჩევენ შემდეგ ტიპებს:

4

საინფორმაციო
მასალა

ფორმატი 4

კომპონენტები / უპირატესობები

ფლაერი

• ბეჭდური - A4-ის მესამედი
ორმხრივი ბეჭდვით

• ძირითადი ინფორმაციის მოკლედ განთავსება
• ხელიდან ხელში დარიგება ან სხვა ფორმით მიწოდება
• დიდი რაოდენობის სწრაფად გავრცელება
• აუდიტორიის დაინტერესება და დაფიქრება

ტრიპლეტი

• ბეჭდური - სამ ნაწილად
გადაკეცილი A4 ფურცელი

• ძირითადი ინფორმაციის განთავსება
• შეხვედრებზე დარიგება ან ოფისებში განთავსება
• საჭირო და საიმიჯო ინფორმაციის მიწოდება

ნებისმიერი საინფორმაციო მასალა შეიძლება მომზადდეს და გავრცელდეს როგორც ბეჭდური, ასევე ელექტრონული სახით. ცხრილში მოცემული ვარიანტი ასახავს ზოგად პრაქტიკას.
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• ბეჭდური - რამდენიმეგვერდიანი,
A5 ან A4 ფურცლებით შეკრული

• შედარებით ვრცელი ინფორმაცია
• ბეჭდური (ძირითადად) და ელექტრონული
• საიმიჯო და ინფორმაციულიც
• რამდენიმეგვერდიანი
• ცალკე ყდით
• მოკლე წიგნი/ცნობარი ორგანიზაციის შესახებ

• ბეჭდური
• ელექტრონული

• მნიშვნელოვანი სიახლეები და
ძირითადი მიღწევების მაჩვენებლები
• ხელმძღვანელობის და თანამშრომლების ინტერვიუები
• სერვისები და პროექტები
• ზოგადი საიმიჯო ინფორმაცია

ინფოგრაფიკი

• ელექტრონული

• ადვილად აღსაქმელი მონაცემის ერთ ვიზუალში
წარმოდგენა
• საიმიჯო დიზაინი და ძირითადი მესიჯი
ინტერნეტისა და სოციალური ქსელებისთვის

ნიუსლეთერი
(საინფორმაციო
ბიულეტენი)

• ელექტრონული
• ბეჭდური

• ორგანიზაციის ნიუსების ნაკრები ერთიანი დიზაინში
• დამატებითი საინტერესო ინფორმაცია

ფილმი

• ელექტრონული

• საიმიჯო-საინფორმაციო ვიდეოკონტენტი
• თანამშრომლების და პარტნიორების ინტერვიუები
• ძირითადი მონაცემები და მიღწევები

ბუკლეტი

წლიური ანგარიში
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მედიასთან ურთიერთობა
როგორია მედიასთან ურთიერთობის მნიშვნელობა?
რა უნდა გავითვალისწინოთ მედიასთან?
რა პრინციპებით უნდა ვიხელმძღვანელოთ მედიასთან ურთიერთობისას?
რა არის მედიასთან ურთიერთობის ძირითადი ფორმები?
როგორია პრესრელიზის სტრუქტურა?
როგორ ჩავატაროთ პრესკონფერენცია?
მედიასთან ურთიერთობა პიარის ყველაზე ძველი და ფართოდ გავრცელებული ინსტრუმენტია, რაც საქართველოშიც ყველაზე
მოთხოვნადი მიმართულებაა და ხშირ შემთხვევაში, მედიაგაშუქება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სინონიმადაც გამოიყენება
ხოლმე. ანუ წარმატებული პიარი პირდაპირ ასოცირდება მედიაში პოზიტიური კუთხით გამოჩენასთან. აქედან გამომდინარე,
მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ მედიის სპეციფიკა, მასთან ურთიერთობის წესები და ძირითადი ფორმები.

არსებობს მედიის 3 ძირითადი ტიპი:

მედიის მიზანი

აუდიტორია

1. მმართველობითი: მართავს
საზოგადოებრივ აზრს

ფართო მასები

3. სოლიდარული: ეხმარება
ადამიანებს, მიჰყავს მათთან
დიალოგი

პიროვნება

2. კომერციული: ქმნის
ინფორმაციას, რომელიც
კარგად იყიდება

საშუალება

განსაზღვრული
საზოგადოებრივი ჯგუფები

აიძულებს ქცევას / აზრის
ჩამოყალიბებას

მკაცრი სარედაქციო
სტანდარტები

სთავაზობს ახალ
იდეას / ქცევას

საკითხის შემოქმედებითი
გადაწყვეტის ტექნოლოგია

სთავაზობს ქცევას / აზრს
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მუშაობის მეთოდი

მთავარი ამოცანაა
ადამიანების გაკვირვება

ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მედიის მომხმარებელი უმეტესწილად კითხულობს და ეცნობა სათაურს, ავტორის გვარს და
პირველ აბზაცს. ბეჭდური მედიის შემთხვევაში მკითხველი ეცნობა შუა აბზაცებსაც, თუ ისინი გამოყოფილია ვიზუალურად.
მასმედიისთვის თემა აქტუალური რომ იყოს, საჭიროა: გმირის არსებობა (მთავარი მოქმედი პერსონა), დრამა ან კონფლიქტი და
გარკვეული მოქმედება და ამბავი (რაღაც უნდა ხდებოდეს). მედიას ასევე აინტერესებს ნორმებიდან გადახრა (ნორმის დარღვევა) და
კავშირი არსებულ აქტუალურ პრობლემასთან.

მედიასთან, როგორც ინფორმაციის მთავარ გამტართან, ნებისმიერმა ორგანიზაციამ უნდა ააწყოს მჭიდრო ურთიერთობა,
შემდეგი ძირითადი პრინციპების გათვალისწინებით:

გამჭვირვალობა

თანამშრომლობა

პროაქტიულობა

ობიექტურობა

მედიისთვის ამბების და
დეტალების დამალვა
ყოველთვის რისკის
შემცველია. გამჭვირვალობა
ჟურნალისტების
კეთილგანწყობის მოპოვების
შესაძლებლობაა.

ჩვენ უფრო მეტად გვჭირდება
მედიის რესურსი, რაც
მოითხოვს ჩვენი მხრიდან
თანამშრომლობაზე
ორიენტირებულ
ურთიერთობას მედიასა და
მის წარმომადგენლებთან.

მედიის და მისი კითხვების
ლოდინი არ არის მომგებიანი.
ჩვენი აქტიურობა მოგვცემს
საკუთარი საქმიანობის
უკეთესად და პოზიტიურად
წარმოჩენის მეტ შანსს.

დამახინჯებული ან
გაზვიადებული ინფორმაციის
გადამოწმების ბევრი
მექანიზმი არსებობს,
ამიტომ ობიექტურობის
შენარჩუნება ინფორმაციის
მიმწოდებელს იცავს.

მედიასთან ურთიერთობის ძირითადი ინსტრუმენტები საინფორმაციო მასალების მიწოდება, მედიაღონისძიებების ორგანიზება და
კომენტარის მიცემაა. ეს უკანასკნელი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა მედიასთან ურთიერთობისას, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ
ბოლომდე მედიასაშუალებების წარმომადგენლებსა და ჟურნალისტებზე ვართ დამოკიდებულები.
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სპეციფიკურად მედიისთვის განკუთვნილი ივენთებიდან და პროექტებიდან კი შემდეგი ღონისძიებების გამოყოფა
შეიძლება:
პრესკონფერენცია

• გამოიყენება მნიშვნელოვანი სიახლის გაცნობისთვის;
• მოიცავს კითხვა-პასუხს.

ბრიფინგი

• გამოიყენება ინფორმაციის სწრაფად გავრცელებისთვის;
• კეთდება წინასწარ მომზადებული განცხადება;
• არ მოიცავს კითხვა-პასუხს.

სემინარი

• გამოიყენება ჟურნალისტებისთვის ცოდნის მისაცემად;
• მნიშვნელოვანია ექსპერტების ჩართულობა;
• გულისხმობს მონაწილეების სერტიფიცირებას.

სამუშაო შეხვედრა

• გამოიყენება მედიის წარმომადგენლების ჩართულობისთვის;
• მოიცავს რეკომენდაციების შემუშავებას ჟურნალისტების მხრიდან;

ტური

• გამოიყენება სიახლისა თუ ზოგადი ინფორმაციის გასაცნობად ადგილზე, უშუალო გარემოში;
• მოიცავს ჟურნალისტებთან არაფორმალურ კომუნიკაციას;
• საჭიროებს ლოგისტიკურ მხარდაჭერას.

კონკურსი

• გამოიყენება რაიმე საკითხის აქტუალიზაციისა და სიღრმისეული გაშუქებისთვის;
• მოიცავს საპრიზო ფონდს, რომელიც გადანაწილდება კონკურსის მონაწილეებს შორის;
• გულისხმობს სპეციალური ჟიურის არსებობას, რომელიც უნდა იმსახურებდეს ნდობას.

პრესლანჩი

• გამოიყენება ჟურნალისტებთან და მედიის წარმომადგენლებთან არაფორმალური ურთიერთობის
გამყარებისათვის;
• გულისხმობს მნიშვნელოვანი სიახლის ან ახალი ხელმძღვანელის არაფორმალურად გაცნობას.
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მასმედიასთან ეფექტური ურთიერთობის ჩამოყალიბების 12 წესი:
1.

