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ამ რამ დე ნი მე წლის წინ სა კით ხა ვის ერ თ-ერ თი ავ ტო რი, სა-
ქარ თვე ლოს ერთ და ბა ში მოხ ვდა სა თე მო შეხ ვედ რა ზე, რო-
მელ საც ამე რი კუ ლი ორ გა ნი ზა ცია „მშვი დო ბის კორ პუ სის“ 
მო ხა ლი სეც ეს წრე ბო და. მას პი რო ბი თად ჯეინს და ვარ ქმევთ. 
ჯეინს აინ ტე რე სებ და, თუ რა პრობ ლე მე ბი აწუ ხებ დათ ყვე ლა-
ზე მე ტად პა ტა რა და ბის მცხოვ რებ ლებს, რა გა მოწ ვე ვე ბის წი-
ნა შე იდ გნენ და რას აკე თებ დნენ თვი თონ ამ გა მოწ ვე ვე ბის და 
პრობ ლე მე ბის და საძ ლე ვად. შეხ ვედ რი სას გა მოირ კვა, რომ 
ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლეო ბის ერ თ-ერ თი სა წუ ხა რი თბი ლი-
სი- სე ნა კი- ლე სე ლი ძის მა გის ტრა ლის იმ მო ნაკ ვეთს უკავ შირ-
დე ბო და, რო მე ლიც პა ტა რა და ბას ორად ყოფ და, რის გა მოც, 
ბავ შვე ბის ერთ ნა წილს გზატ კე ცი ლის გა დაკ ვე თა უწევ და სკო-
ლა ში მო სახ ვედ რად. ხე ლოვ ნუ რი წი ნა ღო ბის არარ სე ბო ბის 
და ტრან სპორ ტის სწრა ფი მოძ რაო ბის გა მო გზა ზე გა და მა ვალ 
ბავ შვებს საფ რთხე ემუქ რე ბო დათ და რამ დე ნი მე შემ თხვე-
ვა ტრა გი კუ ლა დაც დას რულ და. შეხ ვედ რა ზე ით ქვა, რომ სა-
ხელ მწი ფო უწ ყე ბე ბი სად მი არაერ თი მი მარ თვის მიუ ხე და ვად, 
პრობ ლე მა მოუგ ვა რე ბე ლი რჩე ბო და. ამ ამ ბის მოს მე ნას ჯეი-
ნი მაინ ცდა მაინც არ გაუკ ვირ ვე ბია. „ჩემს ქა ლაქ შიც მსგავ სი 
სი ტუა ციაა, მაგ რამ ხალ ხმა თვი თონ მო ძებ ნა გა მო სა ვა ლი“, - 
უთ ხრა მან შეკ რე ბი ლებს, რომ ლებ საც, ყვე ლაფ რი დან ჩან და, 
ძა ლიან დააინ ტე რე სათ, რო გორ გაუმ კლავ დნენ ადა მია ნე ბი 
მსგავს პრობ ლე მას ათეუ ლი ათა სო ბით კი ლო მეტ რის იქით პა-
ტა რა ქა ლაქ ში. „მე ზობ ლებ სა და უბ ნე ლებს მო რი გეო ბა აქვთ 
და წე სე ბუ ლი: ყო ველ დღე რო მე ლი მე მათ გა ნი „სდექ“ ნიშ ნით 
დგე ბა გზატ კე ცილ ზე და სკო ლა ში მი მა ვალ ბავ შვებს აცი ლებს. 
ასე ვე ხდე ბა გაკ ვე თი ლე ბის დამ თავ რე ბის შემ დე გაც“. პრობ-
ლე მის ასე გა დაჭ რამ ცო ტა არ იყოს დაბ ნეუ ლო ბა გა მოიწ ვია 
შეხ ვედ რის მო ნა წი ლეებს შო რის. „კი, მაგ რამ, ფულს ვინ იხ-
დის ამა ში?“, – „ყვე ლას“ შე კით ხვა დას ვა ქალ მა, რო მე ლიც 
ყვე ლა ზე მე ტად აქ ტიუ რობ და. „ა რა ვინ, მო ხა ლი სეობ რი ვად 
აკე თე ბენ სა კუ თა რი შვი ლე ბის და თემ ში მცხოვ რე ბი სხვა ბავ-
შვე ბის და სახ მა რებ ლად“, – უპა სუ ხა ჯეინ მა. „ეგ იმი ტომ, რომ 
თქვენ კარ გად ცხოვ რობთ და უფა სოდ მუ შაო ბის ხა ლი სიც 
გაქვთ“, – არ დაიბ ნა შე კით ხვის ავ ტო რი.  

ეს სა კით ხა ვი მო ხა ლი სეო ბა ზეა, რომ ლის ხა ლი სიც ჩვენ ქვე-
ყა ნა ში ყო ველ თვის იყო, არის და იმე დი გვაქვს, მო მა ვალ შიც 
იქ ნე ბა. პა რა დოქ სია, მაგ რამ სა ქარ თვე ლო ში – ნა დის და ქარ-
თველ თა შო რის წე რა- კით ხვის გა მავ რცე ლე ბე ლი სა ზო გა დოე-
ბის ქვე ყა ნა ში – სხვა რომ არა ფე რი ვთქვათ, სა დაც უან გა როდ 
დახ მა რე ბა და მხარ ში დგო მა ყო ველ დღიუ რო ბის ნა წი ლია და 
რა მაც უამ რა ვი ადა მია ნი გა დაარ ჩი ნა თუნ დაც ბო ლო 30 წლის 
გან მავ ლო ბა ში, ჩვენ ზე თავ სდამ ტყდარ მრა ვალ კრი ზისს, კონ-
ფლიქ ტსა და ომს, მო ხა ლი სეო ბას ხში რად უც ხოდ და გა რე დან 
თავ სმოხ ვეულ პრაქ ტი კად აღ ვიქ ვამთ. ცხა დია, საბ ჭო თა ტო-
ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მის გა მოც დი ლე ბამ თა ვი სი და ღი დაგ ვაჩ-
ნია და დაგ ვა ვიწ ყა, რომ მთავ რო ბე ბის, ხე ლი სუფ ლე ბებ სა და 
საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციებ ზე უწინ, ხშირ შემ თხვე ვა ში, 



წი
ნა

სი
ტ

ყვ
აო

ბა
 

წი
ნა

სი
ტ

ყვ
აო

ბა
 

6 7
პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა ჩვე ნი, ამ პრობ ლე მე ბის „მე სა კუთ-
რე თა“ პა სუ ხის მგებ ლო ბაა და სი მარ თლე რომ ვთქვათ, პრობ-
ლე მის გა დაწ ყვე ტაც ყვე ლა ზე უკეთ იმ ადა მია ნებს შეუძ ლიათ, 
რო მელ თა ცხოვ რე ბა ზეც უშუა ლოდ აი სა ხე ბა მა თი სიმ ძი მე. 
ტო ტა ლი ტა რულ მა რე ჟიმ მა გაა ნად გუ რა ჩვენ ში თე მის, მი კუთ-
ვნე ბუ ლო ბის, საერ თო საქ მე ში წვლი ლის შე ტა ნი სა და ამა გის 
გან ცდა, ხო ლო შვი დი ათ წლეუ ლის გან მავ ლო ბა ში ჩა მო წო-
ლილ მა რკი ნის ფარ დამ და იზო ლა ციამ თით ქოს მოგ ვწყვი ტა 
და ნარ ჩენ სამ ყა როს, რო მელ საც ნელ -ნე ლა ვუბ რუნ დე ბით და 
თან ვაც ნო ბიე რებთ, რომ სამ ყა როს წი ნა შე დგას ისე თი გა-
მოწ ვე ვე ბი, რო მელ თა გა დაჭ რაც თი თოეუ ლი ჩვენ თა გა ნის 
წვლილ ზეა და მო კი დე ბუ ლი.  

წი ნამ დე ბა რე სა კით ხა ვის შექ მნას რამ დე ნი მე მი ზე ზი აქვს 
და ჩვენ თვის, რო გორც ავ ტო რე ბის, ასე ვე იმ ადა მია ნე ბის თვის, 
რო მელ თა მო ნა წი ლეო ბის გა რე შე წარ მოუდ გე ნე ლი იქ ნე ბო-
და აქ მო ცე მუ ლი მა სა ლის თავ მოყ რა, ყვე ლა მათგანი მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია. უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ჩვე ნი მი ზა ნია ფარ თო 
სა ზო გა დოე ბას და ვა ნა ხოთ ის სი კე თეე ბი, რომ ლე ბიც მო ხა ლი-
სეობ რივ საქ მია ნო ბას მოაქვს ჩვე ნი სა მე ზობ ლოე ბის, თე მე-
ბის, ქვეყ ნი სა და პლა ნე ტის თვის. ასე ვე გვსურს, შე გახ სე ნოთ 
ის მდი და რი გა მოც დი ლე ბა და ტრა დი ცია, რო მე ლიც ჩვენს 
ქვე ყა ნა ში საუ კუ ნეე ბის გან მავ ლო ბა ში დაგ როვ და, და ბო ლოს, 
ხე ლი შე ვუწ ყოთ მო ხა ლი სეო ბის კულ ტუ რის კი დევ უფ რო გან-
ვი თა რე ბას, ჩვე ნი აზ რით, სა სარ გებ ლო ინ ფორ მა ციი სა და იმ 
გა მოც დი ლე ბის გა ზია რე ბით, რომ ლე ბიც სხვა დას ხვა ქვეყ ნა ში, 
მათ შო რის სა ქარ თვე ლო შიც, ხან გრძლი ვი დროის გან მავ ლო-
ბა ში დაგ როვ და.  

სა კით ხა ვი მკით ხველ თა ფარ თო წრის თვი საა გან კუთ ვნი-
ლი, მათ შო რის ახალ გაზ რდე ბის თვის, მას წავ ლებ ლე ბის თვის, 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის ორ გა ნი ზა ციე ბის, კერ ძო სექ ტო-
რის წარ მო მად გე ნე ლე ბი სა და იმ ადა მია ნე ბის თვის, რომ ლებ-
საც სურთ მე ტი შეიტ ყონ მო ხა ლი სეო ბის შე სა ხებ.  თუმ ცა, მა სა-
ლის მრა ვალ ფე როვ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ვფიქ რობთ, რომ 
თი თოეულ თავს თა ვი სი მკით ხვე ლიც შეიძ ლე ბა გა მოუჩ ნდეს.  

სა კით ხა ვის პირ ველ ნა წილ ში მკით ხვე ლი გაეც ნო ბა მო ხა-
ლი სეო ბის გან მარ ტე ბებს, რომ ლე ბიც სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა სა 
და კონ ტექ სტში გან სხვა ვე ბუ ლია, თუმ ცა, საერ თო პრინ ცი პე-
ბიც აკავ ში რებს; ასე ვე წაი კით ხავთ, რა კავ ში რია მო ხა ლი-
სეო ბა სა და სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზმს შო რის. გარ და ამი სა, ამ 
ნა წილ ში გაეც ნო ბით მო ხა ლი სეო ბის მა გა ლი თებს ძველ სა და 
შუა საუ კუ ნეე ბის მსოფ ლიო ში და იმ სარ გებ ლებს, რომ ლე ბიც 
მო ხა ლი სეო ბას სამ – პი როვ ნულ, სა თე მო და გლო ბა ლურ დო-
ნე ზე მოაქვს. 

მეო რე ნა წი ლი – მო ხა ლი სეო ბი დან კორ პო რა ციულ სო ცია-
ლურ პა სუ ხის მგებ ლო ბამ დე, ყვე ლა ზე მე ტად იმ კომ პა ნიებს 
დააინ ტე რე სებს, რომ ლებ საც სურთ მო გე ბის გარ და სა ზო გა-
დოე ბის თვის სა სარ გებ ლო საქ მე შიც მიი ღონ მო ნა წი ლეო ბა და 
მო ხა ლი სეობ რი ვი საქ მია ნო ბა პა სუ ხის მგებ ლო ბის მქო ნე ბიზ-
ნე სის სა ვი ზი ტო ბა რა თად აქ ციონ.  

სა კით ხა ვის მე სა მე ნა წი ლი – მო ხა ლი სეო ბა სა ქარ თვე ლო-
ში, სა ქარ თვე ლო ში მო ხა ლი სეო ბის მდი დარ გა მოც დი ლე ბა ზე 

მო გით ხრობთ და მას ში მრავ ლა დაა მოყ ვა ნი ლი ისე თი მა გა-
ლი თე ბი, რომ ლე ბიც კი დევ ერ თხელ შეგ ვახ სე ნებს, რომ მო ხა-
ლი სეო ბა არამც და არამც არ არის უც ხო წარ მო ნაქ მნი და რომ 
ის ჩვე ნი საუ კე თე სო ტრა დი ციე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლია.  

მეოთ ხე ნა წი ლი მო ხა ლი სეო ბის სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კას 
ეძ ღვნე ბა, რად გან, მიგ ვაჩ ნია, რომ ნე ბის მიერ ქვე ყა ნა ში მო-
ხა ლი სეო ბის გან ვი თა რე ბას გა მარ თუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო ბა-
ზა და ისე თი პო ლი ტი კა ესა ჭი როე ბა, რო მე ლიც წაა ხა ლი სებს 
ადა მია ნებს, ორ გა ნი ზა ციებ სა და კომ პა ნიებს გაი ღონ სა კუ თა-
რი რე სურ სი სა ზო გა დო სი კე თის თვის. 

სა კით ხა ვის მე ხუ თე თა ვი – მო ხა ლი სე თა პროგ რა მე ბის მარ-
თვა, იმ ორ გა ნი ზა ციე ბის თვი საა, რომ ლე ბიც აპი რე ბენ სა კუ-
თარ საქ მია ნო ბა ში მო ხა ლი სეე ბი ჩარ თონ. მას ში მო ცე მუ ლია 
სა ჭი რო და პრაქ ტი კუ ლი ინ ფორ მა ცია დაწ ყე ბუ ლი მო ხა ლი სე-
თა მო ძიე ბი დან, დამ თავ რე ბუ ლი მო ხა ლი სეო ბის პროგ რა მე-
ბის მარ თვამ დე.  

მო ხა ლი სის კომ პა სი, სა კით ხა ვის დას კვნი თი თა ვი, მათ-
თვი საა, რომ ლებ საც სურ ვი ლი აქვთ სა კუ თა რი გა მოც დი ლე ბა, 
ცოდ ნა, უნა რე ბი და დრო სა სი კე თო საქ მეს მოახ მა რონ.  

იმე დი გვაქვს, რომ ამ გვა რი სა კით ხა ვის შექ მნის პირ ვე ლი 
მცდე ლო ბა, დაგ ვეხ მა რე ბა გავ ხდეთ ჩვე ნი სა მე ზობ ლოს, თე-
მის, ქა ლა ქის, ქვეყ ნი სა და პლა ნე ტის უკე თე სი მო ქა ლა ქეე ბი. 
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9რ ა  ა რ ი ს 
მოხალისეობა

ს
ა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის ლექ სი კონს თუ ჩავ ხე-
დავთ, ამო ვი კით ხავთ, რომ “მო ხა ლი სეო ბა არის 
ფი ნან სუ რი გა მორ ჩე ნი სა და იძუ ლე ბის გა რე შე, 
პი რა დი არა მა ტე რია ლუ რი დაინ ტე რე სე ბით მო ტი-

ვი რე ბუ ლი და მო ხა ლი სეო ბის იდეა ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით 
გან ხორ ციე ლე ბუ ლი საქ მია ნო ბა, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს 
სა ზო გა დოე ბის თვის აქ ტუა ლუ რი სო ცია ლუ რი პრობ ლე მე ბის 
გა დაწ ყვე ტას.“  

პრაქ ტი კულ გა მოც დი ლე ბას თუ და ვაკ ვირ დე ბით, საქ მე ასე 
მარ ტი ვა დაც არ არის. მო ხა ლი სეო ბის, ისე ვე რო გორც ადა-
მიან სა და სო ციუმ თან და კავ ში რე ბუ ლი ცნე ბე ბის, მოვ ლე ნე ბის 
და ფე ნო მე ნე ბის უნი ვერ სა ლუ რად მი სა ღე ბი გან მარ ტე ბის მო-
ძებ ნა ძნე ლი საქ მეა, რად გან არ სე ბუ ლი გან მარ ტე ბე ბი ძი რი-
თა დად ამ სფე რო ში და სხვად სხვა ქვე ყა ნა ში მო მუ შა ვე ორ გა-
ნი ზა ციე ბის პრაქ ტი კულ გა მოც დი ლე ბას ეფუძ ნე ბა, რო მე ლიც 
მრა ვალ ფე რო ვა ნი და შე სა ბა მი სად, ერ თმა ნე თის გან გან სხვა-
ვე ბუ ლია. კი დევ ერ თი სირ თუ ლე, რაც მო ხა ლი სეო ბის გან მარ-
ტე ბას უკავ შირ დე ბა, არის სწრა ფად ცვა ლე ბა დი კონ ტექ სტი და 
შე სა ბა მი სად, მო ხა ლი სეო ბის პრაქ ტი კე ბის ახა ლი ფორ მე ბის 
აღ მო ცე ნე ბა. ამი ტომ სა ჭი როა, რომ გან საზ ღვრე ბა, მეტ -ნაკ-
ლე ბად მაინც პა სუ ხობ დეს ამ ცვლი ლე ბებს.  

ბრი ტა ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცია “მო ხა ლი სეო ბის კვლე ვის ინ-
სტი ტუ ტი” 1997 წლი დან მუ შაობს მო ხა ლი სეო ბას თან და კავ-
ში რე ბულ სა კით ხებ ზე, მათ შო რის ამ ცნე ბის გან მარ ტე ბა ზეც. 
ორ გა ნი ზა ციის მიერ 2010 წელს გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ან გა რი ში1 

დე ტა ლუ რად მი მოი ხი ლავს ამ ცნე ბის გარ შე მო არ სე ბულ სხვა-
დას ხვა შე ხე დუ ლე ბას და საინ ტე რე სო დას კვნებს გვთა ვა ზობს. 
ან გა რი შის მი ხედ ვით ირ კვე ვა, რომ გა მო კით ხუ ლი რეს პონ-
დენ ტე ბის დი დი ნა წი ლი მო ხა ლი სეო ბას აღიქ ვამ და “სა მუ შაოს 
ანაზ ღაუ რე ბის გა რე შე”. მეო რე, ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბუ ლი მო-
საზ რე ბის მი ხედ ვით, მო ხა ლი სეო ბა არის “ა და მია ნის მიერ გა-
ღე ბუ ლი დრო და სხვე ბის თვის გა წეუ ლი დახ მა რე ბა, რო დე საც 
ამ დროი სა და დახ მა რე ბის ღი რე ბუ ლე ბა იმა ზე ნაკ ლე ბია, ვიდ-
რე სა ნაც ვლოდ მი ღე ბუ ლი სარ გე ბე ლი”. თუმ ცა, მო ხა ლი სეო-
ბის ალ ტრუის ტუ ლი სა ფუძ ვე ლი არ არის სა ყო ველ თაოდ აღია-
რე ბუ ლი. აღ მოჩ ნდა, რომ უამ რა ვი ადა მია ნი და რაც ყვე ლა ზე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია, ისი ნი, ვი საც უკ ვე აქვს მო ხა ლი სეო ბის გა-
მოც დი ლე ბა, მიიჩ ნევს, რომ მო ხა ლი სეო ბის ერ თ-ერ თი წა მა-
ხა ლი სე ბე ლი ფაქ ტო რი, სწო რედ ორ მხრი ვი სარ გე ბე ლია – იქ-
ნე ბა ეს კმა ყო ფი ლე ბის გან ცდა, სი კე თის სი კე თით დაბ რუ ნე ბა 
თუ ახა ლი უნარ -ჩვე ვის შე ძე ნა. გა მო კით ხვე ბის და შე სა ბა მი-
სი ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვის სა ფუძ ველ ზე, “მო ხა ლი სეო ბის 
კვლე ვის ინ სტი ტუტ მა” სა კუ თა რი გან საზ ღვრე ბა შეი მუ შა ვა, 
რომ ლის მი ხედ ვი თაც მო ხა ლი სეო ბა გახ ლავთ “ნე ბის მიე რი აქ-

1 “A Rose By Any other Name”: 
Revisiting the Question: what 
exactly is volunteering. Insti-

tute of Volunteering Research, 
2010. Available here:

https://www.ifrc.org/docs/IDRL/Volunteers/a-rose-by-any-other-name-what-exactly-is-volunteering.pdf
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ტი ვო ბა, რო მე ლიც გუ ლის ხმობს ანაზ ღაუ რე ბის გა რე შე დროის 
გა ღე ბას სხვის თვის (იქ ნე ბა ეს ცალ კეუ ლი პი რი თუ ჯგუ ფი ან 
ჯგუ ფე ბი, გარ და ნა თე სა ვე ბი სა და ოჯა ხის წევ რე ბი სა) ან გა რე-
მოს თვის სარ გებ ლის მო ტა ნის მიზ ნით”. 

გარ და ამი სა, გან მარ ტე ბას გვთა ვა ზობს გაერ თია ნე ბუ ლი 
ერე ბის ორ გა ნი ზა ციის ინი ცია ტი ვით 2004 წელს შექ მნი ლი 
რა სე ლის კო მი სია, რო მე ლიც მო ხა ლი სეო ბას სამ პრინ ციპ ზე 
აფუძ ნებს:  

1. საქ მია ნო ბას სა ფუძ ვლად არ უნ და ედოს ფი ნან სუ რი 
სარ გებ ლის მი ღე ბა, თუმ ცა, ხარ ჯე ბის ანაზ ღაუ რე ბა და 
სიმ ბო ლუ რი სა ჩუ ქა რი ამ შემ თხვე ვა ში დაშ ვე ბუ ლია. 

2. საქ მია ნო ბა უნ და ხორ ციელ დე ბო დეს ადა მია ნის სურ ვი-
ლი სა მებრ, ძალ და ტა ნე ბის გა რე შე. თუმ ცა, ამ შემ თხვე-
ვა ში, არ სე ბობს გარ კვეუ ლი რუ ხი ზო ნე ბი, რომ ლე ბიც 
სა და ვოს ხდის ამ პუნქტს. მა გა ლი თად, და სავ ლე თის 
ქვეყ ნებ ში მოს წავ ლეებს შო რის მო ხა ლი სეო ბის წა ხა-
ლი სე ბა ან მი სი სა ვალ დე ბუ ლო პროგ რა მა ში შე ტა ნა 
(მა გა ლი თად, საქ ველ მოქ მე დო სა სა დი ლოებ ში მუ შაო-
ბა) გავ რცე ლე ბუ ლი პრაქ ტი კაა. 

3. საქ მია ნო ბა სა სარ გებ ლო უნ და იყოს სხვა პი რე ბის თვის 
ან მთლია ნად სა ზო გა დოე ბის თვის, თუმ ცა, ასე ვე აღია-
რე ბუ ლია, რომ მო ხა ლი სეობ რივ საქ მია ნო ბას მო ხა ლი-
სეს თვი საც მოაქვს მნიშ ვნე ლო ვა ნი სარ გე ბე ლი”.  