უნდა ვიცოდეთ და გვესმოდეს მასმედიის თავისებურებები, არ უნდა განვიხილოთ იგი, როგორც „ბოროტი ძალა“;

2. უნდა გვახსოვდეს, რომ ჟურნალისტი არასოდეს იქნება პიარმენეჯერის მეგობარი. ჟურნალისტის მთავარი
ამოცანაა ინფორმაციის მოპოვება. მათ შორის, იმ ინფორმაციისა, რომელსაც არ აძლევენ. ამის მიუხედავად,
აუცილებლად უნდა შევეცადოთ მათთან მეგობრული ურთიერთობის ჩამოყალიბებას, მათთვის კომფორტის
შექმნას;
3. გვახსოვდეს, რომ მასმედიას სჭირდება ინფორმაცია, რომელსაც ის დაამუშავებს და აქცენტებსაც დასვამს და
არა - ანალიტიკა. პირველ რიგში, მივაწოდოთ ფაქტები, ხოლო შემდეგ - კომენტარები/შეფასება;

4. მუდმივად უნდა ვეცადოთ მასმედიაში მიმდინარე პროცესებისა და ცალკეული ჟურნალისტების შესახებ
მაქსიმალური ინფორმაციის მოპოვებას;
5. პიარმენეჯერი თავადაც უნდა შეეცადოს, გახდეს საჯარო ფიგურა - საჭირო შემთხვევებში შეძლოს საჯარო
კომენტარების და ინტერვიუების მიცემა;

6. უნდა შეგვეძლოს მედიისთვის განკუთვნილი ღონისძიებების (პრესკონფერენცია, ბრიფინგი, პრეზენტაცია)
ეფექტურად და მაღალორგანიზებულად ჩატარება;

7. განსაკუთრებული ყურადღება დავუთმოთ პრესრელიზის და ყველა სხვა საინფორმაციო მასალის მომზადებას.
მნიშვნელოვანია როგორც შინაარსობრივი, ისე ვიზუალური მხარე;

8. უნდა ვერკვეოდეთ ჟურნალისტური ტექსტისა და მედიამასალის მომზადების სპეციფიკაში. ეს დაგვეხმარება,
ჟურნალისტებს მივაწოდოთ ყველა ის ინფორმაცია და იმ სახით, რაც მათ სჭირდებათ მასალის მომზადებისას.
ამით კი, თავის მხრივ, უზრუნველვყოფთ ჩვენი ინფორმაციის ადეკვატურად მიწოდებას საზოგადოებისთვის;

9. ვეცადოთ, რომ ნებისმიერი სიახლე მასმედიას მივაწოდოთ ზოგად ტენდენციებთან, მიმდინარე პროცესებთან
კონტექსტში. უნდა დავანახოთ ჩვენი ინფორმაციის კავშირი შესაბამისი სექტორის ტენდენციებთან და მისი
აქტუალობა სექტორთან მიმართებაში;
10. ჟურნალისტებთან ურთიერთობაში ვიყოთ მაქსიმალურად პუნქტუალურები - მათთვის დროის ფაქტორი
უმნიშვნელოვანესია;

11. ყოველთვის მზად უნდა გვქონდეს კომპანიის შესახებ საინფორმაციო პრესკიტი: ორგანიზაციის ისტორია,
ორგანიზაციის ფინანსური მაჩვენებლები, პროექტების/სერვისების ჩამონათვალი, ხელმძღვანელების
ბიოგრაფიები, მულტიმედიური მასალები და სხვ.

12. არ გავუკეთოთ იგნორირება რეგიონულ მედიას და ვითანამშრომლოთ მათთან - დავამყაროთ კონტაქტები
რეგიონული მედიასაშუალებების ჟურნალისტებთან და ყოველი სიახლის შესახებ მათაც მივაწოდოთ ინფორმაცია.
რეაგირება მოვახდინოთ ლოკალურ ამბებზე, თუკი ისინი კავშირშია ჩვენს სფეროსთან.
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პრესრელიზი
ნიუსლეთერთან და მედიაანონსთან ერთად, პრესრელიზი წარმოადგენს მედიისთვის განკუთვნილი საინფორმაციო წერილის
ყველაზე გავრცელებულ და აპრობირებულ ფორმას, რომლის ტექსტი უნდა აიგოს დიალოგის პრინციპით: ყოველი მომდევნო ფრაზა/
აბზაცი უნდა იყოს წინა ფრაზაზე/ აბზაცზე შემხვედრი კითხვის პასუხი (რა კითხვა შეიძლებოდა გასჩენოდა მკითხველს?). ტექსტის
აუცილებელი თვისებებია: მკაფიო აზრი, კონკრეტული და გასაგები ენა.

პრესრელიზის დაწერამდე გავიაზროთ და ვუპასუხოთ შემდეგ კითხვებს:
რა გვსურს, შევატყობინოთ?
რა არის ჩვენი შეტყობინების მთავარი არსი? რაში მდგომარეობს ინფორმაციის
სიახლე და მნიშვნელოვნება?
რა უნდა იყოს ჩვენთვის კომუნიკაციის (ტექსტის წაკითხვის) შედეგი?

ვინ არის ჩვენი სამიზნე აუდიტორია და როგორია მისი ძირითადი მოთხოვნები,
მოლოდინები, ღირებულებები და სტერეოტიპები?

როგორ უნდა ითქვას? (ლექსიკა, სტილი, ფსიქოლოგიური და ვიზუალური საშუალებები).
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პრესრელიზის/მედიაანონსის სტრუქტურა:
• „ქუდი“

• სათაური

• ქვესათაური
• ლიდი

• ძირითადი ტექსტი

• დამატებითი ფაქტები, დამატებითი ინფორმაცია
• საკონტაქტო ინფორმაცია

ქუდი უფრო ვიზუალური ეფექტისა და გაფორმებისათვის გამოიყენება. აქ, როგორც წესი, ორგანიზაციის ან კამპანიის ლოგო, ასევე
სხვა იდენტიფიკატორები ჯდება. ქუდის ნაწილია ასევე წარწერები „ინფორმაცია მედიისთვის“, „სასწრაფო გავრცელებისთვის“ და სხვ.
სათაურში უნდა იყოს ნაჩვენები მთავარი ნიუსი, რასაც წამკითხველმა ყველაზე მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს და რითიც უნდა
მიხვდეს მოვლენის აქტუალურობის მასშტაბს. თუ ნიუსის გადმოსაცემად სათაური არ გვყოფნის, შეიძლება ქვესათაურის გამოყენებაც.
ლიდი, იგივე პირველი აბზაცი, აწყობილია ე.წ. 5W+H პრინციპით, რაც გულისხმობს იმას, რომ 3-4 წინადადებაში, ჩვენ უნდა გავცეთ
მოკლე პასუხი შემდეგ კითხვებს: what – რა? when – როდის? where – სად? who – ვინ? why – რატომ? How – როგორ? და ამით
გადმოვცეთ ნიუსის მთავარი არსი.

5W+H

What

რა?

When

როდის?

Where

სად?

Who

ვინ?

Why

რატომ?

How

როგორ?

ძირითად ტექსტს რაც შეეხება, აქ უნდა გაიშალოს მთავარი ნიუსი და უნდა შევეცადოთ, ვაჩვენოთ მოვლენის საგანი, მნიშვნელოვანი
გარემოებები, მისი წარმოშობის მიზეზები, მთავარი მოვლენის წვრილმანები, მოქმედი პირის წარდგენა/დახასიათება, ნიუსის
კონტექსტი და ფონი, მოქმედი პირების ან დამოუკიდებელი მხარეების კომენტარები და სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია.
პრესრელიზებში იყენებენ ასევე დამატებითი ინფორმაციის კომპონენტსაც, სადაც შესაძლებელია, განთავსდეს ზოგადი ინფორმაცია
თავად ორგანიზაციის, აღნიშნული პროექტის ან იმ საკითხის გარშემო, რასაც ეხება კონკრეტული ნიუსი. დამატებითი ინფორმაციის
შემდეგ არ დაგავიწყდეთ საკონტაქტო ინფორმაციის მითითებაც, დაინტერესებული ჟურნალისტებისთვის.
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პრესკონფერენცია
პრესკონფერენცია მედიაღონისძიების ყველაზე გავრცელებული და ტრადიციული ფორმაა, რომლის გამართვის აუცილებელი
პირობაა საინტერესო და აქტუალური ახალი ამბავი. ჟურნალისტებს არ უყვართ დროის ფუჭად ხარჯვა იმაზე, რასაც თავად
უმნიშვნელო მოვლენად მიიჩნევენ, განსაკუთრებით - თუ მათ ყურადღებას სხვა, უფრო მიმზიდველი ახალი ამბები იპყრობს.

პრესკონფერენციის გასამართად საჭიროა შემდეგი ნაბიჯების გადადგმა:
შეარჩიეთ და განსაზღვრეთ პრესკონფერენციის თემა და შეაფასეთ, რამდენად სიახლეა ის;
განსაზღვრეთ, რამდენად აუცილებელია პრესკონფერენციის ჩატარება, თუკი პრესრელიზი, ინფორმაციის გავრცელება ან, უბრალოდ,
ტელეფონით გასაუბრება საკმარისია ჟურნალისტის მიერ გამართული და ინფორმაციული სტატიის დასაწერად;

დაწერეთ შესაძლო კითხვების სია (განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ „მწვავე“ კითხვებს) და გაეცით პასუხები. კითხვები არ
უნდა შემოიფარგლებოდეს მხოლოდ პრესკონფერენციის თემით, რადგან ჟურნალისტებს ხშირად სხვა საკითხებიც აინტერესებთ;

ყურადღებით შეარჩიეთ პრესკონფერენციის თარიღი. გადახედეთ დღის გრაფიკს, რათა თქვენი ღონისძიება არ დაემთხვეს სხვა
მნიშვნელოვან მოვლენას;

შეარჩიეთ პრესკონფერენციის დრო (საათი). უმჯობესია, იგი დილით ან ნაშუადღევს დანიშნოთ;
შეარჩიეთ მასმედიისათვის ადვილად მისაგნები და ტექნიკურად კარგად აღჭურვილი შენობა. პრესკონფერენციის ოთახის
ინტერიერი მიმზიდველი და, გარკვეულწილად, თემატურად შესატყვისი უნდა იყოს;