მაშ ასე, ამ გან საზ ღვრე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე შეგ ვიძ ლია და-
ვას კვნათ, რომ მო ხა ლი სეო ბად ით ვლე ბა საქ მია ნო ბა, რო მე-
ლიც:  

w არ ით ვა ლის წი ნებს ფი ნან სურ სარ გე ბელს; 

w და მო კი დე ბუ ლია ადა მია ნის თა ვი სუ ფალ ნე ბა ზე; 

w სარ გე ბე ლი მოაქვს სხვა ადა მია ნე ბის თვის ან სა ზო გა-
დოე ბის თვის. 

მოხალისეობის 
საწყისები უძველესი 
დროიდან 

მო ხა ლი სეო ბა ადა მია ნის ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი მა ხა სია თე ბე-
ლია. არა ფორ მა ლუ რი, ანუ არაორ გა ნი ზე ბუ ლი მო ხა ლი სეო-
ბა, სა ვა რაუ დოდ, ისე თი ვე ძვე ლია, რო გორც თვი თონ კა ცობ-
რიო ბა. გან სხვა ვე ბით არა ფორ მა ლუ რი მო ხა ლი სეო ბის გან, 
ფორ მა ლუ რი მო ხა ლი სეო ბა შე და რე ბით “ა ხალ გაზ რდაა“ და 
სულ რა ღაც 10.000 წელს ით ვლის. მო ხა ლი სეო ბის ეს ფორ მა 
უკავ შირ დე ბა იმ გაერ თია ნე ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, რო მელ-
თა დახ მა რე ბი თაც ადა მია ნებს შეეძ ლოთ ერ თმა ნე თის თვის 
დახ მა რე ბა ორ გა ნი ზე ბუ ლად გაე წიათ. რაც შეე ხე ბა მო ხა ლი-
სეო ბის პროგ რა მებს, იქ ნე ბა ეს ცალ კე მდგო მი თუ სხვა ორ გა-
ნი ზა ციებ სა თუ ინ სტი ტუ ტებ ში გაერ თია ნე ბუ ლი, სულ მთლად 
ახა ლი მოვ ლე ნაა და მის შე სა ხებ ცნო ბი ლი 1800-ია ნი წლე ბი-
დან ხდე ბა. 

ბევ რი რამ არ ვი ცით ფორ მა ლუ რი მო ხა ლი სეო ბის ის ტო-
რიი და ნაც კი, რად გან მო ხა ლი სეო ბა, რო გორც პრაქ ტი კა, 

იშ ვია თად ტო ვებს წე რი ლო ბით ანა ბეჭ დებს. მის შე სა ხებ ის-
ტო რი კო სე ბიც მაინ ცდა მაინც ხში რად არ საუბ რობ დნენ და 
შე სა ბა მი სად, ჩა ნა წე რე ბიც ამ საქ მია ნო ბის შე სა ხებ სულ რამ-
დე ნი მე ასეულ წელს ით ვლის. ამა ვე დროს, უნ და აღ ვნიშ ნოთ, 
რომ რო დე საც ვახ სე ნებთ ის ტო რიას ამ კონ ტექ სტში, ვგუ ლის-
ხმობთ ჩა ნა წე რებს, რო მე ლიც გარ კვეულ ინ ფორ მა ციას გვაწ-
ვდის ამ ფე ნო მე ნის შე სა ხებ. 

რო გორც ვთქვით, მეც ნიე რე ბი და მკვლე ვა რე ბი ვა რაუ დო-
ბენ, რომ ფორ მა ლურ მო ხა ლი სეო ბას სა ფუძ ვე ლი დაახ ლოე-
ბით 10.000 წლის წინ ჩაე ყა რა, რო დე საც მა შინ დელ მა ადა-
მია ნებ მა, რომ ლე ბიც მცი რე რიც ხო ვან მომ თა ბა რე ჯგუ ფე ბად 
ცხოვ რობ დნენ, პირ ვე ლი და სახ ლე ბე ბი დააარ სეს. 

გა საკ ვი რი არ უნ და იყოს, რომ გაერ თია ნე ბებ მა და ასო ცია-
ციებ მა უფ რო დი დი კვა ლი და ტო ვეს ის ტო რია ში, ან თრო პო-
ლო გია სა და არ ქეო ლო გია ში, ვიდ რე მო ხა ლი სეო ბის ინ დი ვი-
დუა ლურ მა გა მოვ ლი ნე ბებ მა.  

აქ ვე უნ და ით ქვას, რომ ჯერ კი დევ მიმ დი ნა რეობს დის კუ-
სია იმის შე სა ხებ, თუ რა ტი პის გაერ თია ნე ბა შეიძ ლე ბა ჩაით-
ვა ლოს ნე ბა ყოფ ლო ბით წარ მო ნაქ მნად. მა გა ლი თად, არის 
თუ არა ნე ბა ყოფ ლო ბი თი ანუ მო ხა ლი სეობ რი ვი, რე ლი გიუ-
რი გაერ თია ნე ბის წევ რო ბა, თუ კი ეს წევ რო ბა ჩვენ და ბა დე-
ბით გად მოგ ვე ცა? ჩაით ვლე ბა თუ არა პრო ფე სიუ ლი კავ ში რის 
წევ რო ბა ნე ბა ყოფ ლო ბი თად, თუ კი მას ში ჩვე ნი სამ სა ხუ რის 
გა მო გავ წევ რიან დე ბით? ამ და სხვა კით ხვებ ზე ჯერ კი დევ 
არ არ სე ბობს სა ყო ველ თაოდ შე თან ხმე ბუ ლი პა სუ ხი, თუმ ცა, 
მკვლე ვარ თა ერ თი ჯგუ ფი მაინ ცდა მაინც მნიშ ვნე ლოვ ნად არ 
მიიჩ ნევს და ვას იმის შე სა ხებ, გაერ თია ნე ბა და წევ რო ბა სა-
ვალ დე ბუ ლოა თუ ნე ბა ყოფ ლო ბი თი. სა მა გიე როდ, მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია ის, თუ რამ დე ნად აკავ ში რებთ საერ თო ინ ტე რე სი იმ 
ადა მია ნებს, რომ ლე ბიც ერ თი და იგი ვე გაერ თია ნე ბის წევ რე-
ბი არიან.  

ნე ბა ყოფ ლო ბი თი გაერ თია ნე ბე ბი, რომ ლებ საც ან თრო პო-
ლო გე ბი სა და ის ტო რი კო სე ბის ნა წი ლი „საერ თო ინ ტე რე სე ბის 
ასო ცია ციებს“ უწო დებს, კა ცობ რიო ბას თან ერ თად ვი თარ დე-
ბო და. მათ შე სა ხებ ცნო ბე ბი შე მორ ჩე ნი ლია არ ქეო ლო გიუ რი 
გათ ხრე ბის შე დე გად აღ მო ჩე ნილ სხვა დას ხვა ნივ თზე გა მო-
სა ხუ ლე ბე ბის სა ხით და შემ დეგ უკ ვე წე რი ლო ბი თი სა ხი თაც. 
ქვე მოთ მო ცე მუ ლია რამ დე ნი მე საინ ტე რე სო ცნო ბა, რო მე ლიც 
კი დევ უფ რო თვალ სა ჩი ნოს ხდის იმას, რომ გაერ თია ნე ბა და 
ერ თად დგო მა ადა მია ნე ბის სო ცია ლუ რი ცხოვ რე ბის ნა წი ლად 
დი დი ხნის წინ იქ ცა. 

გაერ თია ნე ბე ბი არ სე ბობ და ძვე ლი სამ ყა როს მრა ვალ ქვე-
ყა ნა ში, მათ შო რის, აღ სა ნიშ ნა ვია ჩი ნე თი, სა დაც მკვლე ვარ თა 
აზ რით, ჯერ კი დევ ჩვენ წელ თაღ რიც ხვამ დე უკ ვე ხუ თი ტი პის, 
სულ მცი რე ნა წი ლობ რივ მო ხა ლი სეობ რი ვი გაერ თია ნე ბა არ-
სე ბობ და. ამ გაერ თია ნე ბი დან ერ თ-ერ თი ნა თე საო ბა ზე იყო 
და ფუძ ნე ბუ ლი და ერ თი წი ნაპ რი დან მომ დი ნა რე ადა მია ნე-
ბის ერ თო ბას წარ მოად გენ და. თუმ ცა, რო გორც ის ტო რიუ ლი 
წყა როე ბი დან ირ კვე ვა, ნე ბის მიერ წევრს შეეძ ლო, სურ ვი ლის 
შემ თხვე ვა ში, გაერ თია ნე ბა დაე ტო ვე ბი ნა. ამ გვა რი გაერ თია-
ნე ბის წევ რე ბი ზრუ ნავ დნენ ერ თმა ნე თის გა ნათ ლე ბა ზე, უვ-
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ლიდ ნენ მო ხუ ცებს და ერ თმა ნეთს ეხ მა რე ბოდ ნენ დაკ რძალ-
ვის რი ტუა ლის შეს რუ ლე ბი სას. გან სა კუთ რე ბით საინ ტე რე სოა 
სოფ ლად მცხოვ რე ბი ოჯა ხე ბის კავ ში რე ბი, რო მელ თა შე სა ხე-
ბაც ცნო ბე ბი ჩვე ნი წელ თაღ რიც ხვის VI საუ კუ ნი დან არის შე-
მორ ჩე ნი ლი. ამ გვა რი კავ ში რე ბი 20-25 ში ნა მეურ ნეო ბას აერ-
თია ნებ და, რომ ლის წევ რე ბიც ერ თმა ნეთს სხვა დას ხვა სა ხის 
დახ მა რე ბას უწევ დნენ, იქ ნე ბო და ეს მი წა ზე საქ მია ნო ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი, სო ცია ლუ რი თუ ყო ფი თი პრობ ლე მის მოგ ვა-
რე ბა. ინ დოეთ ში ამ გვა რი გაერ თია ნე ბე ბი, დი დი ალ ბა თო ბით, 
ნაკ ლე ბად იყო, რაც საუ კუ ნეე ბის გან მავ ლო ბა ში დამ კვიდ რე-
ბუ ლი კას ტუ რი სის ტე მის არ სე ბო ბით აიხ სნე ბა. თუმ ცა, მიუ ხე-
და ვად ამი სა, უძ ვე ლეს ინ დურ ლი ტე რა ტუ რულ ძეგ ლებ ში – ვე-
დებ ში, ნახ სე ნე ბია სხვა დას ხვა პრო ფე სიის ადა მია ნე ბის – ხის 
მჭრე ლე ბის, ხე ლოს ნე ბის, ია რა ღის ოს ტა ტე ბის გაერ თია ნე ბე ბი 
– ეგ რეთ წო დე ბუ ლი შრე ნე ბი.2  

ცნო ბი ლია, რომ მე სო პო ტა მია სა და ასუ რეთ ში მო ნებს შო-
რი საც დგე ბო და კავ ში რე ბი და გაერ თია ნე ბე ბი, რომ ლე ბიც 
უფ რო სო ცია ლურ ხა სიათს ატა რებ და, ვიდ რე ეკო ნო მი კურს. 
ის ტო რიუ ლი წყა როე ბის თა ნახ მად, ერ თ-ერ თი ასე თი გაერ-
თია ნე ბის საქ მია ნო ბას და ღუ პუ ლი მუ შე ბის ქვრი ვებ სა და შვი-
ლებ ზე ზრუნ ვა წარ მოად გენ და.  

ძველ სა ბერ ძნეთ ში გა მო ჩე ნი ლი ათე ნე ლი რე ფორ მა ტო-
რის, მხე დარ თმთავ რის და კა ნონ მდებ ლის სო ლო ნის (დ. ძვ. წ. 
638 – გ. ძვ. წ. 558) მიერ შე მო ღე ბუ ლი კა ნო ნე ბით ადა მია ნებს 
ნე ბა ეძ ლეო დათ ჩა მოე ყა ლი ბე ბი ნათ გაერ თია ნე ბე ბი, რომ ლე-
ბიც არ შეე წი ნააღ მდე გე ბოდ ნენ სა ხელ მწი ფო ინ ტე რე სებს. ამ 
გაერ თია ნე ბე ბის უმე ტე სო ბა სა კულ ტო ხა სიათს ატა რებ და და 
მა თი წევ რე ბიც ერთ რო მე ლი მე ღვთაე ბას სცემ დნენ თაყ ვანს. 
ძველ ბერ ძნულ სამ ყა რო ში ჩვენს წელ თაღ რიც ხვამ დე IV საუ-
კუ ნი დან შეი ნიშ ნე ბა არა მხო ლოდ ამ გვა რი გაერ თია ნე ბე ბის 
რიც ხვის ზრდა, არა მედ სო ცია ლუ რი და პო ლი ტი კუ რი კლუ-
ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, გან სა კუთ რე ბით, ათენ ში. იმ პე რიის გა-
ფარ თოე ბამ ხე ლი შეუწ ყო მის ფარ გლებ ში უც ხოე ლი ვაჭ რე-
ბის, მო ნე ბი სა და არა მო ქა ლა ქეე ბის შე მო დი ნე ბას, რომ ლე ბიც, 
ბერ ძნუ ლი კა ნო ნე ბის მი ხედ ვით, მოკ ლე ბუ ლე ბი იყ ვნენ მო ქა-
ლა ქეო ბის პრი ვი ლე გიებს. გაერ თია ნე ბე ბი სა და ასო ცია ციე ბის 
წევ რო ბა ძვე ლი სა ბერ ძნე თის არა მო ქა ლა ქე მკვიდ რებს საერ-
თო იდენ ტო ბის, მი კუთ ვნე ბუ ლო ბის და ერ თად ყოფ ნის გან-
ცდას უქ მნი და. ეს ტრა დი ცია რო მის იმ პე რია მაც შეი ნარ ჩუ ნა 
და კი დევ უფ რო გა ნა ვი თა რა. ის ტო რიას შე მორ ჩა მი მო წე რა 
პლი ნიუს უმ ცროსს – რო მის მა გის ტრა ტი სა3 და იუ რის ტის და 
იმ პე რა ტორ ტრაია ნეს4 შო რის ქა ლაქ ამი სუ სის (ახ ლან დე ლი 
სამ სუ ნი თურ ქეთ ში) მო სახ ლეო ბის თხოვ ნას თან და კავ ში რე-
ბით. რო გორც ჩანს, ამი სუ სის მო ქა ლა ქე თა ერ თმა ნა წილ მა 
იმ პე რა ტო რის გან ით ხო ვა ნე ბარ თვა გაერ თია ნე ბის ჩა მო ყა-
ლი ბე ბას თან და კავ ში რე ბით, ხო ლო იმ პე რა ტორ მა კონ სულ-
ტა ცია გა მო ჩე ნილ იუ რისტ პლი ნიუს თან გაია რა. პლი ნიუ სის 
პა სუ ხი დან ირ კვე ვა, რომ წე რილ ზე ხელ მომ წე რებს სურ დათ 
ორ გა ნი ზე ბუ ლად დახ მა რე ბოდ ნენ ქა ლა ქის ყვე ლა ზე გა ჭირ ვე-
ბულ მო სახ ლეო ბას.5  

პოს ტკონ სტან ტი ნუ რი პე რიო დის ევ რო პა ში6, ძი რი თა დად 

ქრის ტია ნუ ლი გაერ თია ნე ბე ბი ეკ ლე სიე ბი სა და მო ნას ტრე ბის 
გარ შე მო იკ რი ბე ბო და და შე სა ბა მი სად, უფ რო გა ნიც დი და რე-
ლი გიუ რი ან სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის გავ ლე ნას. 

შუა საუ კუ ნეე ბის ევ რო პა ში გავ რცე ლე ბუ ლი იყო ხე ლო სან-
თა და ვა ჭარ თა გილ დიე ბი და საძ მოე ბი. აგ რეთ ვე, არ სე ბობს 
მტკი ცე ბუ ლე ბა იმი სა, რომ ყვე ლა ევ რო პუ ლი ინ-
სტი ტუ ტი ჩა მო ყა ლიბ და ნე ბა ყოფ ლო ბით გაერ თია-
ნე ბუ ლი ადა მია ნე ბის ინი ცია ტი ვე ბის სა ფუძ ველ ზე, 
მა გა ლი თად, პა რი ზი სა და ბო ლო ნიის უნი ვერ სი-
ტე ტე ბი სწო რედ მას წავ ლე ბელ თა და სტუ დენ ტთა 
გაერ თია ნე ბის სა ფუძ ველ ზე აღ მო ცენ და.  

საინ ტე რე სოა, რომ ად რე შუა საუ კუ ნეე ბის ევ-
რო პა ში გაჩ ნდა ნე ბა ყოფ ლო ბი თი ასო ცია ციის კი-
დევ ერ თი ტი პი – ბე გი ნი ქა ლე ბის გაერ თია ნე ბა. 
სა ხელ წო დე ბა ფრან გუ ლი სიტ ყვი დან Beguinas მომ-
დი ნა რეობს, თუმ ცა სიტ ყვის მნიშ ვნე ლო ბა დღეს 
უკ ვე უც ნო ბია და მეც ნიერ თა შო რის შე თან ხმე ბუ-
ლი მო საზ რე ბა ეტი მო ლო გიას თან და კავ ში რე ბით 
არ არ სე ბობს. ბე გი ნი ქა ლე ბის გაერ თია ნე ბე ბი გან-
სა კუთ რე ბით გავ რცე ლე ბუ ლი იყო XIII–XVI საუ კუ ნეე-
ბის ევ რო პის ე. წ. და ბალ ქვეყ ნებ ში, ანუ და ბალ მი-
წებ ზე – მდი ნა რეე ბის, რაი ნის, მაა სი სა და შელ დტის დელ ტის 
მახ ლობ ლად, თა ნა მედ რო ვე ნი დერ ლან დე ბის, ბელ გიი სა და 
ლუქ სემ ბურ გის ად გი ლებ ში, ასე ვე ჩრდი ლოეთ საფ რან გეთ-
სა და და სავ ლეთ გერ მა ნია ში. ბე გი ნი ქა ლე ბის გაერ თია ნე ბე-
ბი წარ მოად გენ და ქა ლე ბის რე ლი გიურ ერ თო ბას, რომ ლე ბიც 
დი დად არ ემორ ჩი ლე ბოდ ნენ მა შინ დე ლი ეკ ლე სიე ბის კონ-
ტროლს. გაერ თია ნე ბის წევ რე ბი ცხოვ რობ დნენ სპე ცია ლურ 
სამ ყო ფელ ში და მის დევ დნენ ქველ მოქ მე დე ბას – უვ ლიდ ნენ 
ღა რი ბებ სა და ავად მყო ფებს, მათ შო რის სა ზო გა დოე ბის გან 
გა რი ყულ ადა მია ნებს, მა გა ლი თად, კეთ რით დაა ვა დე ბუ ლებს.   

გან სხვა ვე ბით რე ლი გიუ რი საძ მოე ბის გან, ბე გინ ქა ლებს და-
ქორ წი ნე ბაც შეეძ ლოთ, თუმ ცა, ამის შემ დეგ მათ უფ ლე ბა არ 
ქონ დათ ეც ხოვ რათ ბე გი ნე ბის სამ ყო ფელ ში ან რაი მე ფორ-
მით შეე ნარ ჩუ ნე ბი ნათ წევ რო ბა. ბე გინ ქალ თა გაერ თია ნე ბე ბი 
თან და თა ნო ბით შე სუს ტდა დიდ წი ლად ეკ ლე სიის ძა ლის ხმე-
ვის შე დე გად, რომ ლებ საც მაინ ცდა მაინც არ მოს წონ დათ და-
მოუ კი დე ბელ ქალ თა გაერ თია ნე ბე ბი, რომ ლე ბიც წარ მა ტე ბით 
ახერ ხებ დნენ ეკ ლე სიის კონ ტრო ლის გან თა ვის დაღ წე ვას. 
უკა ნას კნე ლი ბე გი ნი ქა ლი, მარ სე ლა პა ტი ნი 2013 წლის 14 ოქ-

3 ძველ რომში სახელმწიფო 
თანამდებობა და/ან ამ 
თანამდებობაზე მყოფი პირი 

4 რომის იმპერატორი ჩვენი 
წელთაღრიცხვის 98-დან 117 
წლამდე 

5 F. P. Venticinque, Keenan, 
J.G., Wilfong, T., Cagos, T. 
(Ed). Honor Among Thieves: 
Craftsman, Merchants, and 
Associations in Roman and 
Late Roman Egypt. University 
of Michigan Press, 2016, P. 181 

6 იგულისხმება 
რომის იმპერატორის, 
კონსტანტინე პირველის, 
იგივე კონსტანტინე 
დიდის მმართველობის 
შემდეგ. კონსტანტინე 
პირველს, რომის პირველ 
ქრისტიან იმპერატორს, 
უკავშირდება იმპერიაში 
მრავალი რეფორმა 
და შემწყნარებლური 
პოლიტიკის გატარება 
მანამდე დევნილი 
ქრისტიანების მიმართ.

ხელოსანთა 
და ვაჭართა 
გილდია შუა 
საუკუნეებში

ბეგინი 
ქალი შუა 
საუკუნეების 
ევროპაში

2 History of Associations 
and Volunteering, 
available here:

https://strathprints.strath.ac.uk/57095/1/Harris_etal_Palgrave_2016_History_of_associations.pdf
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ტომ ბერს გარ დაიც ვა ლა.  

ნე ბა ყოფ ლო ბი თი გაერ თია ნე ბე ბის რაო დე ნო ბამ 
მკვეთ რად იმა ტა გა სუ ლი სა მი საუ კუ ნის გან მავ-
ლო ბა ში, ანუ, ინ დუს ტრიულ და პოს ტინ დუს ტრიულ 
პე რიო დებ ში, რამ დე ნი მე ფაქ ტო რის გათ ვა ლის წი-
ნე ბით, მათ შო რი საა, ინ დუს ტრიუ ლი რე ვო ლუ ცია, 
მო სახ ლეო ბის მა ტე ბა, ინ ტე რე სე ბის და მიზ ნე ბის დი-
ფე რენ ცია ცია, ტრან სპორ ტი სა და კო მუ ნი კა ციის გან-
ვი თა რე ბა, რის შე დე გა დაც მე ტი ყუ რად ღე ბა კო ლექ-
ტიურ მიზ ნებ ზე იქ ნა გა და ტა ნი ლი. ეს გაერ თია ნე ბე ბი 
იქ მნე ბო და, მა გა ლი თად, საერ თო სპორ ტუ ლი, სო-
ცია ლუ რი და კულ ტუ რუ ლი ინ ტე რე სე ბის გა რე შე მო, 
ასე ვე, ურ თიერ თდახ მა რე ბის გა წე ვის მიზ ნით. მა გა-
ლი თად, უკ ვე 1945 წლის თვის, დიდ ბრი ტა ნეთ ში, 
თით ქმის 9 მი ლიო ნი ადა მია ნი იყო გა წევ რია ნე ბუ-
ლი მე გობ რულ ასო ცია ციებ ში, 6 მი ლიო ნი ადა მია ნი 

პრო ფე სიულ კავ ში რებ ში, ხო ლო მო სახ ლეო ბის თით ქმის ნა-
ხე ვა რი მია კუთ ვნებ და სა კუ თარ თავს ამა თუ იმ ნე ბა ყოფ ლო-
ბით გაერ თია ნე ბას.  

იგი ვე ტენ დენ ცია შეიმ ჩნეო და საფ რან გეთ ში, სა დაც ურ-
თიერ თდახ მა რე ბის მიზ ნით გაერ თია ნე ბულ ადა მიან თა ასო-
ცია ციე ბის რიც ხვი მკვეთ რად გაი ზარ და: 1852 წელს სულ 2488 
ასე თი ასო ცია ცია აღი რიც ხე ბო და, ხო ლო 1902 წლის თვის მა-
თი რიც ხვი უკ ვე 13.673-ს შეად გენ და. 

ევ რო პა ში ნე ბა ყოფ ლო ბი თი გაერ თია ნე ბის საქ მია ნო ბა ში 
გარ დამ ტე ხი აღ მოჩ ნდა 1914–1922 წლე ბის სის ხლია ნი პე რიო-
დი, რა მაც გაა ჩი ნა ფერ მე რე ბის, ომით და ზა რა ლე ბუ ლი ოჯა-
ხე ბის, შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე ადა მია ნე ბის და 
სო ცია ლუ რად გა ჭირ ვე ბუ ლი ოჯა ხე ბის და ბავ შვე ბის დახ მა რე-
ბის სა ჭი როე ბა. 

ნე ბა ყოფ ლო ბი თი გაერ თია ნე ბის გან ვი თა რე ბა ში თა ვი სი 
სიტ ყვა თქვა ემიგ რა ციამ. სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში ემიგ რი რე-
ბუ ლი ადა მია ნე ბი აყა ლი ბე ბენ ასო ცია ციებს, ჯგუ ფებ სა და სა-
ზო გა დოე ბებს სა კუ თა რი თა ნა მო ქა ლა ქეე ბის და სახ მა რებ ლად 
და აგ რეთ ვე, სა კუ თა რი კულ ტუ რუ ლი იდენ ტო ბის შე სა ნარ ჩუ-
ნებ ლად. ამის მა გა ლი თე ბი მრავ ლად მოი ძებ ნე ბა აშ შ-ში, კა-
ნა და სა და ინ გლის ში, ასე ვე კონ ტი ნენ ტუ რი ევ რო პის მრა ვალ 
ქვე ყა ნა ში, მათ შო რის საფ რან გეთ ში, სა დაც ქარ თველ ემიგ-
რან ტებ საც ჰქონ დათ ამ გვა რი სათ ვის ტო მოე ბი. 

რო გორც ვხე დავთ, უნი ვერ სა ლუ რი გან მარ ტე ბის არარ სე-
ბო ბა ხელს არ უშ ლის 
ადა მია ნებს გაერ თიან-
დნენ საერ თო ინ ტე რე-
სის ან მიზ ნის გარ შე-
მო. მა გა ლი თე ბი ძვე ლი 
მსოფ ლიო დან და ნე ბა-
ყოფ ლო ბი თი გაერ თია-
ნე ბე ბის მზარ დი რიც ხვი 
დღე ვან დელ სამ ყა რო ში 
სწო რედ ამას მოწ მობს.  

მარსელა 
პატინი 
1920-2013

ბეგინ ქალთა 
სამყოფელი 
ანტვერპენში 
(ბელგია)

რატომ არის კარგი 
მოხალისეობა?

მოხალისეობა–
ინდივიდუალურისარგებელი

მო ხა ლი სეო ბის გან მარ ტე ბა და მოკ ლე ის ტო რიუ ლი რა კურ-
სი, რო მე ლიც ზე მოთ შე მოგ თა ვა ზეთ, მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ 
გარ კვეულ წარ მოდ გე ნას გვიქ მნის მო ხა ლი სეო ბის სარ გებ-
ლია ნო ბას თან და კავ ში რე ბით, მაინც არ პა სუ ხობს ყვე ლა ზე 
მნიშ ვნე ლო ვან კით ხვებს: რა ტომ უნ და გავ ხდე მო ხა ლი სე? 
რა სარ გე ბე ლი მოაქვს მო ხა ლი სეო ბას და რა ტომ უნ და დავ-
ხარ ჯო დრო და ენერ გია სხვე ბის და სახ მა რებ ლად, რო დე საც 
ამის თვის არ სე ბო ბენ ისე თი ინ სტი ტუ ტე ბი, რო გო რიც არის, მა-
გა ლი თად, მთავ რო ბა, რო მელ საც ფულს ვუხ დით, რა თა ქვე-
ყა ნა ში არ სე ბუ ლი სა ჭირ ბო რო ტო პრობ ლე მე ბი მოაგ ვა როს, 
ან საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციე ბი, რომ ლე ბიც პა სუ ხის მგებ-
ლე ბი არიან გლო ბა ლურ დო ნე ზე არ სე ბუ ლი ისე თი პრობ ლე-
მე ბის მოგ ვა რე ბა ზე, რაც ყვე ლა ან ქვეყ ნე ბის უმე ტე სო ბის თვის 
საერ თოა; ან გა დაუ დე ბე ლი დახ მა რე ბის პროგ რა მე ბი, რომ-
ლე ბიც კრი ზი სულ სი ტუა ციებ ში ეხ მა რე ბა ყვე ლა ზე დაუც ველ 
ადა მია ნებს? ეს არ არის იო ლი კით ხვე ბი და ჩვენ შე ვეც დე ბით 
ავ ხსნათ მო ხა ლი სეო ბის სარ გე ბე ლი სა მი პერ სპექ ტი ვი დან – 
ინ დი ვი დუა ლუ რი, სა ზო გა დოებ რი ვი/ სა თე მო და გლო ბა ლუ რი.

ინ დი ვი დუა ლუ რი დო ნე სწო რედ ის დო ნეა, სა დაც ყვე ლა ზე 
უკეთ ჩანს მო ხა ლი სეო ბის სარ გებ ლია ნო ბის ორ მხრი ვო ბა. 
სხვე ბის დახ მა რე ბით შეგ ვიძ ლია სა სარ გებ ლოდ გა მო ვი ყე-
ნოთ თა ვი სუ ფა ლი დრო, გა ვი ჩი ნოთ ახა ლი ინ ტე რე სის სფე-
რო, გა ვიღ რმა ვოთ ცოდ ნა და შე ვი ძი ნოთ ახა ლი პრაქ ტი კუ ლი 
უნარ-ჩვე ვე ბი. სხვე ბის დახ მა რე ბა ადა მია ნე ბის უმე ტე სო ბას 
ბედ ნიე რე ბის გან ცდას ანი ჭებს. ახა ლი სო ცია ლუ რი კავ ში რე ბი 
გვეხ მა რე ბა დავ ძლიოთ ყო ველ დღიუ რო ბის გან გა მოწ ვეუ ლი 
სტრე სი და თა ვი ვიგ რძნოთ სა ჭი როდ მათ თვის, ვი საც ჩვე ნი 
დახ მა რე ბა სჭირ დე ბა.

იმის გააზ რე ბა, რომ გვაქვს სა შუა ლე ბა, სა ჭი რო დროს სხვა 
ადა მია ნებს დახ მა რე ბის ხე ლი გა ვუ წო დოთ, გვმა ტებს თავ და-
ჯე რე ბუ ლო ბა სა და სა კუ თა რი თა ვის რწმე ნას, ვგრძნობთ, რომ 
სა ჭი რო ნი ვართ და გვყოფ ნის ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი, ფი ნან სუ რი 
თუ სხვა სა ჭი რო რე სურ სი, რი თაც არა მხო ლოდ ჩვე ნი, არა მედ 
სხვა თა კე თილ დღეო ბის უზ რუნ ველ ყო ფაც შეგ ვიძ ლია. კვლე-
ვე ბით და დას ტუ რე ბუ ლია, რომ სხვე ბის დახ მა რე ბა ან, უბ რა-
ლოდ, ქველ მოქ მე დე ბა, ემო ციურ ბა ლან სსა და კე თილ დღეო-
ბა საც უზ რუნ ველ ყოფს. მი ზე ზი მარ ტი ვია: ადა მია ნი, რო მე ლიც 
სხვებს ეხ მა რე ბა, სა კუ თარ პი როვ ნე ბას და დე ბი თი ემო ციე ბით 
აღავ სებს. რო გორც ინ დი ვიდს, მას კმა ყო ფი ლე ბის გრძნო ბა 
ეუფ ლე ბა და ეს გან ცდა მე ტი სი კე თის კე თე ბის კენ უბიძ გებს.

მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ მოხალისეობა არ
მოითხოვს ჩვენგანრაიმე სახის ხანგრძლივვადიან ვალ
დებულებას–სასარგებლოსაქმეშეიძლებათვეშირამდე
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თა ნა მედ რო ვე სამ ყა რო ში ტექ ნო ლო გიე ბი სა და კო მუ ნი კა ციე-
ბის სა შუა ლე ბე ბის გან ვი თა რე ბის ფონ ზე, ადა მია ნე ბი სულ უფ-
რო მე ტად აღიქ ვა მენ თავს სამ ყა როს ნა წი ლად და გლო ბა ლურ 
მო ქა ლა ქედ. ახა ლი ამ ბე ბი მსოფ ლიოს სხვა დას ხვა ნა წილ ში 
მცხოვ რე ბი ადა მია ნე ბის და დე და მი წის ეკო სის ტე მის პრობ-
ლე მე ბი სა თუ სა ჭი როე ბე ბის შე სა ხებ ახ ლა უკ ვე ელ ვის სის-
წრა ფით ვრცელ დე ბა და სა შუა ლე ბას გვაძ ლევს, ჩვე ნი წვლი-
ლი შე ვი ტა ნოთ გლო ბა ლუ რი პრობ ლე მე ბის აღ მოფ ხვრა სა და 
გლო ბა ლი ზა ციის პრო ცე სის მარ თვა ში. ეს მნიშ ვნე ლო ვა ნია, 
რად გან ბევრს მიაჩ ნია, რომ გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბი, რომ ლე-
ბიც გავ ლე ნას ახ დენს მათ მო მა ვალ ზე, მათ გან და მოუ კი დებ-
ლად მიი ღე ბა. და სა მა ლი არ არის, ზოგ ჯერ გლო ბა ლი ზა ციის 
პრო ცე სე ბის დაჩ ქა რე ბის მიზ ნით ცალ კეუ ლი (პირ ველ რიგ ში, 
პოს ტკო მუ ნის ტუ რი) ქვეყ ნე ბის მი მართ ად გი ლი აქვს თავ სმოხ-
ვეუ ლი და ძალ და ტა ნე ბი თი ხა სია თის იმ პე რა ტიულ მოთ ხოვ-
ნებს, რაც ხში რად პო ზი ტიუ რის ნაც ვლად ნე გა ტიუ რის აღ ქმას 
ტო ვებს. ნე ბა ყოფ ლო ბი თო ბა შეიძ ლე ბა ჩაით ვა ლოს გლო ბა-
ლი ზა ციის ასე თი ნე გა ტიუ რი ეფექ ტე ბის ან ტი დო ტად, სა დაც 
მო ქა ლა ქეე ბი არ არიან უბ რა ლოდ მომ ხმა რებ ლე ბი, არა მედ 
შეუძ ლიათ თა ვიან თი ეკო ნო მი კუ რი გა რე მო სა და სა ზო გა დოე-
ბის ცხოვ რე ბის გა საუმ ჯო ბე სებ ლად ცვლი ლე ბე ბის კა ტა ლი ზა-
ტო რის რო ლის ად გი ლობ რივ დო ნე ზე შეს რუ ლე ბა.

ამ პრო ცე სებ ში გან სა კუთ რე ბუ ლია მო ხა ლი სეე ბის რო ლი, 
რად გან ისი ნი ამ ყა რე ბენ კავ ში რებს თა ვიან თი ქვეყ ნის საზ-
ღვრებს გა რეთ მცხოვ რებ ადა მია ნებ თან და მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
წვლი ლი შეაქვთ კულ ტუ რა თა შო რი სი დია ლო გი სა თუ თა ნამ-
შრომ ლო ბის გან ვი თა რე ბა ში. გაე როს გე ნე რა ლურ მა ასამ-
ბლეამ 1985 წლის 17 დე კემ ბერს მი ღე ბულ რე ზო ლუ ცია ში 
(40/210) ხა ზი გაუს ვა მო ხა ლი სეობ რი ვი საქ მია ნო ბის გან სა კუთ-
რე ბულ როლ სა და მნიშ ვნე ლო ბას სო ცია ლურ-ეკო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბის სფე რო ში და შეს თა ვა ზა წევრ სა ხელ მწი ფოებს 
ყო ველ წლიუ რად აღე ნიშ ნათ 5 დე კემ ბე რი, რო გორც მო ხა ლი-
სე თა საერ თა შო რი სო დღე (International Volunteer Day). სწო რედ აქე-
დან იღებს სა თა ვეს მო ხა ლი სე თა საერ თა შო რი სო დღის აღ ნიშ-
ვნა, რო მელ საც 25 წლია ნი ის ტო რია აქვს. 5 დე კემ ბე რი არის 
დღე, რო დე საც მო ხა ლი სეე ბი, მო ხა ლი სე თა საი ნი ცია ტი ვო ჯგუ-
ფე ბი და ორ გა ნი ზა ციე ბი წარ მოად გე ნენ მთე ლი წლის გან მავ-
ლო ბა ში, მათ მიერ გან ხორ ციე ლე ბუ ლი მო ხა ლი სეობ რი ვი საქ-
მია ნო ბის ან გა რიშს და ასე ვე გან საზ ღვრა ვენ მო მა ვა ლი წლის 
სა მოქ მე დო გეგ მებს. გაე როს ეგი დით, მო ხა ლი სე თა საერ თა შო-
რი სო დღე, წევრ სა ხელ მწი ფოებ ში ყო ველ წლიუ რად სხვა დას-
ხვა სა ხის მრა ვალ ფე რო ვა ნი ღო ნის ძიე ბე ბით აღი ნიშ ნე ბა. 2012 
წელს, რიო დე ჟა ნეი რომ უმას პინ ძლა გაერ თია ნე ბუ ლი ერე ბის 

თემი–სო
ციალური

ერთეული,
რომლისწევ
რებიცგაერ

თიანებულები
არიანსაერ
თონიშნით,
თვისებით,

ფასეულობით,
პროფესიითან

საცხოვრებე
ლიადგილით.

7 Hanifan, L.J. (1916). The Rural 
School Community Centre. An-
nals of the American Academy 
of Political and Social Sciences 
67, 130-38.

მოხალისეობა–
თემიდასაზოგადოება მოხალისეობა

გლობალურდონეზე

ნიმედღისგანმავლობაშიგავაკეთოთდამაინცმივიღოთ
მისგანსარგებელი.ესხშირადგაცილებითუფრომაღალი
ღირებულებაა,ვიდრემატერიალურისარგებელი.

ჩვენ ვცხოვ რობთ სამ ყა რო ში, რო მე ლიც არ ნა ხუ ლი სიჩ ქა რით 
იც ვლე ბა. ჩვე ნი თვით შე მეც ნე ბა და სამ ყა როს აღ ქმა უკა ნას-
კნე ლი 50 წლის მან ძილ ზე საგ რძნობ ლად შეიც ვა ლა. თე მის 
გეოგ რა ფია უკ ვე აღარ შე მოი ფარ გლე ბა ეზოს შე მო გა რე ნით. 
თე მი ნელ -ნე ლა ხდე ბა გლო ბა ლუ რი სოფ ლის, ქა ლა ქის, ქვეყ-
ნის, სამ ყა როს ნა წი ლი. დღეს ბევრს ადარ დებს მე ზო ბელ ქვეყ-
ნებ ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბი და ცდი ლობს, დაეხ მა როს მე-
ზო ბელს, რი თაც შეუძ ლია. თუმ ცა ამის ფონ ზეც, ად გი ლობ რივ 
გეოგ რა ფიულ დო ნე ზე, პი რა დი ურ თიერ თო ბე ბის სა ჭი როე ბა 
აქ ტუა ლო ბას არ კარ გავს. ეს იმის თვის გვჭირ დე ბა, რომ თა ვი 
და ცუ ლად ვიგ რძნოთ. ად გი ლობ რივ თემს შეუძ ლია თა ვი გვაგ-
რძნო ბი ნოს ჩვენს ვიწ რო, პი რად სამ ყა რო ზე გა ცი ლე ბით უფ-
რო დი დი სამ ყა როს ნა წი ლად.

თე მის გან ვი თა რე ბა დიდ წი ლად და მო კი დე ბუ ლია იმა ზე, 
თუ რამ დე ნად იყე ნე ბენ მი სი წევ რე ბი სო ცია ლუ რ კა პი ტალს. 
ტერ მი ნი „სო ცია ლუ რი კა პი ტა ლი“ პირ ვე ლად გა მოი ყე ნა ამე-
რი კელ მა სწავ ლულ მა და გა ნათ ლე ბის სპე ცია ლის ტმა ლ. ჯ. ჰა-
ნი ფან მა (1971–1932), 1916 წელს გა მო ცე მულ წიგ ნში, რომ ლის 
ერ თ-ერ თი თა ვიც სწო რედ სო ცია ლურ კა პი ტალს ეძ ღვნე ბო და. 
ჰა ნი ფა ნის აზ რით, სო ცია ლუ რი კა პი ტა ლია „ის ყვე ლა ხელ შე-
სა ხე ბი რე სურ სი, რო მე ლიც მნიშ ვნე ლო ვან როლს თა მა შობს 
ადა მია ნე ბის ყო ველ დღიურ ცხოვ რე ბა ში, კერ ძოდ, კე თი ლი 
ნე ბა, თა ნაგ რძნო ბა და სო ცია ლუ რი კავ ში რე ბი იმ ადა მია-
ნებ სა და ოჯა ხებს შო რის, რო მე ლე ბიც სო ცია ლურ ერ თეულს 
ქმნიან“. ასე თი ტი პის თემს შეს წევს უნა რი ერ თობ ლი ვი ძა-
ლის ხმე ვით იმუ შაონ თე მის კე თილ დღეო ბის თვის და ამ მუ-
შაო ბის ერთ–ერთ გზად მო ხა ლი სეო ბა აირ ჩიონ. იმ თე მებ ში, 
სა დაც უნ დობ ლო ბა და ეჭ ვი ჭარ ბობს, და ბა ლია სო ცია ლუ რი 
კა პი ტა ლი, თე მის წარ მო მად გენ ლე ბი ერ თმა ნე თის გან და მოუ-
კი დებ ლად მოქ მე დე ბენ და შე სა ბა მი სად, არ იყე ნე ბენ იმ პო-
ტენ ციალს, რო მე ლიც სა სი ცოც ხლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია თე მის 
გან ვი თა რე ბის თვის. „მარ ტოდ მყო ფი ადა მია ნი სო ცია ლუ რად 
უმ წეოა, მაგ რამ, თუ ის დაუ კავ შირ დე ბა მე ზო ბელს და ამ წრეს 
თან და თა ნო ბით გაა ფარ თოებს, დაგ როვ დე ბა სო ცია ლუ რი კა-
პი ტა ლი, რო მელ საც შეუძ ლია მყი სიე რად დააკ მა ყო ფი ლოს 
ადა მია ნის სო ცია ლუ რი სა ჭი როე ბე ბი, აგ რეთ ვე შეს წევს ძა ლა 
გააუმ ჯო ბე სოს საც ხოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბი თემ ში. თუ ყვე ლა 
მხა რე ითა ნამ შრომ ლებს ერ თმა ნეთ თან, ამით მთე ლი თე მი 
იხეი რებს, ხო ლო მი სი ცალ კეუ ლი წევ რე ბი იგ რძნო ბენ იმ დახ-
მა რე ბას, თა ნაგ რძნო ბას და ერ თო ბას, რო მე ლიც თე მის სხვა 
წევ რებ თან ურ თიერ თო ბას მოაქვს“.7

მო ხა ლი სეო ბა ხელს უწ ყობს თაო ბა თა შო რის კავ ში რე ბის 
გაღ რმა ვე ბა საც, რომ ლის ასათ ვი სე ბე ლი პო ტენ ცია ლიც დი-
დია სა ქარ თვე ლო ში. რო დე საც ახალ გაზ რდე ბი და ხან დაზ მუ-

ლი ადა მია ნე ბი სა ზო გა დოებ რივ საქ მია ნო ბებ ში ერ თობ ლი ვად 
მო ნა წი ლეო ბენ, ეს და მა ტე ბით, თაო ბე ბის გაერ თია ნე ბის, ერ-
თმა ნე თის თვის ცოდ ნის, გა მოც დი ლე ბის გა ზია რე ბის და ურ-
თიერ თგა გე ბის გაღ რმა ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა.
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კონ ფე რენ ციას მდგრა დი გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ. კონ ფე რენ-
ციის მი ზა ნი გახ ლდათ მსოფ ლიოს წი ნა შე მდგა რი უმ წვა ვე სი 
ეკო ლო გიუ რი, პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი გა მოწ ვე ვე ბი სა 
და უმ თავ რე სად კი, გლო ბა ლურ დო ნე ზე სი ღა რი ბის აღ მოფ-
ხვრის თვის უნი ვერ სა ლუ რი მიზ ნე ბის შე მუ შა ვე ბა. სწო რედ ამ 
პე რიო დი დან იწ ყე ბა მუ შაო ბა მდგრად გან ვი თა რე ბა სა და მის 
მი საღ წე ვად სა ჭი რო 17 მი ზან ზე. მიზ ნე ბი ერ თმა ნეთ თან მჭიდ-
როდ არის და კავ ში რე ბუ ლი და შე სა ბა მი სად, პროგ რე სი ერ თის 
მიღ წე ვის კენ აუ ცი ლებ ლად აი სა ხე ბა მეო რე მიზ ნის შეს რუ ლე ბა-
ზეც. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ თი თოეუ ლი მი ზა ნი ზო გად სა კა ცობ რიო 
მნიშ ვნე ლო ბი საა, რად გან თი თოეულ ჩვენ განს – ამ პლა ნე ტა ზე 
მცხოვ რებ თი თოეულ ადა მიანს ეხე ბა და წარ მოად გენს საერ-
თა შო რი სო ძა ლის ხმე ვის ყვე ლა ზე მა ღალ დო ნეს იმის თვის, რა-
თა ჩვენ და მო მა ვალ მა თაო ბებ მა ვიც ხოვ როთ უფ რო მდგრად, 
უსაფ რთხო და და ცულ პლა ნე ტა ზე.

სა ხელ მწი ფოე ბი სა და მო ქა ლა ქეე ბის მხრი დან მდგრა დი 
გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის მნიშ ვნე ლო ბის გააზ რე ბამ და პა სუ-
ხის მგებ ლო ბის გა ზია რე ბამ სა ფუძ ვე ლი დაუ დო ისე თი გლო-
ბა ლუ რი გაერ თია ნე ბის შექ მნას, რო გო რი ცაა საერ თა შო რი სო 
მოძ რაო ბა ახალ გაზ რდე ბი კლი მა ტუ რი ცვლი ლე ბე ბის თვის 
(International Youth Climate Movement), რო მე ლიც მზარ დი პო ტენ ცია-
ლის მქო ნე მოძ რაო ბაა და აერ თია ნებს ახალ გაზ რდებს მთე ლი 
მსოფ ლიო დან, კლი მა ტუ რი ცვლი ლე ბე ბის შე სა ხებ გა ნათ ლე-
ბის, ცნო ბიე რე ბის ამაღ ლე ბის და კონ კრე ტუ ლი ღო ნის ძიე ბე-
ბის გან სა ხორ ციე ლებ ლად.