მოაგვარეთ თვალსაჩინოების გამოყენების საკითხი. დაბეჭდეთ ეს თვალსაჩინოება და ჩადეთ იგი პრესისთვის განკუთვნილ
საინფორმაციო პაკეტში;

განსაზღვრეთ პრესკონფერენციის წამყვანი პირის ვინაობა: ვინ წარადგენს მთავარ გამომსვლელს და ვინ დახურავს
პრესკონფერენციას, ან საერთოდ არსებობს თუ არა გამომსვლელის წარდგენის აუცილებლობა;

28

პრესკონფერენციამდე ერთი-ორი დღით ადრე ტელეფონით დაუკავშირდით ჟურნალისტებს და შეახსენეთ ღონისძიების შესახებ. ეს
საშუალებას მოგცემთ, წინასწარ იცოდეთ, ვინ დაესწრება პრესკონფერენციას;

პრესკონფერენციის გამართვის შესახებ წინასწარ შეატყობინეთ საინფორმაციო სააგენტოებს;
საკმარისი დრო გამოყავით პრესისათვის განკუთვნილი მასალების, პრესრელიზების, საინფორმაციო პაკეტების, ძირითადი
ინფორმაციის, ბიოგრაფიებისა და ფოტოების შესაგროვებლად, დასაწერად და დასაბეჭდად;

განსაზღვრეთ, რამდენად აუცილებელია ჟურნალისტების აკრედიტაცია, რაც ჟურნალისტების შერჩევით მოწვევას ნიშნავს;
გაითვალისწინეთ მედიის წარმომადგენლების შესაძლო ტექნიკური მოთხოვნები. დაახვედრეთ მათ გასანათებელი პლატფორმა
(პროექტორი), დენის სათადარიგო წყარო, თარგმანი და სხვ. შეამოწმეთ ყველაფერი, რაც შეიძლება ჟურნალისტებს დასჭირდეთ;

ერთ-ერთ თანამშრომელს დაავალეთ ტექნიკური საკითხების მოგვარება. კონფერენციის დაწყებამდე რამდენიმე ხნით ადრე მან

ადგილზე უნდა შეამოწმოს ყველა წვრილმანი და მზად უნდა იყოს მოულოდნელად წამოჭრილი ტექნიკური პრობლემების გადასაჭრელად
(თუნდაც გარედან შემომავალი ხმაური ან ცუდი ამინდი, როცა ღონისძიება ღია ცის ქვეშ იმართება).

პრესკონფერენციის მსვლელობის დროს: აღნუსხეთ დამსწრეები, დაწყებისთანავე აცნობეთ ჟურნალისტებს გამომსვლელის დროის
ლიმიტი (რეგლამენტი) და მზად იყავით აღნიშნული დროისთვის პრესკონფერენციის დასასრულებლად. ამასთან, გაითვალისწინეთ,
რომ პრესკონფერენციაზე გაკეთებული განცხადებები მოკლე უნდა იყოს, რადგან უნდა დატოვოთ დრო კითხვებისათვის.
ოფიციალური პირის გამოსვლა ჩაიწერეთ დიქტოფონზე და მოიფიქრეთ პასუხები არასასურველი კითხვებისათვის. თუ გამომსვლელი
ვერ ახერხებს დასმულ შეკითხვაზე პასუხის გაცემას, მან ეს უნდა აღიაროს, მაგრამ შეჰპირდეს ჟურნალისტს, რომ დღის განმავლობაში
დაუკავშირდება და ამ ინფორმაციას მიაწვდის.
პრესკონფერენციის შემდეგ კი პრესკონფერენციაზე დარიგებული მასალები და ჩანაწერები გადაუგზავნეთ საინფორმაციო
საშუალებებს, რომლებიც პრესკონფერენციით დაინტერესებულნი იყვნენ, მაგრამ დასწრება ვერ მოახერხეს. რაც შეიძლება მალე
განათავსეთ ვებგვერდზე პრესკონფერენციის ჩანაწერი, რათა იგი ცნობილი გახდეს ფართო წრეებისათვის. განაახლეთ საკონტაქტო
პირთა სია და გაარკვიეთ, ვინ იღებს გადაწყვეტილებას საინფორმაციო საშუალებებში ახალი ამბების გამოქვეყნების დროის შესახებ.

29

ინტერნეტკომუნიკაცია
რატომ უნდა გამოვიყენოთ ინტერნეტი?
რა ინფორმაცია უნდა განთავსდეს ვებგვერდზე?
რა არის სოციალური მედიის უპირატესობები?
რომელი სოციალური ქსელები გამოვიყენოთ პიარისთვის?
რომელია ციფრული მედიის სხვა ინსტრუმენტები?
საზოგადოებასთან ურთიერთობის თანამედროვე მიდგომას, წინა პერიოდის პიარტექნოლოგიებისაგან, ძირითადად, მასში
თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების მონაწილეობა განასხვავებს, რადგან ინტერნეტი და ციფრული მედია დღევანდელ
ცხოვრებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ. ამასთან, ინტერნეტის მომხმარებლების რიცხვი, მათ შორის, ჩვენს ქვეყანაშიც,
განუხრელად იზრდება და ინტერნეტის გამოყენებით შეიძლება, ნებისმიერი ორგანიზაციის სამიზნე აუდიტორიის მნიშვნელოვან
ნაწილს მისწვდე.
საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე პასუხისმგებელ პერსონალს ინტერნეტკომუნიკაციის კუთხით, ძირითადად, ორი მიმართულებით
უწევს საქმიანობა. ესენია: ვებგვერდების მართვა და სოციალური ქსელების გამოყენება კომუნიკაციისთვის.
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ვებგვერდი
თანამედროვე ვებგვერდი ონლაინ სავიზიტო ბარათია, სადაც სრული ინფორმაციის განთავსების შესაძლებლობა არსებობს.

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდენილია სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციების ვებგვერდების აუცილებელი
კომპონენტები:

საჯარო უწყება
ბიზნესკომპანია
• პროდუქტები და სერვისები
(ბრენდები)
• კომპანიის შესახებ / fact sheet
• ფილოსოფია
• სიახლეები
• გუნდი / სპეციალისტები
• სოციალური პასუხისმგებლობა
• საკონტაქტო ინფორმაცია
• გალერეა

• ზოგადი ინფორმაცია
• ისტორია
• სტრუქტურა
• სიახლეები
• სერვისები
• პროექტები და პროგრამები
• კონტაქტი
• ანგარიშები
• კანონმდებლობა
• ხელმძღვანელთა ბიოგრაფიები
• სტრატეგიული დოკუმენტები
• ტენდერები
• ვაკანსიები
• ბიუჯეტი და ფინანსური აქტები
• სასარგებლო ბმულები
• ხშირად დასმული კითხვები
• უკუკავშირის ფანჯარა
• გალერეა

სამოქალაქო ორგანიზაცია
• ისტორია
• მისია და ფილოსოფია
• სიახლეები
• პროექტები
• კომპეტენციის დარგები
• პარტნიორები და დონორები
• საკონტაქტო ინფორმაცია

ამასთან, მნიშვნელოვანია ვებგვერდის რეგულარული განახლება, რადგან ვიზიტორები ხშირად აქცევენ ყურადღებას სიახლეებისა და
სხვა ინფორმაციის განთავსების დროს. მოძველებული მონაცემების მქონე ვებგვერდმა, შეიძლება, ინტერნეტმომხარებელს თქვენს
ორგანიზაციაზე ნეგატიური წარმოდგენა შეუქმნას.
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სოციალური მედია
სოციალური მედია - ეს არის ინტერნეტ და მობილური ტექნოლოგიის (რომელიც, თავის მხრივ, მიერთებულია ინტერნეტზე)
მომხმარებლის მიერ შექმნილი ვიდეო, აუდიო, ტექსტური ან მულტიმედია ნამუშევრები, რომლებიც ქვეყნდება სპეციფიკური საიტების,
სოციალური ქსელების მეშვეობით, როგორიც არის ბლოგი, ვიკი, ვიდეო, ფოტო საიტი ან, უბრალოდ, უნივერსალური სოციალური
ქსელი. იგი არის ადამიანებს შორის ინფორმაციის გაზიარებისა და დისკუსიის საშუალება. სოციალური მედია, ასევე, არის კრებითი
სახელი და აღნიშნავს საიტების კატეგორიას, რომელიც დაფუძნებულია მომხმარებლის მონაწილეობასა და მომხმარებლის
ინტერესების დაკმაყოფილებაზე.
კომუნიკაციაში სოციალური მედია თანდათან უფრო ფართოდ გამოიყენება, რადგან იგი მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა, ერთად
შეკრიბო სამიზნე სეგმენტი და გაავრცელო მესიჯები. სოციალურ მედიას აქვს უპირატესობა, გაგაცნოს შენი მომხმარებლის სურვილები
და აწარმოო მათი გამოწვევების შესაბამისი კომუნიკაცია, გასცე ინფორმაცია და მიიღო უკუკავშირი. იგი სტატისტიკური მონაცემების
შეკრების და გაანალიზების საუკეთესო ხელსაწყოცაა.
სოციალური მედიის მეშვეობით შესაძლებელია ღირებული სტატისტიკური მონაცემების მიღება და მათი განახლება, რადგან აქ არის
წარმოდგენილი კვლევის ყველაზე რეალური შედეგები, ყველაზე იაფი და სწრაფი, ყველაზე გულწრფელი, მიზნობრივ აუდიტორიაზე
მორგებული, რომელიც განსაზღვრავს ინფორმაციის აქტუალურობას, გრძნობს მომხმარებლის მაჯისცემას და გაძლევს საშუალებას,
მოახდინო იდეების გენერირება კამპანიებისთვის.

სოციალური მედიის გამოკვეთილი უპირატესობები:
• მიზანმიმართული კომუნიკაციის შესაძლებლობა
• ცნობადობის გაზრდა ინტერნეტაუდიტორიაში
• უშუალო ურთიერთობა აუდიტორიასთან

• სანდო საკომუნიკაციო ველის ფორმირება
• დიალოგის წარმოება სამიზნე ჯგუფებთან
• მუდმივი დაკვირვება და ანალიტიკა

• ინფორმაციის სწრაფი გავრცელება
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სოციალური ქსელებით წარმოებული კომუნიკაციის მთავარი პრინციპი მათი პერმანენტული გამოყენებაა, რადგან პრინციპები,
მიდგომები და ტექნიკებიც აქ ხშირად იცვლება და ჩვენ ყოველთვის უნდა ავყვეთ დროს, ავითვისოთ სიახლეები, შევეცადოთ მათ
ინტეგრაციას საზოგადოებასთან ურთიერთობაში. სოციალური მედიის პიარის კუთხით გამოყენების თანამედროვე მიდგომა
გულისხმობს კომპლექსურ გამოყენებას, ე.წ. სოციალური მედიის პლატფორმის შექმნას და მის მართვას, როდესაც სხვადასხვა
სოციალური საიტი ერთიანად გამოიყენება, სადაც ძირითადი აქტიურობა Facebook-ის მოწონების გვერდზე წარმოებს, ხოლო
დანარჩენი - ინფორმაციის და მონაცემების სხვადასხვა ფორმით განთავსებისთვის არის საჭირო.

სოციალური მედიის პლატფორმის შექმნა და მენეჯმენტი შემდეგი ეტაპების გავლას მოიცავს:
•
•
•
•
•

საიტების შერჩევა
პაროლებისა და მისამართების სიის შედგენა
აქტიურობის გრაფიკი და შინაარსის ფორმირება
კომუნიკაციის წარმოება
მუდმივი შეფასება და ანალიზი

დღესდღეობით, ყველაზე გავრცელებული სოციალური ქსელები შემდეგი საიტებია, თუმცა მათი რაოდენობა არ არის
შეზღუდული:

საიტი

ტიპი

Facebook.com

• უნივერსალური სოციალური ქსელი
• ტექსტებისა და მულტიმედია ინფორმაციის გაზიარება
• პერსონალური და კორპორაციული გვერდები
• დახურული და სამუშაო ჯგუფები

Youtube.com

• უნივერსალური სოციალური ქსელი
• ვიდეოკონტენტის გაზიარების საშუალება
• გუგლის საძიებო სისტემაში მოხვედრის დიდი ალბათობა

Wikipedia.com

• უნივერსალური ენციკლოპედია
• ტექსტობრივი ინფორმაციის განთავსების საშუალება
• გუგლის საძიებო სისტემაში მოხვედრის დიდი ალბათობა
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Twitter.com

• უნივერსალური სოციალური ქსელი
• მოკლე ტექსტების განთავსების და გაზიარების საშუალება
• გუგლის საძიებო სისტემაში მოხვედრის დიდი ალბათობა

Instagram.com

• მობილური აპლიკაცია
• ფოტოების გაზიარების საშუალება
• ვიზუალური მასალის და ვიდეოების განთავსების ქსელი

Linkedin.com

• უნივერსალური სოციალური ქსელი
• პროფესიული ინფორმაციის განთავსების საშუალება
• პროფესიული და კორპორაციული კავშირების დამყარების ინსტრუმენტი

Slideshare.com

• უნივერსალური სოციალური ქსელი
• დოკუმენტების გაზიარების საშუალება
• გუგლის საძიებო სისტემაში მოხვედრის დიდი ალბათობა

თანამედროვე ცხოვრებაში აქტუალური როლი ენიჭება ციფრული ტექნოლოგიების, განსაკუთრებით კი მობილური ტელეფონის
გამოყენებას. სხვადასხვა კვლევის საფუძველზე, დღესდღეობით საქართველოში 3.5 მილიონამდე აბონენტია. ამიტომაც
მნიშვნელოვანია მისი საშუალებით საზოგადოებასთან ურთიერთობის სხვადასხვა ამოცანის შესრულება. მობილური ტელეფონის
გამოყენება განსაკუთრებით დატვირთვას იძენს რეგიონებში, სადაც, ინტერნეტისა და თუნდაც ტრადიციული მედიასაშუალებებისგან
განსხვავებით, ჩვეულებრივი და ფიქსირებული მობილური ტელეფონის აპარატები თითქმის ყველა ოჯახშია.

ამ მიმართულებით ამ ეტაპზე შესაძლებელია შემდეგი ინსტრუმენტების გამოყენება:
• SMS-სოფტი და მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გაგზავნა;

• ტელეფონების ბაზა და სატელეფონო ზარების განხორციელება;

• ელექტრონული დისკებითა და ციფრული კასეტებით ინფორმაციის გავრცელება;
• ფილმებისა და სლაიდ შოუების ჩვენების ორგანიზება.
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პირდაპირი კომუნიკაცია
რა არის პირდაპირი კომუნიკაციის უპირატესობები?
როგორია პირდაპირი კომუნიკაციის ფორმები?
რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ღონისძიების
ორგანიზების დროს?
სანდო კომუნიკაციის წარმოებისა და კეთილგანწყობის მოპოვებისათვის, რაც პიარის უმთავრესი მიზანია, პირდაპირი კომუნიკაცია
ყველაზე ეფექტიანი და მიზანმიმართული გზაა, რადგან იგი იძლევა სამიზნე ჯგუფების ზუსტი შერჩევის, ე.წ. ტარგეტირებისა და უშუალო
კომუნიკაციის წარმოების საშუალებას. ჩვენ შეგვიძლია, პირდაპირ შევხვდეთ და უშუალო გარემოში ვესაუბროთ იმ აუდიტორიას, იმ
ჯგუფების წარმომადგენლებს, ვინც ჩვენ გვაინტერესებს და ეს, ნამდვილად, მეტს მოგვცემს.

პირდაპირი კომუნიკაციის/ღონისძიებების უპირატესობები:
• სამიზნე აუდიტორიის ზუსტად შერჩევა
• მონაწილეთა ჩართულობა

• უშუალო კომუნიკაციური კონტაქტი

• კულმინაციური საინფორმაციო ეფექტი
• ძლიერი ასოციაციების შესაძლებლობა
• განსხვავებულობა და გამორჩეულობა
• ადვილად კონტროლირებადობა
• ხარჯეფექტურობა
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პირდაპირი კომუნიკაციის ძირითადი ფორმებია:
მრგვალი მაგიდა/ დისკუსია

• პრობლემის დასმა და საკითხის განხილვა
• სიტყვით გამოსვლები და კითხვა-პასუხი
• ყველა დაინტერესებული მხარე

საჯარო შეხვედრა

• ფართო აუდიტორიის მოცვა
• პრობლემური საკითხების განხილვა
• სრულფასოვნად ინფორმაციის მიწოდება
• აქტიური აუდიტორიის უზრუნველყოფა
• საიმიჯო გაფორმება

სამუშაო შეხვედრა

• პრობლემის გაცნობა
• განხილვა და დისკუსია
• შეთანხმება და შეჯერება
• გადაწყვეტილების მიღება

პრეზენტაცია

• სიახლის გაცნობა
• ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდება
• უკუკავშირი

გასვლები მოსახლეობაში

• წინასწარი ინფორმირება/ სპონტანური ვიზიტები
• მკაფიო მესიჯები და მოკლე უკუკავშირი
• პრობლემების ამოღება
• სიახლის და ადამიანების გაცნობა

ქუჩის აქციები

• ყურადღების მიპყრობა
• პრობლემის/ საკითხის ვიზუალიზაცია
• საინფორმაციო მასალების დარიგება
• ცნობილი სახეების გამოყენება

ღია კარის დღეები

• წინასწარ დადგენილი გრაფიკი
• სრულფასოვანი ინფორმირება და უკუკავშირი
• მიზნობრივი აუდიტორიის მოწვევა
• საინფორმაციო კამპანია
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გამოფენა

• ვიზუალური ინფორმირება
• უკუკავშირის და დიალოგის საშუალება
• საინფორმაციო მასალები

ფორუმი

• დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობა
• ვიზუალური და საინფორმაციო მასალების წარმოჩენა
• ლაივრეჟიმში გაშუქება და ინფორმირება

კონფერენცია

• თემატური განხილვა
• პრობლემის აქტუალიზაცია
• ფართო გაშუქება
• დაინტერესებული ჯგუფების მონაწილეობა და ჩართულობა