კლი მა ტუ რი ცვლი ლე ბე ბის თე მა ზე ახალ გაზ რდუ ლი მოძ-
რაო ბის იდეა 2005 წლი დან იღებს სა თა ვეს. ის უკავ შირ დე ბა 
მონ რეალ ში (კა ნა და), მონ რეა ლის სა სახ ლე ში გაე როს კლი მა-
ტის ცვლი ლე ბე ბის კონ ვენ ციის გან ხილ ვა ში წევ რი ქვეყ ნე ბის 
ახალ გაზ რდუ ლი დე ლე გა ციე ბის მო ნა წი ლეო ბას. სწო რედ აქ 
გაჩ ნდა ახალ გაზ რდე ბის მო ნა წი ლეო ბის გა ფარ თოე ბის იდეა, 
რა საც მა ლე ვე კა ნა დუ რი ახალ გაზ რდუ ლი კლი მა ტის ცვლი-
ლე ბე ბის კოა ლი ციის შექ მნა მოჰ ყვა (2006 წე ლი), რო მე ლიც 
48 ახალ გაზ რდულ ორ გა ნი ზა ციას აერ თია ნებ და ქვეყ ნის მას-
შტა ბით. ამის შემ დეგ შეიქ მნა ავ სტრა ლიის ახალ გაზ რდუ ლი 
კოა ლი ცია 27 ორ გა ნი ზა ციის შე მად გენ ლო ბით და მა ლე ვე, ინ-
დოე თის ახალ გაზ რდუ ლი ქსე ლი. 2008 წლი დან საქ მია ნობს 
გაერ თია ნე ბუ ლი სა მე ფოს ელ ჩე ბის მიერ შექ მნი ლი გაერ თია-
ნე ბუ ლი სა მე ფოს კლი მა ტუ რი ცვლი ლე ბე ბის ახალ გაზ რდუ ლი 
კოა ლი ციაც (UKYCC). 

დღეს 50-ზე მე ტი ქვეყ ნის წარ მო მად გე ნე ლი იღებს მო ნა წი-
ლეო ბას გაერ თია ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ციის კონ ფე რენ-
ციებ სა და მო ლა პა რა კე ბებ ში კლი მა ტუ რი ცვლი ლე ბე ბის თვის 
Nations Climate Change Conference (UNFCCC), სა დაც ახალ გაზ რდე ბი 
კლი მა ტურ ცვლი ლე ბებ თან და კავ ში რე ბულ ხედ ვებს სა კუ თა-
რი ქვეყ ნე ბის პერ სპექ ტი ვი დან წა რად გე ნენ. გარ და ამი სა, ისი-
ნი ხელს უწ ყო ბენ გა რე მოს დაც ვის თე მა ზე ად გი ლობ რი ვი სა-
გან მა ნათ ლებ ლო და შე მეც ნე ბი თი ღო ნის ძიე ბე ბის ჩა ტა რე ბას. 
ახალ გაზ რდუ ლი მოძ რაო ბე ბი მთლია ნად მო ხა ლი სეობ რივ 
საწ ყი სებ ზე იმარ თე ბა. 

მოძ რაო ბის მიღ წე ვებს8 შო რი საა: 2015 წლის პა რი ზის შე-

თან ხმე ბა, რო მე ლიც სა ვალ დე ბუ ლო ხა სია თის პირ ვე ლი მრა-
ვალ მხრი ვი გა რე მოს დაც ვი თი ხელ შეკ რუ ლე ბაა და ეფუძ ნე ბა 
თაო ბა თა შო რის სა მარ თლია ნო ბის პრინ ციპს; გლო ბა ლუ რი 
პროექ ტი „ა ხალ გაზ რდა ლი დე რე ბი მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 
მიზ ნე ბის თვის“; შე თან ხმე ბა კონ ვენ ციის მე-6 მუხ ლის გან ხორ-
ციე ლე ბას თან და კავ ში რე ბით, რო მე ლიც ეძ ღვნე ბა კლი მა ტის 
ცვლი ლე ბის სწავ ლე ბას, ტრე ნინ გებს, სა ზო გა დოე ბის ინ ფორ-
მი რე ბუ ლო ბას, სა ზო გა დოე ბის მო ნა წი ლეო ბას, ინ ფორ მა ციის 
ხელ მი საწ ვდო მო ბას, ამ სა კით ხებ ზე საერ თა შო რი სო თა ნამ-
შრომ ლო ბა სა და პრე ვენ ციუ ლი ღო ნის ძიე ბე ბის ეფექ ტუ რად 
გან ხორ ციე ლე ბას.

8 Available 
for reading here: 
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მო ხა ლი სეობ რი ვი საქ მია ნო ბის ძი რი თა დი 
მა ხა სია თებ ლე ბია

w სოციალური სარგებელი – მო ხა ლი სეობ რი ვი საქ მია ნო-
ბა  სა ზო გა დოე ბი სათ ვის უან გა როდ გა წეუ ლი სა სი კე თო საქ მეა  
და აქ ტუა ლუ რი სო ცია ლუ რი პრობ ლე მე ბის გა დაწ ყვე ტის მე ქა-
ნიზმს წარ მოად გენს, რაც არ სე ბი თად მი მარ თუ ლია არა თა ვად 
მო ხა ლი სის, არა მედ სხვა პი რის, პირ თა ჯგუ ფის ან ზო გა დად, 
სა ზო გა დოე ბის სა სარ გებ ლოდ. ყო ველ გვა რი ფი ნან სუ რი ინ ტე-
რე სი სა და იძუ ლე ბი თი შრო მის მი ზა ნი სხვა ადა მია ნე ბის სო ცია-
ლურ კე თილ დღეო ბა ზე გა დის. 

w სამოქალაქოაქტივობა – მო ხა ლი სეობ რი ვი საქ მია ნო ბა შე-
საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს პირს ჩაერ თოს და მო ნა წი ლეო ბა მიი-
ღოს სა ზო გა დოე ბის გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში. მო ხა ლი სეო ბა 
არ მოიაზ რე ბა „შრო მის“ ცნე ბა ში და არ წარ მო შობს შრო მით 
ურ თიერ თო ბებს. მო ხა ლი სის საქ მია ნო ბა მა ღა ლი თვით შეგ ნე-
ბი თა და პა სუ ხის მგებ ლო ბით გან ხორ ციე ლე ბუ ლი ინი ცია ტი ვე-
ბით გა მო ხა ტუ ლი სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვო ბის ფორ მაა და უპი რო-
ბო დაა მი მარ თუ ლი სა ზო გა დოე ბის ინ ტე რე სებ ზე. 

wთავისუფალიარჩევანი – მო ხა ლი სეო ბა არის პი რის კე თი-
ლი ნე ბის გა მოვ ლი ნე ბა, ის შეიძ ლე ბა გან ხორ ციელ დეს მხო-
ლოდ ნე ბა ყოფ ლო ბით და არა – იძუ ლე ბით. მო ხა ლი სეობ რი ვი 

9 მდგრადი განვითარების 
მიზნების შესახებ 

დამატებითი ინფორმაცია 
შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგ 

ბმულზე გადასვლით: 

https://studentclimates.wordpress.com/2016/10/28/3-achievements-and-2-challenges-for-youth-in-the-international-climate-negotiations/
https://www.unicef.org/georgia/ka/
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საქ მია ნო ბა არ წარ მოად გენს სა მარ თლებ რივ ვალ დე ბუ ლე ბას 
და მი სი გა ნუ ხორ ციე ლებ ლო ბა არ იწ ვევს იუ რი დიულ პა სუ ხის-
მგებ ლო ბას. სა კუ თა რი ინი ცია ტი ვით გან ხორ ციე ლე ბუ ლი საქ-
მია ნო ბა, სა მო ქა ლა ქო პა სუ ხის მგებ ლო ბით გააზ რე ბუ ლი თა ვი-
სუ ფა ლი არ ჩე ვა ნია. 

w გათვითცნობიერებული აქტივობა –  მო ხა ლი სეო ბა წარ-
მოად გენს პი რის პი რა დი პო ზი ციის გა მო ხა ტუ ლე ბას, რო მე ლიც 
გან პი რო ბე ბუ ლია ჰუ მა ნუ რი და მო ხა ლი სეობ რი ვი იდეა ლე ბის 
გათ ვით ცნო ბიე რე ბის შე დე გად. მო ხა ლი სის მო ტი ვა ცია მი სი 
შეგ ნე ბუ ლი და გააზ რე ბუ ლი მოქ მე დე ბე ბის ერ თობ ლიო ბაა.  

w მატერიალურიდაინტერესების გარეშე –  მო ხა ლი სეო-
ბის ცნე ბის ერ თ-ერ თი გან მსაზ ღვრე ლი კრი ტე რიუ მი გახ ლავთ 
ის, რომ მი სი გან ხორ ციე ლე ბის თვის პი რი არ იღებს ფუ ლად ან 
სხვა სა ხის ანაზ ღაუ რე ბას. უან გა როდ შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შაოს 
პრო ცეს ში მო ხა ლი სე მა ღა ლი მო ქა ლა ქეობ რი ვი პა სუ ხის მგებ-
ლო ბით სხვა ადა მია ნის სა ჭი როე ბა ზე კონ ცენ ტრირ დე ბა.  

w არამატერიალურისარგებლისმიღება – მიუ ხე და ვად იმი-
სა, რომ მო ხა ლი სე არ იღებს მა ტე რია ლუ რი სა ხის სარ გე ბელს, 
მას არა აქვს „ალ ტრუის ტის“ იმი ჯი და მი სი მო ტი ვა ცია არ შე-
მოი ფარ გლე ბა მხო ლოდ სხვებ ზე ზრუნ ვის გან მი ღე ბუ ლი სია-
მოვ ნე ბით. მო ხა ლი სეო ბა შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს პირს, ერ თი 
მხრივ, სა კუ თა რი წვლი ლი შეი ტა ნოს აქ ტუა ლუ რი სო ცია ლუ რი 
პრობ ლე მე ბის გა დაწ ყვე ტის პრო ცეს ში, ხო ლო მეო რე მხრივ 
მოახ დი ნოს სა კუ თა რი თვით რეა ლი ზა ცია და შეი ძი ნოს ისე თი 
უნარ -ჩვე ვე ბი, რო მე ლიც დაეხ მა რე ბა კა რიე რულ წინ სვლა სა 
და პი როვ ნულ გან ვი თა რე ბა ში.   

თა ვი სუ ფა ლი დროის სა სარ გებ ლოდ გა მო ყე ნე ბა, ახა ლი ინ-
ტე რე სის სფე როს გა ჩე ნა, ცოდ ნის გაღ რმა ვე ბა და პრაქ ტი კუ ლი 
უნარ -ჩვე ვე ბის გა მო მუ შა ვე ბა, სა კუ თა რი ინი ცია ტი ვე ბის გან-
ხორ ციე ლე ბა, სო ცია ლუ რი სარ გებ ლია ნო ბის შეგ რძნე ბა, ახა-
ლი ადა მია ნე ბის გაც ნო ბა, პრო ფე სიუ ლი გა მოც დი ლე ბის შე ძე ნა 
– ეს მო ტი ვა ციის ის ფორ მე ბია, რომ ლე ბიც შეიძ ლე ბა ამოძ რა-
ვებ დეს მო ხა ლი სეს. ისი ნი ხში რად გა ცი ლე ბით უფ რო მა ღა ლი 
ღი რე ბუ ლე ბი საა, ვიდ რე მა ტე რია ლუ რი სარ გებ ლის მი ღე ბა. 

ნამ დვი ლე ში კი სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბის ცნე ბის გან მარ ტე ბა 
ისე თი ვე მრა ვალ ფე რო ვა ნია, რო გორც სა მო ქა ლა ქო პრო ცე სებ-
ში მო ნა წი ლე ადა მია ნე ბი და მა თი მიზ ნე ბი. მიუ ხე და ვად იმი სა, 
რომ სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მი სხვა დას ხვა კონ ტექ სტში გან სხვა-
ვე ბუ ლია, მი სი ფორ მა და სა ხე ძი რი თა დად მაინც ად გი ლობ-
რივ, სო ცია ლურ, ეკო ნო მი კურ, კულ ტუ რულ და პო ლი ტი კურ 
კონ ტექ სტზეა და მო კი დე ბუ ლი. 

სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მი კონ ცეპ ტუა ლუ რად შეიძ ლე ბა სამ 
კომ პო ნენ ტად დაი ყოს:  

w საზოგადოებისსამსახური/მომსახურება – ნე ბა ყოფ-
ლო ბი თი მომ სა ხუ რე ბა ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დოე ბის-
თვის, რო გორც ინ დი ვი დუა ლუ რად, ისე ჯგუ ფუ რად; 

w კოლექტიურიმოქმედება – ჯგუ ფუ რად გან ხორ ციე ლე-
ბუ ლი ქმე დე ბე ბი სა ზო გა დოე ბის კე თილ დღეო ბი სათ ვის, 
მა გა ლი თად, რო გო რი ცაა: საპ რო ტეს ტო აქ ციე ბი ან ინი ცია-
ტი ვე ბი ფარ თო სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბა ზე ზე მოქ მე დე-
ბის მიზ ნით; 

w პოლიტიკური ჩართულობა – ქმე დე ბა, რომ ლე ბიც 
მოი ცავს მთავ რო ბის მო ნა წი ლეო ბას და ინ დი ვი დუა ლურ 
ძა ლის ხმე ვას მი მარ თავს კო ლექ ტიუ რი აქ ტი ვო ბე ბის კენ 
პო ლი ტი კუ რი მე ქა ნიზ მე ბის გა მო ყე ნე ბით პრობ ლე მე ბის 
გა და საჭ რე ლად. 

მიუ ხე და ვად თე მებ სა და ჩარ თუ ლო ბის ფორ მებს შო რის 
არ სე ბუ ლი გან სხვა ვე ბე ბი სა, სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მის გან ვი-
თა რე ბა ზე გავ ლე ნას ახ დენს ისე თი ფაქ ტო რე ბი, რო გო რი ცაა: 
სო ცია ლუ რი ნდო ბა, გა ნათ ლე ბა, დე მოგ რა ფია, სო ცია ლურ -
ე კო ნო მი კუ რი უთა ნას წო რო ბა, გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა და 
მე დიის და მოუ კი დებ ლო ბა. 

აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ მო ხა ლი სეო ბა არის სა მო ქა ლა ქო 
ჩარ თუ ლო ბის მხო ლოდ ერ თი ფორ მა, რო მე ლიც ცალ კეუ ლი 
ინ დი ვი დე ბის სა მო ქა ლა ქო პა სუ ხის მგებ ლო ბებ თან მჭიდ რო 
კავ შირ შია. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ პირ და პი რი კავ ში რი მო-
ხა ლი სეო ბა სა და სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზმს შო რის ხი ლუ ლი არ 
არის, ის მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს მო ქა ლა ქეებ ში, გან-
სა კუთ რე ბით კი ახალ გაზ რდებ ში სა ზო გა დოე ბას თან ურ თიერ-
თო ბის, სა მო ქა ლა ქო უნარ -ჩვე ვე ბის და ღი რე ბუ ლე ბე ბის ჩა მო-
ყა ლი ბე ბის კუთ ხით.  

სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მსა და მო ხა ლი სეო ბას შო რის მთა ვარ 
კვანძს სა ზო გა დოე ბის თვის ნე ბა ყოფ ლო ბით გა წეუ ლი მომ სა ხუ-
რე ბა ქმნის. მო ხა ლი სეო ბა შეიძ ლე ბა იყოს სა მო ქა ლა ქო გა მოც-
დი ლე ბის მი ღე ბის კარ გი გზა.  

მო ხა ლი სეობ რი ვი საქ მია ნო ბის და სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მის 
საინ ტე რე სო მა გა ლი თე ბი, რომ ლებ მაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი-
ლი შეი ტა ნეს ქვეყ ნის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის მშე ნებ ლო-
ბა ში, სა ქარ თვე ლო შიც არა ერ თი გვხვდე ბა, მა გა ლი თად, ერ თ-
ერ თია მა რიამ დე მუ რიას ის ტო რია, რო მელ მაც სა მო ქა ლა ქო 
გა ნათ ლე ბის, კულ ტუ რულ და წე სე ბუ ლე ბა თა სა ზო გა დოე ბის-
თვის სა სარ გებ ლოდ მუ შაო ბის და პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლეო-
ბის პრინ ცი პე ბი ერთ იდეად გააერ თია ნა. 

10The Collected Clinical Works 
of Alfred Adler: Case histories, 
Bellingham, 2005

რა არის სა მო ქა ლა ქო 
აქ ტი ვიზ მი და რა კავ ში რი აქვს 
მას მო ხა ლი სეო ბას თან?  

სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მი ეფუძ ნე ბა სო ცია ლურ ნორ მებს, რაც, 
თა ვის მხრივ, ორ გა ნი ზა ციულ თუ სა ზო გა დოებ რივ სექ ტორ თა-
ნაა კავ შირ ში და ხელს უწ ყობს მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბას სა-
ზო გა დოებ რი ვი პო ლი ტი კი სა თუ გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის 
პრო ცე სებ ში. სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბა ფარ თო მცნე ბაა და 
სიღ რმი სეულ, გააზ რე ბულ ანა ლიზს მოით ხოვს.   

ბო ლო პე რიოდ ში სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მის შე სა ხებ, სა ზო გა-
დოე ბა ში შე და რე ბით ვიწ რო გა გე ბა დამ კვიდ რდა: ის მიიჩ ნე ვა 
გზად, რომ ლი თაც მო ქა ლა ქეე ბი სა ზო გა დოებ რივ ცხოვ რე ბა ში 
ერ თვე ბიან და ცდი ლო ბენ სხვა ადა მია ნე ბის მდგო მა რეო ბის 
გაუმ ჯო ბე სე ბას, ან უკე თე სი სა ზო გა დოე ბის ფორ მი რე ბას10. სი-

გახ დი 
მო ხა ლი სე 
და: 
w დაეხმარე
ადამიანებს!
ჩაერთესამო
ქალაქოაქტი
ვიზმში!
w სასარგებ
ლოდგამოიყე
ნეთავისუფა
ლიდრო!
w მონაწი
ლეობამიიღე
კონკრეტული
პრობლემების
გადაწყვეტაში!
w შეიძინეახა
ლიმეგობრები!
w განახორციე
ლესაკუთარი
ინიციატივები!
w გაიჩინეახა
ლიინტერესის
სფერო!
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თა ნამ შრო მელ თა მო ხა ლი სეო ბა ხში რად უკავ შირ დე ბა ბიზ-
ნე სის კორ პო რა ციულ სო ცია ლურ პა სუ ხის მგებ ლო ბას. აღ სა-
ნიშ ნა ვია ისიც, რომ მო ხა ლი სეო ბა მიიჩ ნე ვა კორ პო რა ციუ ლი 
სო ცია ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის მკა ფიო და უნი კა ლურ კომ-
პო ნენ ტად, რო მე ლიც სა შუა ლე ბას აძ ლევს კომ პა ნიას შექ-
მნას სა ზო გა დოე ბის მხარ დამ ჭე რი ღო ნის ძიე ბე ბის გა ტა რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა თა ნამ შრო მელ თა ჩარ თუ ლო ბი სა და კმა ყო-
ფი ლე ბის ხარ ჯზე. აღ ნიშ ნუ ლი ღო ნის ძიე ბე ბი, თა ვის მხრივ, 
მიკ რო (ში და) სარ გებ ლად ტრან სფორ მირ დე ბა და ამავ დროუ-
ლად, მაკ რო (გა რე) ძა ლის ხმე ვის გა მო ყე ნე ბით კორ პო რა ციუ-
ლი რე პუ ტა ციის გან მტკი ცე ბის წი ნა პი რო ბას ქმნის. 

ამ ელე მენ ტე ბის ერ თობ ლიო ბით იქ მნე ბა კარ გად და ბა ლან-
სე ბუ ლი სა ზო გა დოებ რი ვი სფე რო, სა დაც თა ნამ შრომ ლებს 
შეუძ ლიათ აქ ტიუ რად დაუ ჭი რონ მხა რი სა ზო გა დოე ბა ში არ-
სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რას და ამავ დროუ ლად აქ ტიუ-
რად ჩაერ თონ სა კუ თა რი კომ პა ნიის რე პუ ტა ციის11 ამაღ ლე ბის 
პრო ცე სებ ში.

მოხალისეობა
ორგანიზაციის
შიგნითდაგარეთ

რა ვი ცით თა ნამ შრო მელ თა 
მო ხა ლი სეო ბის შე სა ხებ? 

11 Kenneth R Andrews, 1987
12 Marc A. Musick, John 

Wilson, 2007

კ
ორპორაციული სო ცია ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბა 
(CSR) არის მზარ დი პრაქ ტი კა, რომ ლი თაც ბიზ ნე სი 
მო ნა წი ლეობს სა ზო გა დოე ბი სათ ვის სა სარ გებ ლო 
ინი ცია ტი ვებ ში. მო წი ნა ვე კომ პა ნიე ბი იყე ნე ბენ სა კუ-

თარ რე სურ სებს – თა ნამ შრომ ლებ სა და მო გე ბას, ბიზ ნე სი სა 
და სა ზო გა დოე ბის თვის საერ თო, სა სი კე თო ღი რე ბუ ლე ბე ბის 
შე საქ მნე ლად, რაც გარ და სო ცია ლუ რი სარ გებ ლი სა, კე თილ-
დღეო ბის ძლიე რი ინ სტრუ მენ ტი ცაა. კორ პო რა ციე ბის მა გა-
ლით ზე ეს ინ სტრუ მენ ტი თა ნამ შრო მელ თა სა ზო გა დოებ რივ 
ცხოვ რე ბა ში ჩარ თუ ლო ბას, მა თი ვე უნარ -ჩვე ვე ბის გან ვი თა-
რე ბა სა და სუ ლიე რი და სო ცია ლუ რი კე თილ დღეო ბის მიღ წე-
ვას უწ ყობს ხელს. 

კომ პა ნიებ ში თა ნამ შრო მელ თა მო ხა ლი სეო ბა ძა ლიან ჰგავს 
საქ ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ციებ ში მო ხა ლი სე თა ნამ შრომ ლე-
ბის საქ მია ნო ბას. ეს არის მხარ და ჭე რის აქ ტიუ რი ფორ მა, რო-
მე ლიც გუ ლის ხმობს დროი სა და უნა რე ბის გა ცე მას12, ნაც ვლად 
ფუ ლა დი შე მო წი რუ ლო ბე ბი სა, რო მე ლიც პა სიუ რი მხარ და ჭე-
რის ფორ მად მიიჩ ნე ვა. 



24 რა არის და საქ მე ბულ თა 
მო ხა ლი სეო ბის და მა ტე ბი თი 
სარ გე ბე ლი ორ გა ნი ზა ციის თვის

13  Booth, Jonathan E., Park, 
Kyoung Won and Glomb, 2009
14 Booth et al., 2009
15 Cone 2006 Millennial Case 
Study; Cone, 2008
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თანამშრომელთაკორპორაციული
მოხალისეობისმხარდაჭერისტიპები

აკავშირებენთუარაკომპანიები
კორპორაციულსოციალურ
პასუხისმგებლობას
თანამშრომელთამოხალისეობასთან?