პირდაპირი კომუნიკაციის ინსტრუმენტების გამოყენების ძირითადი მიზანია განათლება, ინფორმაციის მიწოდება, გადაწყვეტილების
მიღებაში მონაწილეობის უზრუნველყოფა და საზოგადოების მხარდაჭერის მოპოვება, ასევე მოქალაქეებისთვის აქტუალური
საკითხების გადაჭრის გზების განხილვა. საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად უნდა მოიწვიოთ ყველა
დაინტერესებული მხარის წარმომადგენელი და მისცეთ საკუთარი თვალსაზრისის გამოხატვის შესაძლებლობა.
ამასთან, გარკვეული ღონისძიებები, როგორიცაა პრეზენტაცია, გამოფენა ან ფორუმი, გამოიყენება სიახლის გაცნობის, ამომწურავი
ინფორმაციის მიწოდებისა და სრულფასოვანი უკუკავშირისთვის. მოსახლეობაში გასვლები კი, სიახლეების გაგებასთან ერთად,
პრობლემების აღმოფხვრასა და უშუალო გაცნობაზეც არის ორიენტირებული.
პირდაპირი კომუნიკაციის გზით ორგანიზაციას ასევე შეუძლია გაიგოს, თუ რა ზეგავლენას მოახდენს, სავარაუდოდ,
გადაწყვეტილებები სამიზნე ჯგუფებზე - ეს ის მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციამ უნდა
გამოიყენოს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. საჯარო შეხვედრები გარკვეულ რისკის ფაქტორს შეიცავს მაშინ, როდესაც
ორგანიზაცია ამ შეხვედრის დროს საზოგადოებას უკვე მიღებულ გადაწყვეტილებას აცნობს.
პიარმენეჯერმა ასევე უნდა უზრუნველყოს ორგანიზაციის მხრიდან მკაფიო და თანმიმდევრული გზავნილის გავრცელება და მისი
ხშირად გამეორება. ამასთან, საჯარო შეხვედრის ან მასშტაბური პრეზენტაციის შემთხვევაში, მენეჯერი დრამატურგად ან რეჟისორად
უნდა იქცეს. ხელმძღვანელობა და თქვენი დაინტერესებული მხარეები კი პიესის პერსონაჟები უნდა გახდნენ. თითოეულ მსახიობს
უნდა განესაზღვროს მკაფიო როლი.
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პირდაპირი კომუნიკაციის წარმოების დროს მნიშვნელოვანია საინფორმაციო-ვიზუალური მასალების გამოყენებაც. Power Point–ის
სლაიდების პრეზენტაცია შესაძლოა, საჯარო შეხვედრისთვის ყველაზე შესაბამისი საშუალებაა – თუმცა, ეს პრეზენტაცია უფრო მეტია,
ვიდრე დამხმარე მასალა საუბრისას. სლაიდები შესაძლოა გამოიყენოთ იმისთვის, რომ მონაწილეების ყურადღება პროგრამაზე
მიმართოთ და ხელმძღვანელობის მიერ წარმოდგენილ გზავნილებს ხაზი გაუსვათ. სლაიდები უნდა მოიცავდეს ფაქტებს და
მონაცემებს, რომლებიც დაეხმარება მოქალაქეებს საკუთარი მოსაზრების ჩამოყალიბებაში. თუკი პროექტორის შესაძლებლობა არ
არის, შეიძლება ძირითადი დიაგრამების და გრაფიკების დიდ ფორმატზე დაბეჭდვა და დაფებზე/კედლებზე გაკვრა. შესაძლოა, საჭირო
გახდეს შეხვედრის მონაწილეთათვის ნაბეჭდი ინფორმაციის დარიგება, რათა დამსწრეებმა შეძლონ ინფორმაციის გადაცემა
მეზობლებისა და მეგობრებისთვის.
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერმა ასევე უნდა განსაზღვროს, თუ რამდენად წარმატებით მიეწოდათ დამსწრეებს
გზავნილები ან ინფორმაცია სხვადასხვა ტიპის ღონისძიების დროს. ეს შესაძლებელია მონაწილეთათვის „საპასუხო ბარათის“
დარიგებით, რომლებსაც შეავსებენ და შეხვედრის დასრულების შემდგომ დააბრუნებენ.
მოაწყეთ დარბაზი, რათა ყველა მონაწილე ხედავდეს სიტყვით გამომსვლელს და ესმოდეს მთელი დისკუსია. თუკი დამსწრეები
საკმარისი რაოდენობით არიან ან თუ დარბაზი საკმარისად დიდია, გამოიყენეთ ხმის აპარატურა, თან გაითვალისწინეთ, რომ
მიკროფონის გამოყენება ყველა მონაწილეს უნდა შეეძლოს. საუკეთესო ვარიანტია უკაბელო მიკროფონი, რომელსაც
ფასილიტატორი გააკონტროლებს. შესაძლოა შტატივიანი მიკროფონების გამოყენებაც, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუკი
მონაწილეებს მარტივად შეეძლებათ მათთან მისვლა. მნიშვნელოვანია, რომ მიკროფონები დაურიგოთ ყველა მონაწილეს. თუკი
აუდიო-აპარატურა მხოლოდ ხელმძღვანელობისთვის იქნება უზრუნველყოფილი,
ამით იგულისხმება, რომ უწყების
ხელმძღვანელობა მოსულია სალაპარაკოდ და არ აპირებს მოქალაქეების მოსმენას.
ძალიან მნიშვნელოვანია, აუდიო-ვიდეო მოწყობილობა ღონისძიების დაწყებამდე შეამოწმოთ, რათა აღჭურვილობის
გამართულობაში დარწმუნდეთ; ასევე უნდა გადაამოწმოთ, რომ თვალსაჩინოებების (პროექტორი და დაფები) დანახვა დარბაზის
ნებისმიერი წერტილიდან იყოს შესაძლებელი.
თუკი რომელიმე შეხვედრა ტელევიზიით შუქდება, დარბაზში უნდა განთავსდეს შესაბამისი საინფორმაციო მასალები, რათა
მაყურებელმა შეხვედრის შესახებ ვიზუალური ინფორმაცია მიიღოს. შესაძლოა, ოპერატორისთვის ადგილის გამოყოფა, საიდანაც
კარგად გამოჩნდებიან როგორც უწყების წარმომადგენლები, ისე დამსწრეები. შესაძლოა ოთახში დიდი ბანერის განთავსებაც, რათა
მარტივად იკითხებოდესწარწერა ოთახის საერთო რაკურსით ჩვენებისას. ახლო კადრის გადაღებისთვის შესაძლოა, სათანადო
ადგილებში განთავსდეს მცირე პლაკატები, სტიკერები ლოგოებით და სიმბოლოებით და ა.შ.
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კრიზისების მართვა
რა არის პიარული კრიზისი?
როგორია კრიზისის მართვის ძირითადი პრინციპები?
რა უნდა გავითვალისწინოთ მედიასთან ურთიერთობის დროს?
როგორია კრიზისის მართვის ეტაპები?
როგორ შეიძლება მოვახდინოთ პრევენცია?
ზოგადად, კრიზისი ორგანიზაციაში დაკავშირებულია ნორმალური ვითარებიდან ამოვარდნასა და სიტუაციის არაორდინალური გზით
განვითარებასთან, რაც იწვევს პრობლემებს და აფერხებს ამა თუ იმ ორგანიზაციის ან პიროვნების საქმიანობას. ხოლო კრიზისი
პიარში - ეს არის არა ის, თუ რა მოხდა (ხდება) რეალურად, არამედ ის, თუ რა ხდება საინფორმაციო სივრცეში საზოგადოების აზრით.
პიარული კრიზისი - ეს არის სხვადასხვა არხით ნეგატიური ინფორმაციის გავრცელება, რასაც მეტ-ნაკლებად მნიშვნელოვან
აუდიტორიაზე აქვს ზეგავლენა. ამ დროს ორგანიზაციის მხრიდან სასიცოცხლოდ აუცილებელია არა ის განცხადებები, რის თქმასაც
თავად მიიჩნევს საჭიროდ, არამედ ის, რასაც მისგან ელის საზოგადოება და დადებითად იმოქმედებს საზოგადოებრივ აზრზე.
საკომუნიკაციო კრიზისის მართვის დროს პიარმენეჯერმა უნდა იხელმძღვანელოს კრიზისის მართვის ძირითადი პრინციპებით, რაც
გულისხმობს თავის წარმოჩენას ინფორმაციის ავტორიტეტულ წყაროდ, პანიკის არშემჩნევას, მედიასთან შეხვედრის ადგილის
სწორად შერჩევას, თანამშრომლების ოპერატიულად ინფორმირებასა და მედიაკიტის მომზადებას/ განახლებას.
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კრიზ ი სი ს დ რ ო ს მ ე დ ი ას თან ურ თი ე რ თობისას უ ნდა
გ ა ი თ ვ ალ ი ს წი ნ ო თ შ ე მ დე გი რ ჩ ე ვები:
• გამოიმუშავეთ მკაფიო და მკვეთრი პოზიცია;
• ილაპარაკეთ პირველმა;
• ილაპარაკეთ ხშირად;
• მოიშველიეთ ფაქტები;
• ნუ ჩადგებით თავდაცვით პოზიციაში;
• ნუ შექმნით კონფლიქტურ სიტუაციას მასმედიასთან და ითანამშრომლეთ მასთან;
• საუბრისას იყავით ღია და არასდროს იცრუოთ;
• აღიარეთ შეცდომა, თუკი იგი დაუშვით და მაშინვე გადაიტანეთ ყურადღება იმაზე,
ამჟამად რას აკეთებთ პრობლემის მოგვარებისთვის.
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კრიზისის მართვის ეტაპები
კრიზისის მართვას რაც შეეხება, იგი რამდენიმე ეტაპისგან შედგება და შემდეგი თანმიმდევრობით მიმდინარეობს:
•
•
•
•
•

I ნაბიჯი - ანტიკრიზისული ჯგუფის შექმნა
II ნაბიჯი - სიტუაციის ანალიზი
III ნაბიჯი - სტრატეგიის შერჩევა
IV ნაბიჯი - სამიზნე ჯგუფები და მესიჯები
V ნაბიჯი - გეგმის შესრულება და შეფასება

ჯგუფის ფორმირების დროს მის წევრებად უნდა შევარჩიოთ კომპეტენტური თანამშრომლები, ხელმძღვანელები და კომუნიკაციაზე
პასუხისმგებელი პერსონალი. როგორც წესი, ასეთ ჯგუფში ყოველთვის ჩართულია სამართლებრივი და ფინანსური ექსპერტი. ამის
შემდეგ უნდა შეირჩეს ჯგუფის კოორდინატორი, რომელიც პასუხისმგებელი პირია და იღებს მთავარ გადაწყვეტილებას. ამასთან,
საჭიროა სპიკერის ან სპიკერების არჩევა და მომზადება. კარგი იქნება ანტიკრიზისული ჯგუფისთვის ერთიანი სივრცის ორგანიზება,
სადაც შესაძლებელი იქნება ვირტუალური საშუალებების გამოყენებაც.

კრიზისის მართვის მეორე ეტაპზე აუცილებლად უნდა დაიხარჯოს საკმარისი დრო და ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილ კითხვას
ბოლომდე გაეცეს პასუხი, რათა სტრატეგიის შერჩევისას გამოირიცხოს შეცდომები:
•
•
•
•
•

რა მოხდა და რაში მდგომარეობს კრიზისი?
ხომ არ არის შექმნილი სიტუაცია აისბერგის წვერი და ხომ არ არსებობს უფრო ღრმა და სერიოზული პრობლემა?
რა შედეგები შეიძლება მოჰყვეს კრიზისს? რა იქნება ყველაზე უარესი შედეგი?
როგორ ჩანს სიტუაცია გარედან?
რა დრო სჭირდება, რომ მასმედიაში ხმაური მიწყდეს - ერთი განცხადებაა საკმარისი, თუ უფრო დეტალური ინფორმაციის
მიწოდებაა საჭირო?
• რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს კრიზისი?
• შესაძლებელია თუ არა მოკავშირეების პოვნა და იქნება თუ არა განცხადებები უფრო დამაჯერებელი, თუკი მოკავშირეების მიერ
(ან ერთობლივად) გახმიანდება?
• ხომ არ არის შესაძლებელი დანაშაულის სხვაზე გადატანა?
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სიტუაციის ანალიზის შემდეგ უნდა განისაზღვროს კრიზისის მოგვარების ძირითადი სტრატეგია, ანუ უნდა შეირჩეს
ძირითადი, ერთიანი მიმართულება, თუ როგორ შეიძლება ორგანიზაციის მოქმედებამ შექმნილ ვითარებაზე ატეხილი
ხმაური ჩააცხროს და მოგვცეს საშუალება, რომ სიტუაციის მართვის სადავეები ხელიდან არ გავუშვათ. ყველა სტრატეგია
იყოფა ორ მიმართულებად: ორგანიზაცია აღიარებს ან უარყოფს ბრალდებას და ხელმძღვანელობს კრიზისის მართვის
სტრატეგიების შემდეგი ვარიანტებით:
დანაშაულის სხვაზე გადატანა

ამ დროს მნიშვნელოვანია, კომუნიკაციის შედეგად ვანახოთ აუდიტორიას, რომ პრობლემა
სხვისი ბრალია ან სხვა მხარის ბრალი უფრო მეტადაა, ვიდრე ჩვენი.

ბრალდებების განეიტრალება
ფაქტებით და კონტრარგუმენტებით
სახიფათო სფეროს არგუმენტი

სტრატეგია „მოგვეცით
კიდევ ერთი შანსი“

ამ დროს ხდება „დამნაშავეების დასჯა“ და ამით პრობლემის აღმოფხვრის ჩვენება. ამ შემთხვევაში
მნიშვნელოვანია, რომ „დამნაშავეების“ ბრალეულობა სათანადოდ დამტკიცდეს.
ამ შემთხვევაში ვაღიარებთ პრობლემას, ვაღიარებთ ჩვენს შეცდომას და სამიზნე აუდიტორიას
პატიებას ვთხოვთ.

ბრალდების იგნორირება და მისი
განეიტრალება საწინააღმდეგო
კამპანიით
ბაზრიდან გასვლა

ამ შემთხვევაში ვაპელირებთ ჩვენი საქმიანობის სფეროს ან დარგის რისკებზე, რომლებიც
მუდმივად ახლავს და ბრალდების სიმძიმე სფეროს სპეციფიკურობაზე გადაგვაქვს.
მოცემული სტრატეგია გულისხმობს იმის ილუსტრაციას, რომ ორგანიზაცია ყველაფერს აკეთებს
პრობლემის აღმოფხვრისთვის, იყენებს ყველა რესურსს ზიანის შემცირებისა და შემდგომი
კრიზისის პრევენციისთვის.

მობილიზება მდგომარეობის
გამოსასწორებლად
საჯარო მსხვერპლშეწირვა

ამ სტრატეგიის შემთხვევაში, საჭიროა, ჩვენი უდანაშაულობა დავამტკიცოთ, რაც ძალიან
რთულია, სათანადო ფაქტების და მტკიცებულებების არსებობის გარეშე.

მოცემული სტრატეგიის არჩევის შემთხვევაში ჩვენ პირდაპირ არ ვპასუხობთ ჩვენ მიმართ
გახმოვანებულ ბრალდებებს, პირდაპირი წესით არ უარვყოფთ პრობლემის არსებობას, თუმცა
პარალელური საკომუნიკაციო აქტივობებით არაპირდაპირ პასუხს ვცემთ საზოგადოებაში
გაჩენილ კითხვებს.

ეს რადიკალური სტრატეგიაა, როცა ორგანიზაცია ან პიროვნება წყვეტს აქტიურ საქმიანობას ერთ სფეროში
იმ შემთხვევაში, როცა ძალიან მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა მის საქმიან რეპუტაციასა და სახელს.
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მნიშვნელოვანია, ვიცოდეთ, რომ სხვადასხვა კრიზისული სიტუაციის არსებობისას ერთდროულად რამდენიმე სტრატეგიაც
გამოიყენება, რადგან ერთი მიდგომა შეიძლება არ იყოს საკმარისი, საკითხის სირთულის ან სამიზნე აუდიტორიის
მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე.
სტრატეგიის იდენტიფიცირების შემდეგ უნდა განისაზღვროს ყველა შესაძლო სამიზნე ჯგუფი და მათზე მიმართული მესიჯები/
არგუმენტები, რომლებიც მნიშვნელოვანია ანტიკრიზისული კომუნიკაციისთვის. ამას მოჰყვება ღონისძიებების დაგეგმვა, მათი
ბიუჯეტირება, ფუნქციების, მოვალეობების და პასუხისმგებლობების გადანაწილება, კრიზისის მართვაში ჩართული ადამიანების
(თანამშრომლები, მოკავშირეები) ინსტრუქტაჟი და ბოლოს, გეგმის განხორციელება.

საკომუნიკაციო კრიზისის სწორად და სრულფასოვნად მართვასთან ერთად, პიარზე პასუხისმგებელი მენეჯერის ან
ერთეულის მნიშვნელოვანი ფუნქციაა მოსალოდნელი გართულებების არიდება და პიარკრიზისების პრევენცია. ამ კუთხით
საჭიროა წინასწარი გეგმის არსებობა, რომელიც შეიძლება, შემდეგი სახის ცხრილის შევსებას გულისხმობდეს:
კრიზისის არე

პოტენციური რისკფაქტორები, რის გარშემოც ან რა მიზეზითაც შეიძლება გავრცელდეს ნეგატიური ინფორმაცია,
რომელიც საფრთხეს შეუქმნის რეპუტაციას და საიმიჯო ინდიკატორებს;

ანტიკრიზისული ჯგუფი

სტრატეგია

მესიჯები

პრევენცია

საკითხიდან გამომდინარე, კრიზისის მართვაზე პასუხისმგებელი ჯგუფის სავარაუდო შემადგენლობა;

კრიზისის ტიპოლოგიიდან გამომდინარე, სავარაუდო სტრატეგია ან სტრატეგიები, რომლებსაც გამოიყენებდით;
ის ძირითადი გზავნილები, რომლებიც უნდა მიაწოდოთ სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებს კრიზისის მართვის დროს,
შერჩეული სტრატეგიიდან გამომდინარე;
ის აქტივობები, რომელთა განხორციელებაც შეამცირებს კრიზისის წარმოშობის რისკს ან გაამყარებს
ორგანიზაციის პოზიციებს კრიზისის შემდგომი ეფექტიანი მართვისთვის.
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ეფექტიანობის შეფასება
რისთვის გვჭირდება ეფექტიანობის შეფასება?
რა არის შეფასებისა და მონიტორინგის ძირითადი ინსტრუმენტები?
როგორ გავითვალისწინოთ შეფასების შედეგები?
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მოქალაქეებთან კომუნიკაციის ეფექტიანობის შეფასებისთვის, პროცესის მუდმივი
გაუმჯობესებისა და დახვეწისთვის, ასევე, სწორი დაგეგმვისა და რესურსების ადეკვატური გადანაწილებისთვის საჭიროა, პიარის
პერმანენტული შეფასება და მონიტორინგი და ამას სისტემური ხასიათი უნდა ჰქონდეს.