მო ხა ლი სეო ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად უწ ყობს ხელს გუნ დის ჩა მო ყა-
ლი ბე ბას ორ გა ნი ზა ციის შიგ ნით. მა გა ლი თად, თა ნამ შრომ ლე-
ბი, რომ ლე ბიც სამ სა ხუ რის პა რა ლე ლუ რად ჩარ თუ ლი არიან 
მო ხა ლი სეობ რივ ინი ცია ტი ვებ ში თა ვიანთ კო ლე გებ თან ერ-
თად, უფ რო მჭიდ რო კავ ში რებს ამ ყა რე ბენ ერ თმა ნეთ თან. 
დიდ კომ პა ნიებ ში, ზოგ ჯერ ახ ლა დაყ ვა ნილ თა ნამ შრომ ლებს, 
კო ლე გე ბის უკეთ გა საც ნო ბად პირ ვე ლი ვე აქ ტი ვო ბად კორ პო-
რა ციუ ლი მო ხა ლი სეო ბის ღო ნის ძიე ბა ში მო ნა წი ლეო ბას სთა-
ვა ზო ბენ. აღია რე ბუ ლია, რომ ეს პრო ცე სი, ერ თი მხრივ, ზრდის 
თა ნამ შრო მელ თა კმა ყო ფი ლე ბას დამ საქ მე ბე ლი კომ პა ნიის 
მი მართ და მეო რე მხრივ – მათ მო ტი ვა ციას სა მუ შაოს თან მი-
მარ თე ბა ში. 

კვლე ვე ბი ადას ტუ რებს13, რომ მო ხა ლი სეობ რი ვი საქ მია-
ნო ბა ხელს უწ ყობს თა ნამ შრომ ლებს სა მუ შაოს თან და კავ ში-
რე ბუ ლი უნარ -ჩვე ვე ბის გან ვი თა რე ბა ში და ეხ მა რე ბა მათ სა-
კუ თა რი ფუნ ქცია- მო ვა ლეო ბე ბის უკეთ აღ ქმა ში. გარ და ამი სა, 
მო ხა ლი სეობ რი ვი სა მუ შაოს შეს რუ ლე ბის დროს ვლინ დე ბა 
თა ნამ შრო მელ თა ახა ლი უნა რე ბი და შე საძ ლებ ლო ბე ბი. თა-
ნამ შრომ ლის სა მუ შაო ზე წარ მა ტე ბის მიღ წე ვის ალ ბა თო ბა 
43%-ით14 იზ რდე ბა, თუ კი ის აც ნო ბიე რებს, რომ მო ხა ლი სეობ-
რი ვი მუ შაო ბით ახა ლი უნარ -ჩვე ვე ბი შეი ძი ნა, ან მი ძი ნე ბულ-
მა უნა რებ მა და შე საძ ლებ ლო ბებ მა გაიღ ვი ძა მას ში.

ასე ვე კვლე ვე ბით15 აღია რე ბუ ლია, რომ თა ნამ შრო მელ თა 
მო ხა ლი სეო ბის მო ტი ვი სა მი ძი რი თა დი სურ ვი ლით აიხ სნე-
ბა: 1. დაეხ მა როს დამ საქ მე ბელს; 2. დაეხ მა როს სხვებს და 
3. დაეხ მა როს სა კუ თარ თავს. ბო ლო ათ წლეუ ლე ბის გან მავ-
ლო ბა ში სულ უფ რო მე ტი კომ პა ნია უწ ყობს ხელს თა ნამ შრო-
მელ თა მო ხა ლი სეო ბას. მე ტიც, კომ პა ნიე ბის დი დი ნა წი ლი 
თა ნამ შრო მელ თა მო ხა ლი სეო ბას კორ პო რა ციუ ლი სო ცია-
ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის ნა წი ლად მიიჩ ნევს.  

კომ პა ნიის კორ პო რა ციუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის (CSR) მი-
მართ პო ზი ტიუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა გან სა კუთ რე ბით აშ კა-
რაა ათას წლეუ ლის თაო ბა ში, რო მელ საც ე.წ. მი ლე ნია ლებს 
(Millennials) მია კუთ ვნე ბენ. მი ლე ნია ლე ბი 1982–2000 წლებ ში 
და ბა დე ბუ ლი ადა მია ნე ბი არიან. ამ თაო ბის წარ მო მად გენ-
ლე ბი არიან პირ ვე ლე ბი, ვინც ციფ რულ ერა ში დაი ბად ნენ. 
მი ლე ნიალ თა 61% პი რა დად გრძნობს პა სუ ხის მგებ ლო ბას 
მსოფ ლიო ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა ში, ხო ლო უმ რავ ლე სო ბას 
(79%) სურს იმუ შაოს კომ პა ნია ში, რო მე ლიც სა ზო გა დოე ბის 
კე თილ დღეო ბა ზე ზრუ ნავს. იგი ვე კვლე ვა მიუ თი თებს, რომ 
სი ნამ დვი ლე ში, მი ლე ნიალ თა 69% უარს იტ ყვის ისეთ კომ პა-
ნია ში მუ შაო ბა ზე, რო მე ლიც არ იქ ნე ბა სო ცია ლუ რად პა სუ-
ხის მგე ბე ლი.  

შე სა ბა მი სად, კორ პო რა ციე ბის თვის, რომ ლე ბიც აც ნო ბიე-
რე ბენ ათას წლეუ ლის თაო ბის წარ მო მად გე ნელ თა მო ზიდ-
ვა სა და შე ნარ ჩუ ნე ბას თან და კავ ში რე ბულ თა ვი სე ბუ რე ბებს, 

„რას აკე თე ბენ“ წამ ყვა ნი კომ პა ნიე ბი, 
რომ ლე ბიც ხელს უწ ყო ბენ თა ნამ შრო მელ თა 
მო ხა ლი სეო ბას? 

გა მოც დი ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, კომ პა ნიე ბი ექვს ძი რი თად 
პრინ ციპ ზე დაყ რდნო ბით აღია რე ბენ და წაა ხა ლი სე ბენ თა ნამ-
შრო მელ თა მო ხა ლი სეო ბას:  

1. მო ხა ლი სეობ რი ვი საქ მია ნო ბი სას თა ნამ შრო მელ თა 
მიერ და ხარ ჯუ ლი სა მუ შაო საა თე ბის დას ვე ნე ბის დღეე-
ბად გა მო ყე ნე ბა; 

2. თა ნამ შრო მელ თა სა ზო გა დოებ რივ ღო ნის ძიე ბებ ში 
ჩარ თვა; 

3. წი ნას წარ გან საზ ღვრუ ლი სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის თვის უფა-
სო მომ სა ხუ რე ბის დღეე ბის და წე სე ბა; 

4. თა ნამ შრომ ლის უნა რებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი უფა სო მომ-
სა ხუ რე ბის, ანუ პრო-ბო ნო მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა;  

5. არა კო მერ ციუ ლი ორ გა ნი ზა ციე ბის უმაღ ლეს მე ნეჯ მენ-
ტში/ გამ გეო ბის მუ შაო ბა ში მო ნა წი ლეო ბა;  

6. ფი ლან თრო პიუ ლი ღო ნის ძიე ბე ბის გან ხორ ციე ლე ბა.

2013 წელს ამე რი კულ მა გა მო ცე მა Fortune-მა გა მოაქ ვეყ ნა 100 
წარ მა ტე ბუ ლი კომ პა ნიის მუ შაო ბის რეი ტინ გი, რო მე ლიც თა-
ნამ შრო მელ თა გა მო კით ხვის – „საუ კე თე სო სა მუ შაო ად გი ლი“ 
შე დე გებ ზე დაყ რდნო ბით და აღ ნიშ ნუ ლი კომ პა ნიე ბის კორ პო-
რა ციუ ლი პროგ რა მე ბის შეს წავ ლის სა ფუძ ველ ზე მომ ზად და. 
ამ მი მარ თუ ლე ბით მო წი ნა ვე კომ პა ნიე ბის გა მოვ ლე ნა ეფუძ-
ნე ბო და მათ მი მართ ნდო ბის ინ დექ სის შე ფა სე ბას, რო მე ლიც 
ზო მავს სა მუ შაო ად გილ ზე ურ თიერ თო ბე ბის ხა რისხს და შეის-
წავ ლის თა ნამ შრომ ლე ბი სა და მე ნეჯ მენ ტის ურ თიერ თდა მო-
კი დე ბუ ლე ბას.  

კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ 100-ვე კომ პა ნიას სა ჯა როდ აქვს გაც-
ხა დე ბუ ლი კორ პო რა ციუ ლი სო ცია ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბა 
და სა ყო ველ თაოდ აღია რე ბუ ლი ექ ვსი მხარ და ჭე რის ფორ მი-
დან მი ნი მუმ ორს მაინც იყე ნებს აქ ტიუ რად. მათ გან თით ქმის 
97% სა კუ თარ ვებ გვერ დზე, წლიურ ან გა რიშ სა და კორ პო რა-

მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმის გააზ რე ბა, თუ რა კავ ში რი აქვს კორ-
პო რა ციულ სო ცია ლურ პა სუ ხის მგებ ლო ბას (CSR) ორ გა ნი ზა-
ციის საქ მია ნო ბე ბის სტრა ტე გიულ და გეგ მვას თან.  
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საზოგადოებრივ
ღონისძიებებში
მონაწილეობის

მაგალითი:

მე დია საა გენ ტო „კლი პარ ტი“ ეროვ ნუ ლი ბიბ ლიო თე კის ხელ-
შეწ ყო ბით 2018 წლის ოქ ტომ ბრი დან ახორ ციე ლებს წიგ ნის 
კლუ ბის პროექტს ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. პროექ ტის 
ფარ გლებ ში ახალ გაზ რდე ბის თვის შეიქ მნა თა ნა მედ რო ვე, ყო-
ველ მხრივ აღ ჭურ ვი ლი სა მუ შაო სივ რცე, სა დაც მათ შეუძ ლიათ 
შეიკ რი ბონ, დაამ ყა რონ ერ თმა ნეთ თან კავ ში რე ბი, გაი ფარ-
თოონ თვალ სა წიე რი, ითა ნამ შრომ ლონ და გა ნა ხორ ციე ლონ 
თე მის თვის სა სარ გებ ლო ინი ცია ტი ვე ბი ბიზ ნეს და სო ცია ლუ რი 
პროექ ტე ბის სა ხით. 

წიგ ნის კლუ ბი ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ფელ 
ჩოჩ ხა თის ძვე ლი ბიბ ლიო თე კის შე ნო ბა ში ფუნ ქციო ნი რებს. 
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მომსახურების
უფასოდგაწევის
მაგალითი:

კომ პა ნია „მიკ რო ბიზ ნეს კა პი ტა ლი“ (“ემ ბი სი”) სა ქარ თვე ლო ში 
მოქ მე დი მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ციაა, რომ ლის მი ზა ნია 
მიკ რო და მცი რე მე წარ მეე ბი სა და ფერ მე რე ბის თვის მათ ზე 
მორ გე ბუ ლი და ხელ მი საწ ვდო მი ფი ნან სუ რი სერ ვი სე ბის შე-
თა ვა ზე ბა, ფი ნან სუ რი სახ სრე ბის და სა სეს ხო პრო დუქ ტე ბის 
ხელ მი საწ ვდო მო ბის გაზ რდა, გრძელ ვა დია ნი და გამ ჭვირ ვა-
ლე ურ თიერ თო ბა მომ ხმა რებ ლებ თან. 

კორ პო რა ციუ ლი სო ცია ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის ფარ-
გლებ ში ემ ბი სი ახორ ციე ლებს სო ცია ლურ-სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროექტს: „ფი ნან სუ რი მრჩე ვე ლი“, რომ ლის მი ზა ნია ფი ნან-
სე ბის სფე რო ში ადა მია ნებს ის ცოდ ნა და უნა რე ბი შეს ძი ნოს, 
რაც მათ პი რა დი ფი ნან სე ბის მარ თვი სას არ სე ბუ ლი ფი ნან სუ-
რი ინ სტრუ მენ ტე ბის სწო რად და ეფექ ტუ რად გა მო ყე ნე ბა ში 
დაეხ მა რე ბათ. ასე ვე მი ღე ბუ ლი ცოდ ნა მის ცემთ სა შუა ლე ბას 
თა ვი დან აი რი დონ თაღ ლი თურ ფი ნან სურ სქე მებ სა და პი რა-
მი დებ ში მო ნა წი ლეო ბა და ფი ნან სურ და საკ რე დი ტო ორ გა ნი-
ზა ციებ თან გააზ რე ბუ ლი და პა სუ ხის მგებ ლია ნი ურ თიერ თო ბა 
დაამ ყა რონ.  

პროგ რა მა „ფი ნან სუ რი მრჩე ვე ლი“ 2019 წლი დან ხორ-
ციელ დე ბა. მარ ნეუ ლის, სე ნა კის, ზუგ დი დის, ფო თის, წა ლენ-
ჯი ხის და შაუ მია ნის მე წარ მეო ბის პროგ რა მის მო ნა წი ლეებ მა 
უფა სო ფი ნან სუ რი კონ სულ ტა ციე ბი გაია რეს სა ქარ თვე ლოს 
ეროვ ნუ ლი ბან კის მიერ გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საო კუ პა-
ციო ხაზ თან ორ გა ნი ზე ბულ ფუ ლის გლო ბა ლურ კვი რეულ ში; 
,,ფონ დი ტა სო“ პროექ ტის ფარ გლებ ში დაეხ მა რა სა მეგ რე ლოს 
რე გიო ნის ქალ თა ჯგუ ფებს საგ რან ტო კონ კურ სის მომ ზა დე-
ბა ში; უფა სო მას ტერ კლა სე ბი შეს თა ვა ზა ტუ რიზ მის სფე რო ში 
მოღ ვა წე დაინ ტე რე სე ბულ მხა რეებს; „ფი ნან სუ რი მრჩე ვე ლი“ 
სხვა მრა ვალ სა გან მა ნათ ლებ ლო ღო ნის ძიე ბა შიც იღებს მო ნა-
წი ლეო ბას.  

ციუ ლი სო ცია ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის ან გა რიშ ში ასა ხავს, 
რომ მათ აქვთ თა ნამ შრო მელ თა მო ხა ლი სეო ბის პრაქ ტი კა, 
ისი ნი წაა ხა ლი სე ბენ და აფა სე ბენ თა ნამ შრო მელ თა ნე ბა ყოფ-
ლო ბი თო ბას, რაც ნათ ლად აი სა ხე ბა სა ზო გა დოე ბის სა სი კე-
თოდ გა კე თე ბულ გან ცხა დე ბებ ში, რო მელ შიც აღ ნიშ ნუ ლია, 
რომ თა ნამ შრომ ლე ბის მიერ მო ხა ლი სეობ რი ვად გან ხორ ციე-
ლე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბი ამა ვე კომ პა ნიე ბის კორ პო რა ციუ ლი მიზ-
ნე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი იყო. ჩა მო ნათ ვალ ში შე ვიდ ნენ 
ისე თი ცნო ბი ლი კომ პა ნიე ბი, რო გო რი ცაა: CHG Healthcare Services, 
The Boston Consulting Group, Wegmans Food Markets, Hilcorp , Camden Prop-
erty Trust და სხვა.  

კომ პა ნია Google-მა რეი ტინ გულ კომ პა ნია თა სია ში პირ ვე-
ლი ად გი ლი დაი კა ვა. აშ კა რაა, რომ იგი მა ღა ლი კორ პო რა-
ციუ ლი სო ცია ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბით გა მოირ ჩე ვა, თუმ ცა 
აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ სო ცია ლუ რი მიზ ნე ბის გან ხორ ციე ლე-
ბის თვის კომ პა ნია მრა ვალ ფე რო ვან მიდ გო მებს იყე ნებს. კერ-
ძოდ, ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი მხარ და ჭე რის  6 ფორ მი დან ოთხს 
სის ტე მა ტუ რად მი მარ თავს:   

1. თა ნამ შრომ ლე ბი მო ხა ლი სეობ რი ვი საქ მია ნო ბის-
თვის და ხარ ჯულ სა მუ შაო საა თებს ცვლიან დას ვე ნე ბის 
დღეებ ში;  

2. თა ნამ შრომ ლე ბი წი ნას წარ დად გე ნილ დღეებ ში უფა-
სო მომ სა ხუ რე ბას აწ ვდიან კომ პა ნიის მიერ გან საზ-
ღვრულ კლიენ ტებს;

3. თა ნამ შრომ ლე ბი პრო- ბო ნო მომ სა ხუ რე ბას უწე ვენ 
დამ წყებ კორ პო რა ციებს; 

4. ორ გა ნი ზა ცია პე რიო დუ ლად ფი ლან თრო პიულ ღო ნის-
ძიე ბებს აწ ყობს თა ნამ შრო მელ თა ჩარ თუ ლო ბით. 

გარ და ამი სა, 100- ვე კომ პა ნია მო ხა ლი სეო ბას გა ნი ხი ლავს, 
რო გორც ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დოე ბის წი ნა შე აღე ბულ ვალ-
დე ბუ ლე ბას. 49 კომ პა ნიამ დაა კონ კრე ტა თა ნამ შრომ ლე ბის 
მო ხა ლი სეო ბის ფო კუ სი რე ბის სფე როე ბი, თუმ ცა, საინ ტე რე სო 
ფაქ ტია, რომ ამ კომ პა ნიე ბი დან მხო ლოდ 53 იყო და კავ ში რე-
ბუ ლი მათ სა ვე ინ დუს ტრიას თან.

პროექ ტის ფარ გლებ ში 100 კვ-ზე მე ტი ფარ თის შე ნო ბა სრუ-
ლიად გა რე მონ ტდა, აღი ჭურ ვა კომ პიუ ტე რე ბი თა და ინ ტერ ნე-
ტით და გა ნახ ლდა წიგ ნე ბის ფონ დი.  

ახალ გაზ რდე ბი აქ ტიუ რად და დიან წიგ ნის კლუბ ში, სა დაც 
მათ თვის პე რიო დუ ლად ეწ ყო ბა შეხ ვედ რე ბი და ვი დეო ჩარ-
თვე ბი სხვა დას ხვა სფე როს წარ მო მად გე ნელ წარ მა ტე ბულ 
ადა მია ნებ თან, ასე ვე პრე ზენ ტა ციე ბი და ტრე ნინ გე ბი ტუ რიზ-
მის, აგ რო კულ ტუ რის, ფონ დე ბის მო ძიე ბის, პროექ ტის მარ-
თვის და სხვა აქ ტუა ლურ თე მებ ზე. კლუბ ში იკ ვრე ბა თა ნა-
მოაზ რე თა გუნ დი, რო მე ლიც მო მა ვალ ში სხვა დას ხვა იდეის 
გან ხორ ციე ლე ბა ზე გეგ მავს თა ნამ შრომ ლო ბას. იდეე ბის 
პროექ ტე ბად გარ დაქ მნა ში მათ „კლი პარ ტის“ მიერ შერ ჩეუ ლი 
მენ ტო რე ბი დაეხ მა რე ბიან.  

წიგ ნის კლუ ბის პროექ ტით „კლი პარ ტი“ ერ თი მხრივ, ეხ მა-
რე ბა ახალ თაო ბას ხა რის ხია ნი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა ში, ხო ლო 
მეო რე მხრივ, ახა ლი სებს ბიზ ნეს ში მათ პირ ველ ნა ბი ჯებს.

მაგალითები
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ღონისძიებებში
მოხალისეობრივად

მონაწილეობის
მაგალითი:

და ნიუ რი კომ პა ნია „ფეა თრი ზი“ რა ჭა ში 2014 წლი დან საქ მია-
ნობს და მოჰ ყავს ქარ თუ ლი სო ჭი. 2016 წელს კომ პა ნიამ კორ-
პო რა ციუ ლი სო ცია ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის ფარ გლებ ში, 
ამ ბრო ლაუ რის სა ჯა რო სკო ლის შე ნო ბა ში ევ რო პუ ლი სტან-
დარ ტე ბის ბავ შვთა სტო მა ტო ლო გიუ რი კლი ნი კა გახ სნა და 
კვი რა ში 5 დღე, სრუ ლიად უსას ყიდ ლოდ ემ სა ხუ რე ბა ამ ბრო-
ლაურ ში მცხოვ რებ 2-დან 18 წლამ დე ასა კის 1500-მდე ბავშვს. 
კლი ნი კა არ შე მოი ფარ გლე ბა მხო ლოდ მკურ ნა ლო ბით. ხში-
რად ტარ დე ბა პი რის ღრუს მოვ ლი სა და ჰი გიე ნის გაკ ვე თი ლე-
ბი ბავ შვე ბის თვის და მშობ ლე ბის თვის. 

2019 წლის 15 დე კემ ბრი დან კლი ნი კამ იგი ვე სერ ვი სის შე-
თა ვა ზე ბა ონის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რე ბი ბავ შვე ბის თვი-
საც გა დაწ ყვი ტა. პროექ ტი უვა დოა და გაგ რძელ დე ბა მა ნამ, 
სა ნამ კომ პა ნია „ფეა თრი ზი“ იარ სე ბებს. 
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კომ პა ნია „რე მაინ დე რი“ 2018 წლი დან საქ მია ნობს რე პუ ტა ციის 
მარ თვის მი მარ თუ ლე ბით. ორ გა ნი ზა ციას გააჩ ნია კარ გად გან-
ვი თა რე ბუ ლი კორ პო რა ციუ ლი სო ცია ლუ რი პა სუ ხის მგე ლო ბის 
ხედ ვა და სტრა ტე გია, რომ ლის ერ თ-ერთ მი მარ თუ ლე ბას დამ-
წყე ბი სო ცია ლუ რი სა წარ მოე ბის თვის პრო- ბო ნო სერ ვი სე ბის 
გა წე ვა წარ მოად გენს.

2019 წელს კომ პა ნიის პრო- ბო ნო სა კონ სულ ტა ციო მხარ-
და ჭე რა გაე წია სო ცია ლურ სა წარ მო „ია ლონს“, რო მე ლიც სო-
ფელ სა გუ რა მო ში შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა 
და საქ მე ბის ხელ შეწ ყო ბის მიზ ნით შეიქ მნა და ეწე ვა ეზოს და-
სუფ თა ვე ბა- გამ წვა ნე ბის მომ სა ხუ რე ბას ად გი ლობ რი ვი მო სახ-
ლეო ბის თვის.  

კომ პა ნია „რე მაინ დე რის“ პრო ფე სიო ნა ლი გუნ დის დახ მა-
რე ბით შეს წავ ლილ იქ ნა „ია ლო ნის“ მიმ დი ნა რე სა ჭი როე ბე ბი, 
რო მელ თა შო რის პრიო რი ტე ტად სა წარ მოს შე სა ხებ ცნო ბა-
დო ბის ამაღ ლე ბა გა მოიკ ვე თა. აღ ნიშ ნუ ლის სა პა სუ ხოდ კომ-
პა ნიის თა ნამ შრომ ლე ბი მო ხა ლი სეობ რივ საწ ყი სებ ზე ჩაერ-
თნენ პრო ცეს ში, შეი მუ შა ვეს სა ზო გა დოე ბას თან კო მუ ნი კა ციის 
სტრა ტე გია სო ცია ლუ რი სა წარ მო „ია ლო ნის თვის“ და ჩაა ტა რეს 
ტრე ნინ გე ბი სა წარ მოს მე ნეჯ მენ ტის თვის აღ ნიშ ნუ ლი სტრა ტე-
გიის გან ხორ ციე ლე ბის სა კით ხზე.

არაკომერციული
ორგანიზაციების
მხარდაჭერის
მაგალითი:

„თა ვი სუ ფა ლი თეატ რი“ ერ თა დერ თი თეატ რია, რო მელ საც სა-
ხელ მწი ფო არ აფი ნან სებს და მუდ მი ვად უწევს თან ხე ბის ოპ-
ტი მა ლურ ხარ ჯვა ზე ორიენ ტი რე ბუ ლო ბა. ამის გა მო ხში რად 
მა ყუ რე ბელ თან კო მუ ნი კა ცია თეატ რის პრიო რი ტე ტე ბის მიღ მა 
რჩე ბა, რაც იწ ვევს თეატ რის თვის მნიშ ვნე ლო ვან პრობ ლე მას 
– წარ მოდ გე ნებ ზე ახალ გაზ რდა მა ყუ რე ბელ თა სიმ ცი რეს.  