ა ქ ტ ივ ო ბ ე ბ ი ს და კამ პან ი ე ბი ს დაგე გმ ვ ის დროს:
• ვეცადოთ, ისეთი აქტივობები და ღონისძიებები დავგეგმოთ,
რომელთა ეფექტიანობის გაზომვა შესაძლებელია;
• დავგეგმოთ მისაღწევი შედეგები, საგეგმო მაჩვენებლები;
• წინასწარ განვსაზღვროთ შეფასების ინსტრუმენტები;
• რეგულარულად განვიხილოთ აქტივობების მიმდინარეობა;
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ეფექტიანობის შეფასებისთვის შესაძლებელია შემდეგი ინსტრუმენტების ერთიანად ან ცალ-ცალკე გამოყენება:
მედიამონიტორინგი

• მედიაგაშუქების რაოდენობრივი მაჩვენებლები
• მედიაგაშუქების ხარისხობრივი რეზულტატები
• მედიაში გავრცელებული ძირითადი გზავნილები
• კონკურენტების აქტივობების ანალიზი მედიაში

ინტერნეტის სტატისტიკა

• ვებგვერდზე შემომსვლელთა სტატისტიკა
• სოციალური ქსელების მომხმარებელთა სტატისტიკა
• ინტერნეტსივრცეში საკითხის განხილვის ტენდენციები
• ინტერნეტში გავრცელებული ძირითადი გზავნილები

შეხვედრების მონაცემები
რაოდენობრივი კვლევები

თვისებრივი კვლევები
ორგანიზაციული სტატისტიკა
და შიდა კვლევები
დამოუკიდებელი კვლევები

• დამსწრეთა რაოდენობრივი მაჩვენებლები
• შეხვედრაზე განხილული ძირითადი საკითხები
• შედეგების განზოგადების შესაძლებლობა
• პირისპირ ინტერვიუები
• სატელეფონო გამოკითხვები

• სიღრმისეული შედეგების მიღების შესაძლებლობა
• ფოკუსჯგუფები
• სიღრმისეული ინტერვიუები
• ექსპერტების გამოკითხვები
• ფინანსური მაჩვენებლები
• ორგანიზაციული მიღწევები
• თანამშრომელთა გამოკითხვები

• სფეროს/დარგის სტატისტიკა
• დამოუკიდებელი ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებული კვლევები

შეფასების ამა თუ იმ ინსტრუმენტის როგორც რაოდენობრივი, ასევე შინაარსობრივი შედეგები უნდა აისახოს პერიოდულ5
ანგარიშებში. რეზულტატებთან ერთად კი, მნიშვნელოვანია, რომ რეპორტი მოიცავდეს მიგნებებსა და საბოლოო დასკვნებს განვლილ
პერიოდთან მიმართებაში. ხოლო ანგარიშის ბოლოს, როგორც წესი, წარმოდგენილი უნდა იყოს სამომავლო რეკომენდაციები იმ
ცვლილებებთან ან ახალ ინიციატივებთან დაკავშირებით, რომლებიც საჭირო იქნება უკეთესი შედეგების მისაღებად.
4

ნებისმიერი საინფორმაციო მასალა შეიძლება მომზადდეს და გავრცელდეს როგორც ბეჭდური, ასევე ელექტრონული სახით. ცხრილში მოცემული ვარიანტი ასახავს ზოგად პრაქტიკას.
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კამპანიების განხორციელება
რა არის კამპანია?
რატომ ვიყენებთ კამპანიებს?
რა ტიპის კამპანიები არსებობს?
როგორ უნდა დავგეგმოთ კამპანია?
რა უნდა გავითვალისწინოთ განხორციელების დროს?
საკომუნიკაციო კამპანია ეს არის დროის განსაზღვრულ პერიოდში კონკრეტული აუდიტორიისკენ მიმართული, სპეციფიკური
შედეგების მისაღწევად დაგეგმილი მოქმედებების ერთობლიობა, რომლისთვისაც გამოიყენება მასობრივი ინფორმაციის
საშუალებები, გზავნილები და საკომუნიკაციო აქტივობები. კამპანიური მიდგომა, რომელიც გულისხმობს (1) ერთიანი
ქოლგა-კონცეფციის არსებობას, (2) სხვადასხვა არხისა და ინსტრუმენტის ერთობლივ, კომპლექსურ გამოყენებასა და (3)
გარკვეულად, დროში შეზღუდვასაც, საზოგადოებასთან ურთიერთობის თანამედროვე მიდგომაა და, ძირითადად, განპირობებულია
საინფორმაციო სივრცის ბუნებით. მედიაც, ინტერნეტიც და სარეკლამო საშუალებებიც იმდენად გაჯერებულია სხვადასხვა სიახლითა
და ამბით, რომ ჩვენი სათქმელის ისე მიტანა აუდიტორიამდე, რომ მან გავლენა მოახდინოს, ძალიან გართულებულია. იმისათვის, რომ
სამიზნე ჯგუფებმა და ფართო აუდიტორიამ ყურადღება მოგვაქციოს, ჩვენი გზავნილი სხვებისგან გამოარჩიოს, დაიმახსოვროს და
გადაწყვეტილებაც შესაბამისი მიიღოს, საჭიროა, სხვადასხვა არხითა და საშუალებით, ხშირად გავუმეოროთ ძირითადი მესიჯი, რაც
შედეგის მიღწევის უკეთეს შესაძლებლობას მოგვცემს.

მიზნებიდან და, შესაბამისად, სტილიდან გამომდინარე, ძირითადად შემდეგი ტიპის საკომუნიკაციო კამპანიებს
გამოარჩევენ, რომელთა გამოყენება შესაძლებელია როგორც ცალ-ცალკე, ასევე კომბინირებულად:
საინფორმაციო

კამპანია ორიენტირებულია სხვადასხვა
ჯგუფების ინფორმირებაზე, რაც,
ძირითადად, მნიშვნელოვანი სიახლის
გაცნობას ისახავს მიზნად.

სამოტივაციო

კამპანია გულისხმობს სხვადასხვა ჯგუფების
მოტივირებას და განწყობის ფორმირებას
პრობლემური საკითხების აქტუალიზაციისა
და აუდიტორიის განათლების გზით.
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ქცევის შეცვლის

კამპანია მიმართულია ქცევის ცვლილებაზე,
ახალი ჩვევების ჩამოყალიბებასა და სოციალურ
ტრანსფორმაციაზე, რაც მოტივაციას,
განათლებას და ინფორმირებას ერთად მოიცავს.

კამპანიის დაგეგმვამდე უნდა შეფასდეს არსებული მდგომარეობა ისეთი მაჩვენებლების გასარკვევად, როგორიცაა რეპუტაციული
ანალიზი და საიმიჯო მახასიათებლები. ამასთან, მნიშვნელოვანია კონკურენტული ანალიზი, ანუ მთავარი კონკურენტების
აქტივობების შეფასება და პრობლემებისა და გამოწვევების იდენტიფიკაცია, რომლებიც ხელშემშლელი იქნება პიარკამპანიის
ეფექტიანად წარმოებისთვის. სიტუაციის ანალიზის და არსებული მდგომარეობის შეფასების ძირითადი ინსტრუმენტებია
სოციოლოგიური კვლევები, მათ შორის - რაოდენობრივი და თვისობრივი კვლევები. ამასთან, მნიშვნელოვანია, მასალების
შესწავლა, მედიამონიტორინგის ანალიზი, რეიტინგები შეფასება და ჩართული ადამიანების, ასევე სტეიკჰოლდერების გამოკითხვა.

სიტუაციის ანალიზის თავმოყრისა და რეზიუმირებისთვის, ასევე სამომავლო საქმიანობის პროგნოზირებისათვის,
ეფექტიანი ინსტრუმენტია SWOT-ის მატრიცა, რომელიც შეიძლება კომუნიკაციური პროცესის დაგეგმვისთვისაც
გამოვიყენოთ:
ძლიერი მხარეები

S

• ეფექტიანი მიმართულებები, რაც კარგად
არის განვითარებული
• პოზიტიური მაჩვენებლები პიარული კუთხით
• მაგალითად: მედიასთან ეფექტიანი ურთიერთობა

სუსტი მხარეები

W

შესაძლებლობები

O

•
•
•
•

• არაეფექტიანი მიმართულებები, რაც არ არის
კარგად განვითარებული
• ნეგატიური მაჩვენებლები პიარული კუთხით
• მაგალითად: დაბალი ცნობადობა
გარკვეულ აუდიტორიაში

საფრთხეები

ნაკლებად განვითარებული
პოტენციური, სამომავლო
ობიექტურად შესაძლებელი
პიარული შედეგების ხელშემწყობი
• მაგალითად: ციფრული მედიის გამოყენება

T
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• რაც არ არის ჩვენზე დამოკიდებული
• შემაფერხებელი, საფრთხის შემცველი პიარული
შედეგისთვის
• პოტენციური, სამომავლო
• მაგალითად: ნეგატიური ინფორმაციის
გავრცელება მედიის მხრიდან

არსებული მდგომარეობის შეფასების შემდეგ, როდესაც შევსებული გვაქვს SWOT-ის მატრიცა, ვამზადებთ კამპანიის ზოგად და
კრეატიულ კონცეფციას. პირველ რიგში, ვსაზღვრავთ მიზნებსა და ამოცანებს. ზოგადი მიზნები უკავშირდება რეპუტაციას და იმიჯს,
კონკრეტული ამოცანები კი გამოისახება ციფრებში. შეეცადეთ, ამოცანები ყოველთვის გაზომვადი პარამეტრებით განსაზღვროთ.

ამის შემდეგ ვსაზღვრავთ კამპანიის აუდიტორიას. უნდა შევარჩიოთ სამიზნე ჯგუფები და მოვახდინოთ კონკრეტული
სეგმენტაცია. ასევე, საჭიროა დაინტერესებული მხარეების იდენტიფიკაცია და მათი ზოგადი დახასიათება. სამიზნე
ჯგუფებზე დაფუძნებით კი შეიძლება სპეციალური მიზნობრივი მატრიცის მომზადება, რომელშიც კომუნიკაციის მთელი
ჯაჭვია განსაზღვრული:
სამიზნე ჯგუფი

კონკრეტული სამიზნე ჯგუფი,
რომელზეც გვსურს, მიმართული
იყოს ჩვენი კომუნიკაცია.

ქცევის ცვლილება

ძირითადი მესიჯები

სასურველი ქცევა, რომელიც
გვინდა, ჯგუფისგან
გამოვიწვიოთ.

კონკრეტული რაციონალური და
ემოციური მესიჯი, რომელიც
გამოიწვევს ქცევას და იქნება
არგუმენტი.

არხი და საშუალება

სხვადასხვა არხი, რომელთა
საშუალებითაც უმჯობესია
კონკრეტული გზავნილის
მიწოდება. შესაბამისი
საშუალება და ინსტრუმენტი,
რომელიც უნდა გამოვიყენოთ.

იმისთვის, რომ კამპანია გამოირჩეს გაჯერებულ საინფორმაციო სივრცეში და აუდიტორიამ დაიმახსოვროს,
მნიშვნელოვანია სპეციალური კრეატიული კონცეფციის მომზადება, რომელიც მოიცავს:
• კამპანიის სახელს
• ლოგოს

• სლოგანს

• ვიზუალურ კონცეფციას
• მესიჯებს

• სხვა ელემენტებს

კრეატიულ კონცეფციას მოსდევს აქტივობების ნაწილი, რომელიც უნდა გაიწეროს კონკრეტულ გეგმაში - განხორციელების ვადებით,
საჭირო რესურსებით და პასუხისმგებელი თანამშრომლებით. კამპანიის ყველა შედეგი უნდა აისახოს საბოლოო შეფასებით
ანგარიშში, სადაც მოცემული იქნება რაოდენობრივი მაჩვენებლები, ხარისხობრივი ანალიზის შედეგები, ძირითადი დასკვნები და
სამომავლო რეკომენდაციები.
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დანართი №1

საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების (სსო)
მიმართ საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპების დაძლევის
საკომუნიკაციო სტრატეგიის მესიჯბოქსი
თემა

მესიჯი

სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციების როლი
საზოგადოებაში და ფუნქციები

სამოქალაქო სექტორი არ არის მთავრობის ალტერნატივა ან დანამატი. მას არ აქვს
ფუნქცია და უფლებამოსილება, შეცვალოს ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობა;
ვერ მოახდენს საკანონმდებლო ცვლილებებს; ვერ ჩაანაცვლებს სხვადასხვა აღმასრულებელ
სტრუქტურებს.
მისი ფუნქციები განისაზღვრება: პოლიტიკის წინადადებების შემუშავებით; ხელისუფლების
საქმიანობაზე სამოქალაქო კონტროლის განხორციელებით და სერვისების მიწოდებით.
სამოქალაქო სექტორს შეუძლია აკონტროლოს ხელისუფლების საქმიანობა; მოახდინოს
საკანონდებლო ინიციატივების ინიცირება; იყოს სერვისის მიმწოდებელი მოსახლეობის
გარკვეული (მათ შორის, მოწყვლადი) ჯგუფებისთვის; დაიცვას ადამიანთა უფლებები, დაიცვას
ადამიანები და ცალკეული ჯგუფები დისკრიმინაციისა და უსამართლო დამოკიდებულებისგან;
დაეხმაროს ცალკეული სფეროების განვითარებას (განათლება, სოფლის მეურნეობა,
სოციალური მეწარმეობა და სხვ.) .

არსებული სტერეოტიპი,
ჩაკეტილი კასტა ორგანიზაციის შექმნის
შესაძლებლობა

ადამიანთა ნებისმიერ ჯგუფს აქვს უფლება და საშუალება, თავად ჩამოაყალიბოს
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია და განსაზღვროს მისი პრიორიტეტები, მიზნები
და ფუნქციები. ისევე როგორც ნებისმიერ სფეროში საქმიანობის ეფექტურად
წარმართვისთვის, მათ დასჭირდებათ გარკვეული უნარ-ჩვევების ქონა და ცოდნის მიღება
იმის შესახებ, თუ როგორ წარმართონ ორგანიზაციის საქმიანობის პროცედურული მხარე.
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არსებული სტერეოტიპი,
გრანტიჭამიობა / კორუფცია /
თანხების არაეფექტიანი
მართვა

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების დიდი უმრავლესობა საკუთარი საქმიანობის
შესახებ ამზადებს შესაბამის ანგარიშს, რომელიც მოიცავს სათანადო მონაცემებს - თუ
რამდენად რაციონალურად და კანონიერად არის ათვისებული გამოყოფილი თანხები.
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები მიესალმებიან, რაც უფრო მომთხოვნი იქნება
საზოგადოება მათ მიმართ და რაც უფრო დეტალურად გაეცნობა მათ ანგარიშგებას.
საზოგადოების უკეთ ინფორმირებისათვის პროექტის ფარგლებში ხორციელდება
ანგარიშგების კამპანიები, რაც საშუალებას მისცემს საზოგადოებას, უკეთ გაეცნოს, თუ რა
სახის საქმიანობა შეასრულეს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა.

დღის წესრიგის ფორმირება და
დონორთა პრიორიტეტები

დონორთა შორის არიან ორგანიზაციები, რომლებსაც გარკვეულ თემატიკაზე აქვთ
ფოკუსირება და შესაბამისი მიმართულებით ახორციელებენ დონაციას მრავალ ქვეყანაში.
მეორე მხრივ, დონორთა მრავალფეროვნება იძლევა საშუალებას, დღის წესრიგში მოხვდეს და
დაფინანსდეს ყველა იმ ტიპის აქტივობა, რაც ზოგადად შესაძლებელია შედიოდეს
სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობის სფეროში და საზოგადოების ინტერესებში.

არსებული სტერეოტიპი დამოკიდებულება რელიგიასთან

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიზანი არ არის რომელიმე სარწმუნოებასთან
დაპირისპირება. ორგანიზაციების პერსონალში საზოგადოების ყველა ფენის
წარმომადგენელია, მათ შორის - იმ ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფებიდანაც, რომლებიც
საქართველოში ცხოვრობენ.

არსებული სტერეოტიპი ტრადიციებთან ბრძოლა

სამოქალაქო აქტივობა არ არის უცხო და ახალი მოვლენა საქართველოში. სამოქალაქო
საზოგადოების ორგანიზაციებს საქმიანობის დიდი ხნის გამოცდილება აქვთ და პირველი
მათგანი (წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება) სწორედ ქართული ენის, კულტურის
დაცვას და დამკვიდრებას ემსახურებოდა. დღესაც ორგანიზაციების წარმომადგენლები ჩვენი
საზოგადოების რიგითი წევრები არიან.

პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი

სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, ისევე როგორც სხვა, რიგით მოქალაქეებს,
ბუნებრივია, აქვთ გარკვეული პოლიტიკური შეხედულებები და სიმპათიები. არიან
ორგანიზაციები, რომლებიც სწორედ იმისთვის შეიქმნენ, რომ გარკვეულ იდეებს გაუწიონ
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პოპულარიზაცია. დაუშვებელია მხოლოდ პოლიტიკური მოტივაციის საფუძველზე ქმედება
(აქტივობების გამოყენება პოლიტიკური ჯგუფების პოპულარიზაციისთვის, ბენეფიციარების
სელექცია პოლიტიკური ნიშნით და სხვა) იმ პროგრამების და აქტივობების ფარგლებში,
რომლებიც თავისი ბუნებით სხვა მიზნებს ემსახურება.
არსებული გამოწვევა დაფინანსების წყაროები

ის, რომ სამოქალაქო სექტორი დიდწილად არის დამოკიდებული გარე დაფინანსებაზე,
ერთ-ერთი გამოწვევაა. სამოქალაქო საზოგადოების ერთ-ერთი პრიორიტეტია, რომ
ადგილობრივმა ბიზნესმა გააცნობიეროს სოციალური პასუხისმგებლობის მნიშვნელობა და
ასევე ის, თუ რა შესაძლებლობებს მისცემს მათ ამ მხრივ საზოგადოებრივ
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა.

ანაზღაურება

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მენეჯერებს და თანამშრომლებს შორის ბევრი
მაღალი რანგის პროფესიონალია, რომელთაც აქვთ შესაძლებლობა, იშოვონ ანალოგიური
ანაზღაურების სამუშაო ადგილი საჯარო თუ კერძო სექტორში. მათთვის სსო-ში
საქმიანობის მოტივაცია მხოლოდ მაღალი ანაზღაურება არ არის.

დამოკიდებულება
უმცირესობების უფლებების
მიმართ

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, ზოგადად, ადამიანის უფლებების
საყოველთაოობისა და თანასწორობის პრინციპით ხელმძღვანელობენ და ამდენად,
ადამიანების ნებისმიერი ფორმით დისკრიმინაციის წინააღმდეგნი არიან. ამასთან, ეს არ
გულისხმობს ადამიანთა გარკვეული კატეგორიისთვის რაიმე სახის პრივილეგიის მინიჭებას.

ევროკავშირი - საქართველო,
სამოქალაქო საზოგადოების
განვითარების კონტექსტში

ევროკავშირი არის საქართველოს ტერიტორული მთლიანობის მხარდამჭერი.
თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებით, ქართველმა მეწარმეებმა მიიღეს დაშვება
მსოფლიოს უდიდეს ბაზარზე.
მიმდინარე ეტაპზე საქართველო ყოველწლიურად იღებს ევროკავშირისგან, დაახლოებით, 150
მილიონი ევროს ოდენობით დახმარებას, სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში.
ვიზალიბერალიზაციის შედეგად საქართველო მოქალაქეებმა მიიღეს შენგენის ზონის
ქვეყნებში უვიზოდ მოგზაურობის შესაძლებლობა.
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ევროკავშირთან შემდგომი ინტეგრაცია გულისხმობს კანონმდებლობის მეტ
ჰარმონიზაციას, რასაც შედეგად მოჰყვება ქვეყანაში მდგომარეობის გაუმჯობესება
სხვადასხვა მიმართულებით, მაგალითად: ადამიანის უფლებების დაცვა; სახელმწიფო
სერვისების მიწოდება; ადგილობრივი თვითმმართველობა; განათლება; ჯანდაცვის და
სოციალური დაცვის სისტემა და სხვ.
ეკონომიკის განვითარების მაღალ დონეს და ცხოვრების მაღალ სტანდარტს ევროპამ
მიაღწია სწორედ სამოქალაქო საზოგადოების ღირებულებისადმი ერთგულებით. პიროვნების
თავისუფლების, საკუთრების ხელშეუხებლობის და სხვა ფუნდამენტური უფლებების
დაცულობამ შექმნა ევროპული სახელმწიფოების მდგრადი განვითარების საფუძველი.
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