კომ პა ნია „ჯინ ვენ ტორ მა“ თეატ რის მხარ და ჭე რა ახალ გაზ-
რდა თაო ბას თან სო ცია ლურ მე დია ში კო მუ ნი კა ციის გაძ ლიე-
რე ბი თა და ამ გზით თეატ რი სად მი მა თი ინ ტე რე სის გაღ ვი-
ვე ბით დაიწ ყო. შე მუ შავ და სა კო მუ ნი კა ციო გეგ მა, რომ ლის 
მთა ვარ ამო ცა ნად გა ნი საზ ღვრა 16-დან 29 წლამ დე ახალ-
გაზ რდე ბის თვის სო ცია ლუ რი ქსე ლის მეშ ვეო ბით შე სატ ყვი სი, 
საინ ტე რე სო და მიმ ზიდ ვე ლი ინ ფორ მა ციის მი წო დე ბა თეატ-
რის რო გორც ძვე ლი, ისე ახა ლი რე პერ ტუა რის შე სა ხებ.  

2019 წლის აპ რი ლი დან დაწ ყე ბულ მა პროექ ტმა უკ ვე გა-
მოი ღო გარ კვეუ ლი შე დე გი. თუ კი თვეე ბის წინ წარ მოდ გე-
ნებ ზე მრავ ლად შეი ნიშ ნე ბო და ცა რიე ლი სა ვარ ძლე ბი, ახ ლა 
დარ ბა ზი ახა ლი სა ხეე ბით ივ სე ბა. სო ცია ლურ მე დია ში აქ ტიუ-
რო ბის შე დე გად გაი ზარ და 18-დან 24 წლამ დე ასა კის ადა მიან-
თა რიც ხვი, გარ და ამი სა, გაჩ ნდა 13-დან 17 წლამ დე მო ზარდ 
მა ყუ რე ბელ თა სრუ ლიად ახა ლი ასა კობ რი ვი სეგ მენ ტი.

თანამშრომლის
უნარებზე

დაფუძნებული
მოხალისეობა,ანუ

პრობონო
მომსახურების

მაგალითი:
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საქართველოში

რატომ არ არის 
ეს ცნება ახალი 
ჩვენთვის? 

ნა დი

ფ
ო

ტ
ო

: 
სა

ქა
რ

თ
ვე

ლ
ო

ს 
პა

რ
ლ

ამ
ენ

ტ
ის

 ე
რ

ო
ვნ

უ
ლ

ი 
ბი

ბლ
იო

თ
ეკ

ა

სა ქარ თვე ლო ში მო ხა ლი სეო ბის კულ ტუ რა უძ ვე ლე სი დროი დან 
იღებს სა თა ვეს. შეიძ ლე ბა ით ქვას, ის ქარ თუ ლი ხა სია თის ნა წი-
ლია, რად გან მო ხა ლი სეო ბა წილ ნა ყა რია სი კე თის კე თე ბას თან, 
სხვე ბის ცხოვ რე ბის გაუმ ჯო ბე სე ბას თან, ერ თი იდეის ირ გვლივ 
გაერ თია ნე ბას თან, აღ ნიშ ნუ ლი მა გა ლი თე ბი კი ქარ თულ სი ნამ-
დვი ლე ში უხ სო ვა რი დროი დან მრავ ლად მოი პო ვე ბა. 

მო ხა ლი სეო ბა ქარ თუ ლი ყო ფა- ცხოვ რე ბის ნა წი ლია. და სავ-
ლეთ სა ქარ თვე ლო ში ერ თობ ლი ვი მო ხა ლი სეობ რი ვი შრო მის 
ერ თ-ერ თი უძ ვე ლე სი გავ რცე ლე ბუ ლი ფორ მაა “ნა დი“, რო მე-
ლიც ურ თიერ თდახ მა რე ბის პრინ ციპ ზეა აგე ბუ ლი – თუ მე ზო-
ბელს ეხ მა რე ბი, ისიც აუ ცი ლებ ლად და გეხ მა რე ბა. ნა დი იკ-
რი ბე ბო და, რო გორც მი წის სა მუ შაოე ბის (ხვნა, ბარ ვა, თეს ვა, 
თოხ ნა და სხვა), 
ისე სახ ლის მშე-
ნებ ლო ბი სა და 
სხვა შრო მა ტე ვა დი 
საქ მის დროს. ნად-
ში მუ შაო ბა საქ მე-
საც ამარ ტი ვებ და 
და პრო ცესს უფ რო 
მხია რულს ხდი და. 
ქარ თულ მა ფოლ-
კლორ მა ნად თან 
და კავ ში რე ბუ ლი 
სიმ ღე რე ბიც კი შე-
მოი ნა ხა, მა გა ლი თად: „ნა დუ რი“, „კა ლოს ხელ ხვა ვი“, „მოკ ლე 
ხელ ხვა ვი“, „ე ლე სა“ და „ა გი დე ლა“. 

„ნა დი“, რო გორც შრო მის ორ გა ნი ზა ციის ერ თ-ერ თი ფორ მის 
აღ მნიშ ვნე ლი ტერ მი ნი, აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს მთა მაც 
შე მოი ნა ხა. ფშავ სა და ხევ სუ რეთ ში ხატ -სა ლო ცა ვებს ჰქონ და 
ე. წ. სა ხარ ნა დო მი წე ბი, რო მელ თაც საერ თო ძა ლით ამუ შა-
ვებ დნენ ხა ტის ყმე ბი. ხო ლო სვა ნეთ ში ნა დის შე სატ ყვი სად არ-
სე ბობს „გალ დან“.  

„შემ თხო ვა“ – მო ხა ლი სეო ბის ერ თ-ერ თი მა გა ლი თია, რო მე-
ლიც ძი რი თა დად და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს რე გიო ნებ ში იყო 
გავ რცე ლე ბუ ლი და ფრაგ მენ ტუ ლად დღე საც გვხვდე ბა, რაც 
გუ ლის ხმობს ლხი ნის, ქორ წი ლის ან დაკ რძალ ვის სუფ რის 
მომ ზა დე ბას ერ თობ ლი ვი ძა ლე ბით. „შემ თხო ვი სას“ გამ გედ 
ირ ჩევ დნენ „თა ვი ქალს“ ან „თა ვი კაცს“ – სუფ რე ბის და გეგ მვა-
სა და მომ ზა დე ბა ში ყვე ლა ზე გა მოც დილ ადა მიანს. სამ ზა დის ში 
მთე ლი სო ფე ლი მო ხა ლი სეობ რი ვად მო ნა წი ლეობ და. კა ცებს 
ევა ლე ბო დათ კა რ ვის აწ ყო ბა იქ, სა დაც სუფ რა იმარ თე ბო და, 
სკა მე ბის, მა გი დე ბი სა და ჭურ ჭლის მო ტა ნა, ღვი ნის და ჭაშ ნი-
კე ბა. ქა ლე ბი კი – სა ჭი რო პრო დუქ ტის ჩა მო ნათ ვალს აკე თებ-
დნენ და კერ ძებს ამ ზა დებ დნენ. 
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ყეენობა 
თბილისში

16 რუხაძე, 1966
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მოხალისეობის
მაგალითებიXII–XIII
საუკუნეებში

17 მამალაძე, 2017

ალილო

დიდ თოვ ლო ბა

ღა მი სა თიე რის ტრა დი ციაც მო ხა ლი-
სეო ბის იდეას ეფუძ ნე ბა. ღა მი სა თიე-
რი ძი რი თა დად გუ რია ში, ავად მყო ფის 
გამ ხია რუ ლე ბის მიზ ნით იმარ თე ბო და. 
ავად მყო ფის სახ ლში შეკ რე ბი ლი მე-
გობ რე ბი და ახ ლობ ლე ბი მთე ლი ღა მე 
მღე როდ ნენ, უკ რავ დნენ ჩონ გურ ზე ან 
ფან დურ ზე, ყვე ბოდ ნენ ზღაპ რებ სა და 
გა სარ თობ ამ ბებს. ქა ლე ბი ხში რად ღა-
მეს „ბა ტო ნე ბით“ ავად მყოფ ბავ შვებ საც 
უთევ დნენ, და სამ შვი დებ ლად და საა მებ-
ლად უმ ღე როდ ნენ სიმ ღე რას – „ბა ტო ნე-
ბო მოუო ხეთ“. ღა მი სა თიე რის ტრა დი ცია, 
ასე ვე, უკავ შირ დე ბა გარ დაც ვლი ლის 

ოჯახ ში ღა მის თე ვას. თუ სახ ლი კარ გად შეკ რუ ლი არ იყო, გარ-
დაც ვლილს დაკ რძალ ვამ დე ყო ველ ღა მეს უთევ დნენ, რად გან 
ეში ნო დათ, რო მე ლი მე ში ნაურ ცხო ველს გარ დაც ვლი ლის ნეშ-
ტი არ დაე ზია ნე ბი ნა. 

მო ხა ლი სეო ბის კი დევ ერ თი გა მოვ ლი ნე ბა დიდ თოვ ლო ბი-
სა იყო. ამ დროს სოფ ლის მაც ხოვ რებ ლე ბი ერთ გუნ დად ერ-
თიან დე ბოდ ნენ და სა კუ თა რი ინი ცია ტი ვით, სახ ლის სა ხუ რავს 
და სახ ლთან მი სას ვლელ ბი ლი კებს უწ მენ დდნენ მარ ტო ხე ლა 
ან ქვრივ ქა ლებს, მო ხუ ცებს და იმ ოჯა ხებს, ვი საც დახ მა რე ბა 
სჭირ დე ბო და. 

მო ხა ლი სეო ბას ეფუძ ნე ბა უძ ვე ლე-
სი ქარ თუ ლი დღე სას წაუ ლი ყეე ნო ბაც. 
დღე სას წაუ ლის მო ნა წი ლეებს ურე მი 
დაჰ ქონ დათ, რო მე ლიც კა ლა თე ბი თა და 
ხურ ჯი ნე ბით იყო დატ ვირ თუ ლი. სურ სა-
თი სათ ვის ურ მის მა გივ რად ცხე ნი ან ვი-
რიც დაჰ ყავ დათ. ზოგ ჯერ ხურ ჯი ნებ სა და 
ტი კებს მე ბარ გუ ლეე ბი ზურ გი თაც დაა ტა-
რებ დნენ. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ მდი დარ სა 
და ღა რიბს გა და სა ხადს სხვა დას ხვა ნაი-
რად ახ დე ვი ნებ დნენ. ყეე ნი და მი სი ამა-
ლა მარ ტო ერ თი სოფ ლის შე მოვ ლით არ 
კმა ყო ფილ დე ბოდ ნენ. ისი ნი მახ ლო ბელ 
სოფ ლებ შიც და დიოდ ნენ და გზა ზე „ხარჯს“ 

კრეფ დნენ: ზოგ ჯერ მხო ლოდ ფულს იღებ დნენ, ზოგ ჯერ კი გო-
ზი ნაყს, ტკბილ კვერს, წაბლს, ჩურ ჩხე ლას, არაყ სა და ღვი ნოს 
ით ხოვ დნენ. ყეე ნო ბის მო საწ ყო ბად გა წეუ ლი ხარ ჯი აკ რე ფი ლი 
ხარ კით იფა რე ბო და. ხარჯს ხში რად ქეი ფის მოწ ყო ბას ახ მარ-
დნენ მთლია ნად, ზოგ ჯერ კი ამ თან ხას სხვა საქ მეე ბის თვი საც 
იყე ნებ დნენ – ხელ მოკ ლე ოჯახს ან ავად მყოფს ეხ მა რე ბოდ ნენ 
ან ვინ მე ღა რიბ გა სათ ხო ვარ ქალს მზი თევს უმ ზა დებ დნენ16. მო-
ხა ლი სეობ რი ვი კომ პო ნენ ტის და ნახ ვა შეიძ ლე ბა სწო რედ იმ 
მო მენ ტში, რო დე საც აღ წე რი ლია აკ რე ფი ლი ხარ კით ხელ მოკ-
ლე ოჯა ხე ბის თუ ავად მყო ფე ბის დახ მა რე ბა.  

მო ხა ლი სეობ რი ვად ტარ დე ბა ალი ლოც, რო მე ლიც სა შო ბაო 
მსვლე ლო ბაა სიმ ღე რის თან ხლე ბით და შო ბის წი ნა ღა მეს 
იმარ თე ბა. „ა ლი ლოს” ჩა ტა რე ბის ტრა დი ციას ყო ველ თვის საქ-

ველ მოქ მე დო ხა სია თი ჰქონ და. შო ბას სა ქარ თვე ლო ში ხალ-
ხი აგ რო ვებ და შე მო წი რუ ლო ბას, რო მე ლიც შემ დეგ უპოვ რებს 
ხმარ დე ბო და. მრა ვა ლი საუ კუ ნის გან მავ ლო ბა ში „ა ლი ლოს” 
ჩა ტა რე ბის ტრა დი ციამ თა ვი დაიმ კვიდ რა. თუმ ცა, საბ ჭო თა 
მმარ თვე ლო ბის პე რიოდ ში სა ქარ თვე ლო ში სა შო ბაო საქ ველ-
მოქ მე დო მსვლე ლო ბე ბი აიკ რძა ლა და მხო ლოდ 90-იან წლებ-
ში აღ დგა სრუ ლიად სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კოს -პატ რიარ ქის 
ილია მეო რის ინი ცია ტი ვით.

ის ტო რიუ ლი წყა როებ ზე დაყ რდნო ბით, მო ხა ლი სეო ბის მა გა-
ლი თე ბი მრავ ლად გვხვდე ბა ქარ თვე ლი მე ფეე ბის ცხოვ რე ბი-
და ნაც. ამ მხრივ ის ტო რიულ წყა როებ ში ცნო ბე ბი თა მარ მე ფე-
სა და დე მეტ რე თავ და დე ბულ ზე მოი პო ვე ბა. თა მა რი პი რა დად 
ეწეო და ქველ მოქ მე დე ბას, რო გორც ერ თი ადა მია ნი და არა 
რო გორც მე ფე. თა ვი სი ხე ლით ქმნი და ხელ მოკ ლე ადა მია ნე-
ბის თვის ტან საც მელს, რთავ და, ქსოვ და, კე რავ და, ქარ გავ და 
და თა ვის ნაშ რომს გლა ხა კებს ური გებ და17. დე მეტ რე თავ და-
დე ბულ ზე მე მა ტია ნე წერს: „ა ქუნ და ჩუეუ ლე ბა, აღი ღის სა ფა-
სე და აღ დგის ღა მე, და მოვ ლის ქა ლა ქი, და მოი ხილ ნის გლა-
ხაკ ნი და დავ დო მირ ლნი და ობოლ ნი და თვი სი თა ხე ლი თა 
მის ცემ დის. და ყო ველ თა უწ ყო დიან მოწ ყა ლე ბა მე ფი სა. და 
ამის თვის გლა ხაკ ნი ღა მით ფო ლოც ტა ში ნა ვი დო დიან, რა თა 
შეემ თხვივ ნენ მე ფე სა“. რო გორც ჩანს, მე ფე ღა მით გა მო დიო-
და და გა ჭირ ვე ბუ ლებს ეხ მა რე ბო და. 
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გამავრცელებელისაზოგადოება
დასათემომოხალისეობა

18 ეფროსინე (ეფრო) 
ყიფიანი-კლდიაშვილი
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შეიძ ლე ბა ით ქვას რომ ე. წ. „მო ხა ლი სეობ რი ვი მოძ რაო ბის“ 
დამ სა ხუ რე ბით მო ვი და ჩვე ნამ დე XI I  საუ კუ ნის უნი კა ლუ რი პოე-
მა „ვეფ ხის ტყაო სა ნი“, რო მელ საც ქარ თვე ლე ბი თაო ბი დან თაო-
ბას ზე პირ სიტ ყვიე რად გა დას ცემ დნენ. ეს იყო ერ თგვა რი სა მო-
ქა ლა ქო პა სუ ხის მგე ბლო ბა და მო ქა ლა ქე თა გაერ თია ნე ბუ ლი 
ძა ლის ხმე ვა, რა თა ეროვ ნუ ლი სა გან ძუ რი არ და კარ გუ ლი ყო. 

XIX საუ კუ ნის მეო რე ნა ხე ვარს უკავ შირ დე ბა სა ქარ თვე ლოს 
რე გიო ნებ ში მო ხა ლი სე გან მა ნათ ლებ ლე ბის მიერ ბიბ ლიო თე-
კე ბის, მი ნი თეატ რე ბი სა და სკო ლე ბის შექ მნის ის ტო რიე ბი. მა-
გა ლი თად, გუ რია ში, გან მა ნათ ლებ ლო ბის ინი ცია ტო რე ბი დაუ-
ღა ლა ვად შრო მობ დნენ სოფ ლის მო სახ ლეო ბის გა ნათ ლე ბის 
ხელ შე საწ ყო ბად. მათ მიჩ ნდათ, რომ რუ სე თის იმ პე რიის პო-
ლი ტი კა და მა ხინ ჯი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი ვე რაფ-
რით დაეხ მა რე ბოდ ნენ მოს წავ ლეებს გო ნებ რივ გან ვი თა რე-
ბა ში. ენ თუ ზიას ტმა მას წავ ლებ ლებ მა: ისი დო რე რა მიშ ვილ მა, 
არ სენ წით ლი ძემ და ლავ რენ ტი წუ ლა ძემ პროგ რა მის გვერ-
დის ავ ლი თა და იმ დროის თვის თა ნა მედ რო ვე პე და გო გიუ რი 
მიდ გო მე ბის გა მო ყე ნე ბით, სკო ლის გა რეთ, სრუ ლიად თა ვი სუ-
ფა ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რცეე ბის შექ მნა დაიწ ყეს. მა თი 
ინი ცია ტი ვით, ასეთ თა ვი სუ ფალ სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რცედ, 
ოზურ გეთ ში, პირ ვე ლი სა ხალ ხო ბიბ ლიო თე კა მოეწ ყო.  

წიგ ნსა ცა ვი სა სუ ლიე რო- სამ რეწ ვე ლო სას წავ ლებ ლის შე-
ნო ბა ში იყო გან თავ სე ბუ ლი. ბიბ ლიო თე კა ში მუდ მი ვად იმარ-
თე ბო და წარ მოდ გე ნე ბი და სა ლი ტე რა ტუ რო სა ღა მოე ბი. წიგ ნ- 
სა ცავს ქა ლე ბი უვ ლიდ ნენ – შვი დი ქა ლი ყო ველ კვი რეუ ლად 
მო ხა ლი სეობ რივ საწ ყი სებ ზე მო რი გეობ და ბიბ ლიო თე კა ში. 

ასე ვე მო ხა ლი სეობ რი ვად იქ მნე ბო და X IX საუ კუ ნე ში ქარ-
თუ ლი თეატ რის ის ტო რია, ამ პე რიოდ ში სა ქარ თვე ლოს სხვა-
დას ხვა რე გიონ ში დაარ სდა სას ცე ნო წრეე ბი, გან სა კუთ რე-
ბუ ლი აქ ტიუ რო ბით ქა ლა ქი გო რი გა მოირ ჩეო და. სწო რედ 
გო რის თეატ რში შედ გა ქალ თა დე ბიუ ტი სცე ნა ზე, რო მელ თა 
შო რის იყო ეფ რო ყი ფია ნი-კლდიაშ ვი ლი. იგი ჯერ გო რის 
თეატ რა ლურ ცხოვ რე ბას აცოც ხლებ და, ხო ლო ქორ წი ნე ბის 
შემ დეგ ერ თ-ერ თი იყო, ვინც ქუ თაის ში, აკა კი წე რეთ ლის, რა-
ფიელ ერის თა ვის, დი მიტ რი ბაქ რა ძის, ან ტონ ღო ღო ბე რი ძის 
და სხვა თა გვერ დით, სცე ნის მოყ ვა რე თა მუდ მი ვი წრის წარ-
მოდ გე ნებს ხელ მძღვა ნე ლობ და. 

„რო დე საც ეფ რო გათ ხოვ და და ქუ თაის ში გა და სახ ლდა, 
სხვებ თან ერ თად დააარ სა თეატ რის მოყ ვა რულ თა წრე. რე პე-
ტი ციე ბი, რო ლე ბის გა ნა წი ლე ბა, ტა ნი სა მო სის შოვ ნა, ნე ბარ-
თვის აღე ბა, აფი შე ბი და სხვა მრა ვა ლი წვრილ მა ნი საქ მეე ბის 
მო წეს რი გე ბა ში ეფ როს პირ ვე ლი ად გი ლი ეჭი რა. ეს ყვე ლა ფე-
რი მის ბი ნა ზე იმარ თე ბო და...“18   

XIX საუ კუ ნე ში მო ნარ ქიის მო წი ნააღ მდე გე ინ ტე ლექ ტუალ თა 
მოძ რაო ბის სა თა ვე ში აღ მოჩ ნდა აქ ტი ვის ტი მა რიამ დე მუ რია. 

მა რიამ დე მუ რიამ ყვე ლა ზე ხელ მოკ ლე ადა მია ნე ბის თვის 
დააარ სა „ავ ჭა ლის აუ დი ტო რია“. მოკ რძა ლე ბუ ლი ორ სარ თუ-
ლია ნი შე ნო ბა გა და კეთ და დარ ბა ზად, სა დაც კლა სი კუ რი თუ 
თა ნა მედ რო ვე ლი ტე რა ტუ რის მი ხედ ვით იდ გმე ბო და წარ მოდ-
გე ნე ბი ქარ თულ ენა ზე და იმარ თე ბო და სხვა დას ხვა წიგ ნის, 
სტა ტიის, დო კუ მენ ტის სა ჯა რო კით ხვა. 

ფაქ ტობ რი ვად, ავ ჭა ლა ში მდგა რი პა ტა რა ქვის სახ ლი იქ ცა 
ქარ თუ ლი ენის დაც ვის, თეატ რის გან ვი თა რე ბის, არა ფორ მა-
ლუ რი გა ნათ ლე ბი სა და პო ლი ტი კუ რი სო ცია ლი ზა ციის რე-
ვო ლუ ციურ კე რად, რომ ლის საქ მია ნო ბა ში მო ნა წი ლეო ბის 
სა შუა ლე ბა ყვე ლას თა ნას წო რად, უფა სოდ ჰქონ და. ბუ ნებ რი-
ვია, აუ დი ტო რია უამ რავ სირ თუ ლეს წააწ ყდა – მე ფის უშიშ-
როე ბის სამ სა ხუ რებ თან და კავ ში რე ბუ ლი აგენ ტე ბი ხში რად 
არ ბევ დნენ სცე ნას, ხელს უშ ლიდ ნენ მა რიამ დე მუ რიას საქ-
მია ნო ბას და უამ რა ვი სან ქციით ცდი ლობ დნენ გამ ბე და ვი ქა-
ლის თვის ხე ლის შეშ ლას. მიუ ხე და ვად ამი სა, „ავ ჭა ლის აუ დი-
ტო რიამ“ რამ დე ნი მე წე ლი იფუნ ქციო ნი რა. შე დე გად, ქა ლა ქის 
ღა რიბ უბ ნებ ში ჩა მო ყა ლიბ და გა ნათ ლე ბუ ლი, სო ლი და რო ბის 
გან სა კუთ რე ბუ ლი გრძნო ბის მქო ნე და თვით მპყრო ბე ლო ბის 
წი ნააღ მდეგ ბრძო ლის თვის მუ დამ მზად მყო ფი კრი ტი კუ ლი 
მა სა, რომ ლმაც მოა ხერ ხა და XX საუ კუ ნის და საწ ყი სის ყვე ლა 
ან ტი ცა რის ტუ ლი გა მოს ვლის სა თა ვე ში მოექ ცა. 

გან სა კუთ რე ბუ ლი 
მოვ ლე ნა კი მაინც 
წე რა- კით ხვის გა მავ-
რცე ლე ბე ლი (წკგ) სა-
ზო გა დოე ბის შექ მნა 
იყო. მას სა ფუძ ვლად 
დაე დო ბა ტონ ყმო ბის 
გა და ვარ დნის შემ დეგ 
ქარ თულ სა ზო გა დოე-
ბა ში გაძ ლიე რე ბუ ლი 
აზ რი – სა ჭი რო იყო 
გლე ხო ბა ში, მშრო-
მელ თა ფე ნებ ში სწავ ლა- გა ნათ ლე ბის შე ტა ნა. წკგ სა ზო გა დოე-
ბა – ეს იყო კულ ტუ რულ -სა გან მა ნათ ლებ ლო, ნე ბა ყოფ ლო ბი თი 
ორ გა ნი ზა ცია, რო მე ლიც იმ პე რიო დის მო წი ნა ვე ქარ თველ მა 
მოღ ვა წეებ მა 1879 წლის 15 მაისს დააარ სეს. სა ზო გა დოე ბის 
სა სარ გებ ლოდ, ქვეყ ნის სხვა დას ხვა ქა ლაქ სა და და ბა- სო ფელ-
ში იმარ თე ბო და წარ მოდ გე ნე ბი, მა სობ რი ვი სეირ ნო ბე ბი და 
სხვა ღო ნის ძიე ბე ბი. ბევ რი ქარ თვე ლი მწე რა ლი თა ვის თხზუ-
ლე ბა თა გა მო ცე მას სწი რავ და სა ზო გა დოე ბას, რო მელ მაც ფას-
დაუ დე ბე ლი ამა გი დას დო ქარ თუ ლი პე და გო გიუ რი აზ რი სა და 
გა ნათ ლე ბის ეროვ ნუ ლი სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა- გან ვი თა რე-
ბის და ქარ თულ სა ზო გა დოე ბა ში პატ რიო ტუ ლი სუ ლის კვე თე-
ბის გაღ ვი ვე ბის საქ მეს. 

სწო რედ აღ ნიშ ნუ ლი სა ზო გა დოე ბის მიერ XIX საუ კუ ნის 80-
იან წლებ ში თბი ლის სა და ქუ თაის ში და ფუძ ნდა ქარ თუ ლი სა-
თა ვა დაზ ნაუ რო გიმ ნა ზიე ბი, რომ ლებ შიც სწავ ლე ბა ქარ თულ 

წე რა- კით ხვის 
გა მავ რცე ლე ბე-
ლი სა ზო გა დოე ბის 
წევ რე ბი

ეფრო ყიფიანი-
კლდიაშვილი 
- მთარგმნელი, 
თეატრალური 
და საზოგადო 
მოღვაწე

მარიამ დემურია 
– დრამატურგი, 
მწერალი, 
ჟურნალისტი
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ქართველთაშორისწერაკითხვისგავრცელებისსაზოგადოება
იდგამოხალისეთამძლავრქსელზე,რომელთაწევრებიმთელი
ქვეყნისმასშტაბითერთიანდებოდნენმამულიშვილურისაქმის
საკეთებლად.თუგსურთშეიტყოთ,იყოთუარასაზოგადოების
წევრებსშორისთქვენიწინაპარიანოჯახისწევრი,ეწვიეთშემ
დეგვებგვერდს:

22 მოგონებები ჩაიწერა 
ჟურნალისტმა ნანული 

ცხვედიანმა, ნანული 
ცხვედიანი ,,გახსოვს 

ქუთაისო?“

ილი კო 
ქურ ხუ ლი 
მოს კო ვის 
ერ თ-ერთ 
საც ხოვ რე-
ბელ ეზო ში 
მარ თავს 
კონ ცერტს 
მო სახ ლეო-
ბის თვის

19 Available 
for reading here: 

20 ქურხული, 2016
21 ჭანტურიძე, 2018 

მოხეტიალე 
მუსიკოსი 
ილიკო 
ქურხული 

გვირილობა 
ქუთაისში 
1910-იანი 
წლები

ფ
ო

ტ
ო

: 
სა

ქა
რ

თ
ვე

ლ
ო

ს 
პა

რ
ლ

ამ
ენ

ტ
ის

 ე
რ

ო
ვნ

უ
ლ

ი 
ბი

ბლ
იო

თ
ეკ

ა

ფ
ო

ტ
ო

: 

ენა ზე მიმ დი ნა რეობ და. გიმ ნა ზიე ბის და ფუძ ნე ბამ დე იმ პე რიო-
დის თვის წე რა- კით ხვის მცოდ ნეებ მა მო ხა ლი სეობ რი ვი საქ-
მია ნო ბა დაიწ ყეს, და დიოდ ნენ ქა ლა ქებ ში, სოფ ლებ ში, და ბებ-
ში და ხალხს უან გა როდ ას წავ ლიდ ნენ წე რა- კით ხვას. 

ამ პე რიო დის მოღ ვა წეე ბი დან უამ რა ვი სა ხე ლი სა და გვა რის 
და სა ხე ლე ბა შეიძ ლე ბა, რომ ლე ბიც თა ვი სი საქ მია ნო ბით მო ხა-
ლი სეობ რივ საქ მია ნო ბას უკავ შირ დე ბიან. მათ შო რის ისე თი 
ცნო ბი ლი სა ხეე ბი, რო გო რე ბიც იყ ვნენ: დი მიტ რი ყი ფია ნი, ილია 
ჭავ ჭა ვა ძე, ია კობ გო გე ბაშ ვი ლი, ივა ნე მა ჩა ბე ლი, რა ფიელ ერის-
თა ვი, აკა კი წე რე თე ლი, გიორ გი ქარ თვე ლიშ ვი ლი, ეკა ტე რი ნე 
გა ბაშ ვი ლი, ან ტონ ფურ ცე ლა ძე და სხვე ბი. სა ქარ თვე ლოს პარ-
ლა მენ ტის ეროვ ნულ მა ბიბ ლიო თე კამ დაიწ ყო იმ ადა მია ნე ბის 
მო ნა ცემ თა შეკ რე ბა და გა ციფ რუ ლე ბა, ვინც აღ ნიშ ნუ ლი სა ზო გა-
დოე ბის წევ რე ბი იყ ვნენ, ბო ლო მო ნა ცე მე ბით მა თი რიც ხვი მთე-
ლი სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით 17 000-ზე მე ტია.19

აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს ილი კო ქურ ხუ ლის (1885–1954) ღვაწ-
ლიც, მო ხე ტია ლე მუ სი კოს მა ფე ხით შე მოია რა მთე ლი სა ქარ-
თვე ლო. ერ თ-ერთ დო კუ მენ ტში, რო მე ლიც ასა ხავს მის თხოვ-
ნას „ქარ თველ თა შო რის წე რა- კით ხვის გა მავ რცე ლე ბე ლი 
სა ზო გა დოე ბი სად მი“, ნათ ქვა მია:  „სკრიპ კით სო ფელ -სო ფელ 
ვას წავ ლი გლე ხის ბავ შვებს ეროვ ნულ სიმ ღე რებს, ვას მე ნი-
ნებ ევ რო პულ მუ სი კას გრი გის, ბა ხის, ჩაი კოვ სკის, მო ცარ ტის 
და სხვა გე ნიო სე ბის გად მო ნა ცემს, ამის გარ და აზ რა თა მაქვს, 
ვას წავ ლო ამა ვე ბავ შვებს მუ სი კა ლუ რი ან -ბა ნი, წა ვუ კით ხო 
ჩვე ნი უმ თავ რე სი მწერ ლე ბის და მგოს ნე ბის მოკ ლე ბიოგ რა-
ფია, უმ თავ რე სი ნა წარ მოე ბი და სხვა. სწო რედ ამ მიზ ნით ვა-
წუ ხებ გამ გეო ბას და ვთხოვ შეძ ლე ბის და გვა რათ შე მიწ ყოს 
ხე ლი, და მეხ მა როს პა ტარ -პა ტა რა წიგ ნა კე ბით, რომ ლე ბიც სა-
სურ ვე ლია სრუ ლე ბით უფა სოთ და ვუ რი გო ჩე მი აუ დი ტო რიის 
ბავ შვებს, შე მი ძი ნოს ლი ნო ლეუ მის და ფა კე დელ ზედ ან ხე ზედ 
ჩა მო სა კი დი“20. ასე ვე უნ და აღი ნიშ ნოს რომ მი სი შე მო სავ ლის 
დი დი ნა წი ლი წი თე ლი ჯვრის ქალ თა ორ გა ნი ზა ციას ერიც ხე-
ბო და უპატ რო ნო ბავ შვე ბის და სახ მა რებ ლად21. 

მო ხა ლი სეო ბის კარ გი მა გა ლი თია ქუ-
თაის ში გვი რი ლო ბის დღე სას წაუ ლის ჩა ტა-
რე ბა. რამ დე ნი მე წე ლია, ქა ლაქ ში კვლავ 
აღად გი ნეს ეს ძვე ლი ტრა დი ცია, რო მე ლიც 
XX საუ კუ ნის 10-ია ნი წლე ბი დან იღებს სა-
თა ვეს. თა ვი სი ფუნ ქცია- ში ნაარ სით ის ევ-
რო პი და ნაა შე მო ტა ნი ლი, თუმ ცა, ქარ თულ 
სი ნამ დვი ლეს კარ გად მიე სა და გე ბა. გვი რი-
ლო ბა ტუ ბერ კუ ლო ზით დაა ვა დე ბულ თა და-
სახ მა რებ ლად გა მიზ ნუ ლი საქ ველ მოქ მე დო 
კამ პა ნია იყო, ხო ლო გვი რი ლა – თეთ რი 
ყვა ვი ლი, მი სი საერ თა შო რი სო სიმ ბო ლო. 
უხუ ცე სი ქუ თაი სე ლი ქალ ბა ტო ნე ბის: ვე რა 
გვან ცე ლა ძე- ჯი ქია სა და ნი ნო ხათ რი ძე- ფი-
ლი პო ვის მო გო ნე ბებ ში აღ წე რი ლი და და ცუ-
ლია გვი რი ლო ბის დღე სას წაუ ლის ცალ კეუ-
ლი დე ტა ლე ბი. სა ზო გა დოებ რი ვი კო მი ტე ტი, 
რო მელ შიც შე დიოდ ნენ ქა ლა ქის წარ ჩი ნე-
ბუ ლი, ავ ტო რი ტე ტუ ლი მო ქა ლა ქეე ბი, სა მი 
დღის გან მავ ლო ბა ში ატა რებ და ზეიმს. ქა ლა ქის ბულ ვარ ში 
ულა მა ზეს ქალს უკან მოჰ ყვე ბო და გვი რი ლე ბით სავ სე კა ლა-
თით ხელ დამ შვე ნე ბუ ლი გიმ ნა ზიე ლი ქალ -ვა ჟი. მო ქა ლა ქეებს 
მათ გან უნ და შეე ძი ნათ გვი რი ლა. მშვე ნიე რი ბა ნო ვა ნი მათ 
მკერ დზე დააბ ნევ და გვი რი ლას. მო ქა ლა ქეებს, ნიშ ნად იმი სა, 
რომ უკ ვე გა წეუ ლი ჰქონ დათ ქველ მოქ მე დე ბა, სა მი დღე უნ და 
ეტა რე ბი ნათ მკერ დზე მიბ ნეუ ლი ყვა ვი ლი. შეგ რო ვილ თან ხას 
სა ღა მოს კო მი ტეტს ჩაა ბა რებ დნენ, მეო რე და მე სა მე დღეს კი 
სხვა დე დო ფა ლი და სხვა გიმ ნა ზიე ლე ბი გა ნაგ რძობ დნენ საქ-
ველ მოქ მე დო საქ მია ნო ბას ბულ ვარ ში. სა მი დღის შემ დეგ კო-
მი ტე ტი დათ ვლი და შე მო წი რუ ლო ბე ბით შეგ რო ვილ თან ხას 
და გაა ნა წი ლებ და ტუ ბერ კუ ლო ზით დაა ვა დე ბულ თა და სახ მა-
რებ ლად.22 

ქა ლაქ ქუ თაისს უკავ შირ დე ბა მო ხა ლი სე ად ვო კა ტე ბის ის-
ტო რიაც. XX საუ კუ ნის და საწ ყი სის ქუ თაის ში ცნო ბი ლი იყო სა-
მი ახალ გაზ რდის თაოს ნო ბით შექ მნი ლი კერ ძო სა სა მარ თლო. 
კონ კრე ტუ ლად, სა მი მო ხა ლი სე – პი პი ნია მი ქე ლა ძე, ჯა ბა 
ლო მი ნა ძე და სი მონ ეზი კაშ ვი ლი ანაზ ღაუ რე ბის გა რე შე, სა-
კუ თა რი ნე ბით ემ სა ხუ რე ბოდ ნენ თა ვიან თი ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი 
კერ ძო სა სა მარ თლოს კლიენ ტუ რას – მო და ვე ოჯა ხე ბი, თუ სა-
ხელ მწი ფო სა სა მარ თლო ში ვერ იპოვ ნიდ ნენ გზა- კვალს, მია-
შუ რებ დნენ ამ სამ მე დია ტორს და მათ მი კერ ძოე ბის გა რე შე 
გა მოჰ ქონ დათ გა დაწ ყვე ტი ლე ბა. 

კი დევ ერ თი ადა მია ნი, რო მე ლიც ქარ თუ ლი მო ხა ლი სეო ბის 
ის ტო რიის ნა წი ლია, მა რო მა ყაშ ვი ლია. 19 წლის სტუ დენ ტი 
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კომუნისტურირეჟიმიდან–
სამოქალაქოაქტივიზმამდე

23 კაპანაძე, 2015

მო ხა ლი სედ წა ვი და ფრონ ტზე, წი თელ 
ჯვარ ში ჩაე წე რა მოწ ყა ლე ბის დად და 
შეუერ თდა კოჯ რის კენ მი მა ვალ სა ნი ტა-
რულ რაზმს. 19 თე ბერ ვალს, ყუმ ბა რის 
ნამ სხვრე ვით სა სიკ ვდი ლოდ დაიჭ რა 
კე ფა ში. 2015 წლის 24 დე კემ ბერს სა-
ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტის გიორ გი მარ-
გვე ლაშ ვი ლის გა დაწ ყვე ტი ლე ბით, მა რო 
მა ყაშ ვი ლი გახ და პირ ვე ლი ქა ლი, რო-
მელ საც სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი გმი-

რის წო დე ბა მიე ნი ჭა. 
ომის პე რიოდ შიც ვხვდე ბით მო ხა ლი სეობ რივ მა გა ლი თებს. 

მა გა ლი თად, პირ ველ მსოფ ლიო ომ ში იმ ყო ფე ბო და ნი ნო 
ჯორ ჯა ძე, რო მე ლიც მი ხეი ლის საა ვად მყო ფო ში მოწ ყა ლე ბის 
დის კურ სე ბის გავ ლის შემ დეგ გახ და „წი თე ლი ჯვრის“ საერ-
თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციის წევ რი. 1914 წელს ის კავ კა სიის 
ფრონ ტზე წა ვი და მო ხა ლი სედ და თან წაი ღო თა ვი სი გა ნუყ-
რე ლი „კო და კის“ ფირ მის ფო ტოა პა რა ტიც. ომის ყვე ლა დღე 
სწო რედ ამ ფო ტოა პა რატ მა შე მოი ნა ხა, ფრონ ტის ამ ბე ბი კი 
მის დღიურს შე მორ ჩა. ეს არის გა ცოც ხლე ბუ ლი ის ტო რია პირ-
ვე ლი მსოფ ლიო ომის შე სა ხებ. მი სი ფო ტოე ბი ამ ჟა მად ალექ-
სან დრე ბაგ რა ტიო ნი სა და თა მარ ლორ თქი ფა ნი ძის ოჯახ ში 
ინა ხე ბა23.

მა რო მა ყაშ ვი ლი - 
მოწ ყა ლე ბის და 
(მარ ცხნივ), ნი ნო 
ჯორ ჯა ძე - სა-
ქარ თვე ლო ში 
პირ ვე ლი ფო ტო-
მოყ ვა რუ ლი ქა ლი 
(მარჯვნივ).

კომუნისტური 
შაბათობა
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სა ქარ თვე ლოს გა საბ ჭოე ბის შემ დეგ მო ხა ლი სეო ბა პო ლი ტი კუ რი 
იდეო ლო გიის ნა წი ლი გახ და. 30-ია ნი წლე ბის რეპ რე სიე ბი პირ-
და პირ აი სა ხა ქარ თულ სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მზე. კო მუ ნის ტურ-
მა რე ჟიმ მა ქარ თუ ლი ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი ძა ლის გა ნად გუ რე ბით, 
ფაქ ტობ რი ვად, „დახ ვრი ტა“ ან „გა დაა სახ ლა“ სა მო ქა ლა ქო აქ ტი-
ვიზ მი და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის შექ მნის იდეა. დაიწ ყო 
ახა ლი ტი პის აქ ტი ვიზ მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, რო მელ საც არა ვი თა რი 
საერ თო არ ჰქონ და ჯან საღ მოძ რაო ბას თან. 

ვერ იქ ნე ბო და ჯან სა ღი მოძ რაო ბა იქ, სა დაც ადა მია ნებს 
იძუ ლე ბის წე სით აწევ რია ნებ დნენ კოლ მეურ ნეო ბებ სა და 
მეურ ნეო ბებ ში, სა კუ თარ სარ ჩო- სა ბა დე ბელს, პი რუტყვს, მი-
წის ნაკ ვე თებს ვი თომ ცდა ნე ბა ყოფ ლო ბით ათ მო ბი ნებ დნენ 
„საერ თო საქ მი სათ ვის“. წა ხა ლი სე ბუ ლი იყო დას მე ნა, ყალ ბი  
ჩვე ნე ბე ბი, ცრუ ბრალ დე ბე ბი, ტარ დე ბო და მუ შა თა თუ გლეხ-
თა საერ თო კრე ბე ბი „ხალ ხის მტრე ბის“ გა მო სავ ლე ნად, მოაზ-
როვ ნე, აქ ტიურ ადა მია ნებ ზე უარ ყო ფი თი სა ზო გა დოებ რი ვი 
აზ რის შე საქ მნე ლად და მათ და სას ჯე ლად. 1937, 1938 და 1939 
წლე ბის პრე სა სავ სეა დამ სმე ნი სტა ტიე ბით, დაუ სა ბუ თე ბე ლი 
ბრალ დე ბე ბით, რო მელ თა გა მოქ ვეყ ნე ბას, ცხა დია, უმალ მოჰ-
ყვე ბო და სა ში ნე ლი რეპ რე სიე ბიც: ამ გან წი რულ ადა მია ნებს ან 
უმალ დახ ვრეტ დნენ, ან ციმ ბირ სა და შო რეულ აღ მო სავ ლეთ-
ში გა დაა სახ ლებ დნენ, რა თა სა მუ და მოდ იზო ლი რე ბულ ნი ყო-
ფი ლიყ ვნენ სო ცია ლიზ მის კო ლექ ტიუ რად მშე ნე ბე ლი საბ ჭო თა 
სა ზო გა დოე ბი სა გან. ასეთ პი რო ბებ ში ვინ გა ბე დავ და და მოუ კი-

დე ბე ლი სა მო ქა ლა ქო ინი ცია ტი ვის გა მო ჩე ნას და აქ ტიურ მო-
ხა ლი სეო ბას! 

სწო რედ ამი ტომ, 
საბ ჭო თა მმარ თვე-
ლო ბა შა ვი ლა ქაა 
სა მო ქა ლა ქო აქ ტი-
ვიზ მის და ზო გა დად, 
მო ხა ლი სეო ბის გან-
ვი თა რე ბის ის ტო-
რია ში. მიუ ხე და ვად 
ამი სა, აღ ნიშ ნულ 
პე რიოდ ში ხში რად 
იგეგ მე ბო და, ე. წ. 
„მო ხა ლი სეობ რი ვი 
აქ ტი ვო ბე ბი“, მა გა-
ლი თად – ლე ნი ნუ რი შა ბა თო ბე ბი, სა დაც ახალ გაზ რდე ბი, სტუ-
დენ ტე ბი, სა წარ მო- და წე სე ბუ ლე ბე ბის მშრო მე ლე ბი  გა რე მოს 
მოვ ლა- და სუფ თა ვე ბით და სოფ ლის მეურ ნეო ბის სა მუ შაოე ბის 
შეს რუ ლე ბით იყ ვნენ და კა ვე ბუ ლე ბი. შა ბა თო ბა იყო ერ თ-ერ-
თი გზა იმის თვის, რომ სა ზო გა დოე ბის თვის ეჩ ვე ნე ბი ნათ, რამ-
დე ნად წარ მა ტე ბუ ლია ადა მია ნი, რო ცა მო ხა ლი სეო ბა არის 
ნე ბა ყოფ ლო ბა ზე და არა იძუ ლე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი. თუმ ცა, 
მო ხა ლი სეო ბის ეს ფორ მა, სა ზო გა დოე ბა ში არც მო წო ნე ბით 
სარ გებ ლობ და და, მით უმე ტეს, მო ხა ლი სეო ბის იდეის პო პუ-
ლა რი ზა ციას ვერ ეწეო და. 

შა ბა თო ბის გარ და, არ სე ბობ და სხვა მო ხა ლი სეობ რი ვი ინი-
ცია ტი ვე ბიც, მათ შო რის – წე რა- კით ხვის შეს წავ ლა და წიგ-
ნიე რე ბის დო ნის ამაღ ლე ბა, უკეთ სწავ ლი სა თუ პრო ფე სიის 
დაუფ ლე ბი სათ ვის „სა გუ შა გოე ბის“ მოწ ყო ბა. ასე თი იყო აგ-
რეთ ვე ჯარ თი სა და მა კუ ლა ტუ რის ჩა ბა რე ბის კვი რეუ ლე ბი, 
სწავ ლი სა და შრო მის „ლე ნი ნუ რი ორ წლე დე ბი“, ზაფ ხუ ლის 
არ და დე გებ ზე „შრო მი თი სე მეს ტრის“ მოწ ყო ბა სა კოლ მეურ-
ნეო მინ დვრებ სა თუ ჩაის პლან ტა ციებ ში, სამ კურ ნა ლო მცე ნა-
რეე ბის მა სობ რი ვი შეგ რო ვე ბა, სხვა დას ხვა ტი პის საქ ველ მოქ-
მე დო აქ ციე ბი ომი სა და შრო მის ვე ტე რან თა და სახ მა რებ ლად. 

საბ ჭო თა მო ხა ლი სეო ბის მა გა ლი თია სო ცია ლის ტუ რი შე-
ჯიბ რე ბე ბი – სხვა ბრი გა დე ბის, მუ შე ბის, სა წარ მოე ბის, კოლ-
მეურ ნეო ბე ბის გა მოწ ვე ვა. ამას ჰქონ და მა სობ რი ვი სა ხე და 
იმ დროინ დე ლი საბ ჭო თა კავ ში რის ყვე ლა კუთ ხე იყო ჩაბ მუ-
ლი. მა გა ლი თად, მა ხა რა ძის (ახ ლან დე ლი ოზურ გე თის) კოლ-
მეურ ნეე ბი მე გობ რობ დნენ და სო ცია ლის ტურ შე ჯიბ რე ბა ში 
ჰყავ დათ გა მოწ ვეუ ლი ხერ სო ნის ოლ ქის გე ნი ჩეს კის რაიო ნის 
(უკ რაი ნა) მშრო მე ლე ბი. 

მო ხა ლი სეე ბად იწო დე ბოდ ნენ პიო ნე რე ბი და კომ კავ ში რე-
ლე ბიც, თუმ ცა, რეა ლუ რად, ახალ გაზ რდე ბის ქმე დე ბა არ იყო 
გააზ რე ბუ ლად ნე ბა ყოფ ლო ბი თი, შე მოქ მე დე ბი თი და და მოუ-
კი დე ბე ლი, ის ზე მო დან მარ თვა დი პრო ცე სი გახ ლდათ. 

მიუ ხე და ვად ზო გა დი ფო ნი სა, რაც მო ხა ლი სეო ბის აღ ქმას-
თან და პო პუ ლა რი ზა ციას თან იყო კავ შირ ში საბ ჭო თა სა ქარ-
თვე ლო ში, მაინც შეიძ ლე ბა ისე თი ფაქ ტის გახ სნე ბა, რო ცა საბ-
ჭო თა მო ქა ლა ქეებ მა თვი თონ გა დაწ ყვი ტეს შეერ თე ბოდ ნენ 
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მოხალისეები 
გაწმენდითი 
სამუშაოების 
დროს. 2015 
წლის ივნისი
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დიდ და კარგ საქ-
მეებს. 

1986 წელს 
ქუ თაის ში, ბაგ-
რა ტის ტა ძარ-
ზე დაიწ ყო დი დი 
გაწ მენ დი თი სა-
მუ შაოე ბი ტაძ რის 
რე კონ სტრუქ ციის 
ჩა  სა  ტა რებ ლად, 
უპირ ვე ლე სად – 
არ ქეო ლო გიუ რი 
პო ლი გო ნის მო-
ს ა მ  ზ ა  დ ე ბ  ლ ა დ . 
ეკალ ბარ დის, სამ-
შე ნებ ლო ნარ ჩე ნე-

ბი სა და დიდ ძა ლი ნაგ ვის გა სა ტა ნად სა ჭი რო გახ და დამ ხმა რე 
ძა ლე ბი. არა მხო ლოდ ქუ თაი სის სა წარ მო- და წე სე ბუ ლე ბე ბის, 
კულ ტუ რულ -სა გან მა ნათ ლებ ლო და შე მოქ მე დე ბი თი ორ გა ნი-
ზა ციე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, არა მედ მო ხა ლი სეე ბი რაზ მე ბად 
ჩა მო დიოდ ნენ მე ზო ბე ლი რე გიო ნე ბი და ნაც. მარ თა ლია, თაო-
სა ნი პარ ტიის ქუ თაი სის სა ქა ლა ქო კო მი ტე ტის იმ დროინ დე ლი 
პირ ვე ლი მდი ვა ნი, ახალ გაზ რდა კა ცი მა მუ კა ას ლა ნი კაშ ვი ლი 
გახ ლდათ, მაგ რამ იდეა იმ დე ნად ეროვ ნუ ლი სუ ლის კვე თე ბით 
იყო გაჟ ღენ თი ლი და სა ზო გა დოე ბას იმ დე ნად აღაფ რთო ვა ნებ-
და უდი დე სი კულ ტუ რულ -მა ტე რია ლუ რი ძეგ ლის გა და სარ ჩე-
ნად მუ შაო ბა, რომ მო ხა ლი სეო ბამ დი დი მას შტა ბი მიი ღო. 

დღეს, რო ცა სა ქარ თვე ლო ში და ბალ სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ-
მსა და სო ცია ლუ რი კა პი ტა ლის მაჩ ვე ნე ბელ ზე ვსაუბ რობთ, 
ამის ერ თ-ერ თი მთა ვა რი მი ზე ზი, შეიძ ლე ბა ით ქვას, საბ ჭო თა 
წარ სუ ლია, ის მძი მე მემ კვიდ რეო ბა, რა მაც უდი დე სი გავ ლე ნა 
მოახ დი ნა არა მარ ტო სა ქარ თვე ლო ზე, არა მედ სხვა პოს ტკო-
მუ ნის ტუ რი ქვეყ ნე ბის სო ცია ლურ კა პი ტალ ზეც. 

რო გორც კვლე ვე ბის შე დე გე ბის მი ხედ ვით დგინ დე ბა, პოს-
ტკო მუ ნის ტურ ქვეყ ნებ ში სო ცია ლუ რი კა პი ტა ლის ყვე ლა ზე და-
ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლია, ვიდ რე მსოფ ლიოს სხვა რე გიო ნებ ში გან-
სხვა ვე ბუ ლი წარ სუ ლის მქო ნე სა ზო გა დოე ბებ ში.

24 თარხნიშვილი, 2017

გაწმენდითი 
სამუშაოები 
ბაგრატის 
ტაძარზე
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მოხალისეობათანამედროვე
საქართველოში(თბილისის
წყალდიდობისადაკოვიდ-19
კრიზისი)

საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ, 90-ია ნი წლე ბი დან სა-
ქარ თვე ლო ში ფეხს იკი დებს სა ზო გა დოებ რი ვი ორ გა ნი ზა ციე-
ბი. ევ რო პის ქვეყ ნე ბის და აშშ-ს პროგ რა მებ მა ხე ლი შეუწ ყვეს 
ლი ბე რა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბის გან ვი თა რე ბას და ამ ღი რე ბუ-
ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ციე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, მა-
გა ლი თად, რო გო რი ცაა არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი. 

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციის მდგრა დო ბა კომ პლექ სუ რი 
ფე ნო მე ნია და ორ გა ნი ზა ციე ბის თვის მრა ვალ გვა რი და ფი ნან-
სე ბის წყა როე ბის არ სე ბო ბის თვის სა ჭი რო გა რე მოს შექ მნას, 
სა ხე ლი სუფ ლო და ფი ნან სე ბის მე ქა ნიზ მე ბის გან ვი თა რე ბა სა 
და არა სა მე წარ მეო საქ მია ნო ბის თვის ხელ საყ რელ კა ნონ-
მდებ ლო ბას თან ერ თად გუ ლის ხმობს მო ხა ლი სეო ბის წა მა ხა-
ლი სე ბე ლი პი რო ბე ბით უზ რუნ ველ ყო ფას. 

XXI საუ კუ ნე ში სა ქარ თვე ლო ში უფ რო გან ვი თარ და მო ხა-
ლი სეობ რი ვი კულ ტუ რა. მო ხა ლი სეე ბი აქ ტიუ რად ცდი ლო ბენ 
სხვა დას ხვა ტრა გე დიებ თან თუ სო ცია ლურ პრობ ლე მებ თან 
გამ კლა ვე ბას. გა ვიხ სე ნოთ 2015 წლის წყალ დი დო ბა მდი ნა რე 
ვე რეს ხეო ბა ში. არაერ თი მო ხა ლი სე შეიკ რი ბა და ცდი ლობ-
და სტი ქიის შე დე გებ თან გამ კლა ვე ბას. 13 ივ ნი სის ღა მეს სო-
ცია ლუ რი ქსე ლი თა და მე დიის სა შუა ლე ბით გავ რცე ლე ბულ-
მა კად რებ მა წყალ დი დო ბით და ზა რა ლე ბულ ტე რი ტო რიებ ზე 
ბევრ ადა მიანს მოუ ყა რა თა ვი. მომ დევ ნო დღი დან მა თი ერ-
თსუ ლოვ ნე ბა ნამ დვილ სა მო ქა ლა ქო მოძ რაო ბად იქ ცა. ჯერ 
შიშ ვე ლი ხე ლე ბით, შემ დეგ კი უკ ვე ნიჩ ბე ბი თა და ხელ თათ-
მა ნე ბით შეია რა ღე ბულ მა ახალ გაზ რდებ მა დატ ბო რი ლი, მი-
წა მიყ რი ლი ტე რი ტო რიე ბის გაწ მენ და დაიწ ყეს. იმ დღეებ ში 
თბი ლი სის ქუ ჩებ ში მრავ ლად შეხ ვდე ბო დით მუხ ლე ბამ დე 
ტა ლახ მიმ ხმარ ახალ გაზ რდებს. თუ კი მო ქა ლა ქე თა ნა წი ლი 
სტი ქიის ზო ნა ში ფი ზი კუ რად შრო მობ და, მეო რე ნა წი ლი მათ 
საკ ვე ბი თა და წყლით ამა რა გებ და. მო ხა ლი სე თა მო ბი ლი ზე-
ბას, ძა ლე ბის გო ნივ რულ გა და ნა წი ლე ბას, სა ჭი როე ბებს, და ვა-
ლე ბებს ახალ გაზ რდე ბი სო ცია ლურ ქსელ ში შექ მნი ლი ჯგუ ფის 
სა შუა ლე ბით, ჰეშ თე გით – „13 ივ ნი სი მო ხა ლი სე თა გაერ თია-
ნე ბა“ იღებ დნენ24. თბი ლი სე ლი მა კა მეშ ვე ლია ნი, რო მელ საც 
ამე რი კულ ორ გა ნი ზა ცია – „ეროვ ნუ ლი დე მოკ რა ტიის ინ სტი-
ტუტ ში“ 28 წლია ნი მუ შაო ბის გა მოც დი ლე ბა ჰქონ და, სა თა ვე ში 
ჩაუდ გა ფონ დე ბის მო ძიე ბის გლო ბა ლურ კამ პა ნიას, რომ ლი-
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თაც 80,000 აშშ დო ლა რის მო პო ვე ბა შეძ ლო მსოფ ლიოს სხვა-
დას ხვა კუთ ხე ში მცხოვ რე ბი ადა მია ნე ბის დახ მა რე ბით. მა კამ 
მო პო ვე ბუ ლი თან ხა სრუ ლად გა დას ცა თბი ლი სის მე რიას 13 
ივ ნისს და ზა რა ლე ბულ პირ თა და სახ მა რებ ლად.

ქარ თულ ტე ლე სივ რცე ში არ სე ბუ ლი ერ თ-ერ თი გა და ცე მის 
„ი მე დის გმი რე ბის“ მეშ ვეო ბით გა ვე ცა ნით არაერთ მო ხა ლი სეს, 
რო მლებიც სრუ ლიად უან გა როდ ცდი ლობენ ხალ ხის დახ მა რე-
ბას. ასე ვე უნ და აღი ნიშ ნოს სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის, მეც ნიე-
რე ბის, კულ ტუ რი სა და სპორ ტის სა მი ნის ტროს მო ხა ლი სეო ბის 
გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა „სა ქარ თვე ლოს მო ხა ლი სე“, სა დაც 
ახალ გაზ რდე ბი გა დიან ტრე ნინგ–სე მი ნა რებს. პროგ რა მის მი-
ზა ნია მო ხა ლი სეო ბის ინ სტი ტუ ტის გაძ ლიე რე ბა, მო ხა ლი სე თა 
ერ თია ნი ქსე ლის გან ვი თა რე ბა სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით, მო-
ხა ლი სეო ბის გზით ახალ გაზ რდებ ში სა მო ქა ლა ქო ცნო ბიე რე ბის 
ამაღ ლე ბა და მათ მიერ გა წეუ ლი შრო მის წა ხა ლი სე ბა. 

2020 წლის 30 იან ვარს ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ციამ 
კო რო ნა ვი რუ სი გლო ბა ლურ საფ რთხედ გა მოაც ხა და. ვი რუ სის 
გავ რცე ლე ბამ შექ მნა უპ რე ცე დენ ტო საფ რთხე მთელ მსოფ-
ლიო ში, მათ შო რის – სა ქარ თვე ლო შიც. ჯან დაც ვის პრობ ლე მებ-
თან ერ თად, წარ მოიშ ვა სირ თუ ლეე ბი სხვა მი მარ თუ ლე ბი თაც, 
რო გო რი ცაა სო ცია ლურ -ე კო ნო მი კუ რი თუ კულ ტუ რულ -სა გან-
მა ნათ ლებ ლო სფე როე ბი. პან დე მიუ რი და პოს ტპან დე მიუ რი 
გა რე მო უარ ყო ფით გავ ლე ნას ახ დენს მო სახ ლეო ბის, პრაქ ტი-
კუ ლად, ყვე ლა სეგ მენ ტზე, გან სა კუთ რე ბით კი – სო ცია ლუ რად 
დაუც ველ, ხან დაზ მულ, იძუ ლე ბით გა დაად გი ლე ბულ, შეზ ღუ დუ-
ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის პი რებ ზე და ა. შ. 

covid-19-მა ერ თგვა რი ბიძ გი მის ცა მო ხა ლი სეობ რივ საქ-
მია ნო ბას, რო მელ საც სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი სა და ორ გა ნი-
ზა ციე ბის მხრი დან ჰქონ და და აქვს ორ გა ნი ზე ბუ ლი ხა სია თი, 
ეს საქ მია ნო ბა მოი ცავს მო ხა ლი სეობ რი ვად ვი რუ სის პრე ვე ნი-
ციის თვის საინ ფორ მა ციო კამ პა ნიე ბის ორ გა ნი ზე ბას, სხვა დას-

სა ქარ თვე-
ლოს წი თე-
ლი ჯვრის 
მოხალისე

ხვა მოწ ყვლა დი ჯგუ ფე ბის დახ მა რე ბა სა და ახალ გაზ რდე ბის 
გაძ ლიე რე ბას.  

ამ პე რიოდ ში ძა ლიან ბევ რმა ადა მიან მა სა კუ თარ თავ ზე 
აი ღო ინი ცია ტი ვა და მო ხა ლი სეობ რი ვად დაიწ ყო პირ ბა დეე-
ბის კერ ვა და თე მის წევ რე ბის თვის და რი გე ბა, პრო დუქ ტე ბის 
შეგ რო ვე ბა და მოწ ყვლა დი ჯგუ ფე ბის თვის გა და ცე მა. მო ხა ლი-
სეო ბა გახ და გა დამ დე ბი და ერ თი ადა მია ნის საქ მია ნო ბა და 
ინი ცია ტი ვა მეო რეს თვის მა გა ლი თად იქ ცა.  

მიუ ხე და ვად აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტე ბი სა, მო ხა ლი სეო ბის კულ ტუ-
რის დამ კვიდ რე ბა მაინც რჩე ბა სა ზო გა დოე ბის ერ თ-ერთ მთა-
ვარ გა მოწ ვე ვად. არ სე ბობს მთე ლი რი გი სტე რეო ტი პე ბი და 
გან წყო ბე ბი, რაც ხელს უშ ლის მის პო პუ ლა რი ზა ციას. თუმ ცა, მო-
ხა ლი სეო ბის ქარ თუ ლი მა გა ლი თე ბი იძ ლე ვა შე საძ ლებ ლო ბას, 
ვთქვათ, რომ ამ ის ტო რიას გაგ რძე ლე ბა აუ ცი ლებ ლად ექ ნე ბა.
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მოხალისეობა 
დ ა  ს ა ხ ე ლ მ წ ი ფ ო 
პ ო ლ ი ტ ი კ ა

გაეროსსხვა
დასხვამონა
ცემებით,ყო
ველწლიურად,
მოხალისეები
მილიარდო
ბითდოლა
რისსაფასუ
რისსამსახურს
ასრულებენ,
რასაცვერც
ერთისახელ
მწიფოდა
ორგანიზაცია,
სურვილის
არსებობის
შემთხვევაშიც
კივერაუნაზ
ღაურებდა.

დ
ღეს, მსოფ ლიო ში, მო ხა ლი სეო ბის სფე რო ში, 
ძა ლიან სწრა ფად მიმ დი ნა რეობს გა მოც დი ლე-
ბი სა და ცოდ ნის გაც ვლა. ის, რომ მსოფ ლიოს 
ზო გიერთ ნა წილ ში მო ხა ლი სეო ბის ინ სტი ტუ-

ტი ძალ ზე სუს ტია, არ გუ ლის ხმობს იმას, რომ რო მე ლი მე 
სა ზო გა დოე ბა, მიუ ხე და ვად პო ლი ტი კუ რი სის ტე მის, რე ლი-
გიუ რი კუთ ვნი ლე ბის, თუ სხვა მი ზე ზი სა, მო ხა ლი სეო ბის ინ-
სტი ტუ ტი სად მი შეუ თავ სე ბე ლი მა ხა სია თებ ლით გა მოირ ჩე ვა. 
გან სა კუთ რე ბით აქ ტუა ლუ რია სა კით ხი იმ ქვეყ ნე ბი სათ ვის, 
რომ ლე ბიც დე მოკ რა ტი ზა ციის გზა ზე დგა ნან, ვი ნაი დან მო ხა-
ლი სეობ რი ვი საქ მია ნო ბა მო ქა ლა ქეობ რი ვი შეგ ნე ბის ამაღ-
ლე ბას და პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში მო ქა ლა ქე თა უფ რო აქ-
ტიურ ჩარ თვას უწ ყობს ხელს. 

მო ხა ლი სეო ბის სფე რო ში მი ღე ბუ ლი კა ნო ნე ბი და პო ლი-
ტი კა სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში იმ წარ მა ტე ბუ ლი კამ პა ნიის შე დე-
გია, რო მე ლიც ად გი ლობ რივ მა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოებ რივ-
მა ორ გა ნი ზა ციებ მა აწარ მოეს და მოუ კი დებ ლად, ან გაე რო სა 
და სხვა საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციე ბის მხარ და ჭე რით. იყო 
შემ თხვე ვე ბი, რო დე საც აღ ნიშ ნუ ლი ინი ცია ტი ვე ბი მთავ რო ბე-
ბის გან მო დიო და, მაგ რამ ყვე ლა ზე ხში რად, ამ ინი ცია ტი ვის 
მთა ვა რი ინი ცია ტო რი მაინც სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბა იყო25. 

მო ხა ლი სეო ბის კა ნო ნე ბი სა და პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის 
პო ლი ტი კუ რი ნე ბა ხში რად კრი ტი კუ ლი პო ლი ტი კუ რი, ეკო ნო-
მი კუ რი, სო ცია ლუ რი, ბუ ნებ რი ვი კრი ზი სის ან კა ტას ტრო ფის 
კვალ დაკ ვალ მწიფ დე ბა, რაც ორ გა ნი ზე ბუ ლი მო ხა ლი სეო ბის 
ღი რე ბუ ლე ბას კარ გად წარ მოა ჩენს. მა გა ლი თად, არ გენ ტი ნა-
ში, 2004 წლის მო ხა ლი სეო ბის კა ნო ნი 1998–2002 წლე ბის დი-
დი ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის შემ დეგ მიი ღეს, რა საც სა ზო გა დოე-
ბის, მო ხა ლი სეო ბის სფე როს გააქ ტიუ რე ბა და სა ბო ლოოდ, 
მთა ვა რი დაინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რეე ბის მხრი დან შე სა ბა მი სი 
კა ნონ მდებ ლო ბის ორ გა ნი ზე ბა და ფორ მი რე ბა მოჰ ყვა. 

2005 წელს პა კის ტან ში მომ ხდა რი მი წის ძვრის შემ დეგ, იმ-
დე ნი ადა მია ნი დაი რაზ მა ნე ბა ყოფ ლო ბით, რომ სა ხელ მწი ფო 
სტრუქ ტუ რებ მა გა დატ ვირ თუ ლო ბის გა მო ვერ მოახ დი ნეს მა-
თი სა თა ნა დო ორ გა ნი ზე ბა და სა ჭი რო გახ და ეროვ ნულ მო ხა-

25 Taking volunteers seriously, 
Progress report 1999–2007, 

The International Federation’s 
volunteering development, 
International Federation of 

Red Cross:

http://www.ifrc.org/Global/Publications/volunteers/Taking_Volunteers_Seriously_2007_EN.pdf
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სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის მიერ „მო ხა ლი სეო ბის შე სა ხებ“ სპე-
ცია ლუ რი კა ნო ნი 2015 წელს იქ ნა მი ღე ბუ ლი, რო მელ მაც   გაა-
მარ ტი ვა სა ზო გა დოებ რი ვი ორ გა ნი ზა ციე ბის მიერ მო ხა ლი სე თა 
შრო მის გა მო ყე ნე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი სპე ცია ლუ რი კა ნო ნის მი ღე ბამ-
დე ტერ მი ნი „მო ხა ლი სეო ბა“ ქარ თულ სა კა ნონ მდებ ლო სივ რცე-
ში საერ თოდ არ გვხვდე ბო და. სა მარ თლებ რი ვად საერ თოდ არ 
იყო და რე გუ ლი რე ბუ ლი არც მო ხა ლი სე სა და მას პინ ძელ ორ გა-
ნი ზა ციას შო რის ურ თიერ თო ბა და არც მო ხა ლი სის სტა ტუ სი იყო 
გან საზ ღვრუ ლი. შე სა ბა მი სად, სპე ცია ლუ რი კა ნო ნის მი ღე ბამ დე 
მო ხა ლი სეობ რი ვი საქ მია ნო ბა სა მარ თლებ რი ვი რე გუ ლი რე-
ბის ფარ გლებს გა რეთ იყო, რაც აბ რკო ლებ და მა თი უფ ლე ბე ბის 
დაც ვას სა სა მარ თლოს სა შუა ლე ბით. 2001 წლი დან 2015 წლამ-
დე სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას არ მოუხ დე ნია ეფექ ტუ რი 
რეა გი რე ბა მო ხა ლი სეო ბის საერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის სა პა სუ-

მოხალისეობის სახელმწიფო 
პოლიტიკის განვითარება 
საქართველოში 

ხოდ, რა მაც გა მოიწ ვია მო ხა ლი სეო ბის დღე ვან დე ლო ბა ში არა-
პო პუ ლა რუ ლო ბა /ა რააქ ტუა ლუ რო ბა. შე სა ბა მი სად, 2001–2015 
წლებ ში მო ხა ლი სეო ბის სა მარ თლებ რი ვი რე გუ ლი რე ბის უგუ-
ლე ბელ ყო ფამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზია ნი მია ყე ნა სა ზო გა დოე ბა ში 
მო ხა ლი სეო ბის გან ვი თა რე ბას და ამით სა ქარ თვე ლო რამ დე ნი-
მე წლით ჩა მორ ჩა მო ხა ლი სეო ბის საერ თა შო რი სო პრაქ ტი კას. 
ეს კი იმას ნიშ ნავს, რომ სა ქარ თვე ლოს ბევ რი რამ აქვს გა სა კე-
თე ბე ლი იმი სათ ვის, რა თა წა მოე წიოს და გაუ თა ნაბ რდეს საერ-
თა შო რი სო დო ნე ზე მო ხა ლი სეო ბის კულ ტუ რის თვალ საზ რი სით 
წამ ყვა ნი სა ხელ მწი ფოე ბის ტემპს. 

მო ხა ლი სეო ბის უპ რე ცე დენ ტო ნი მუ ში ქარ თულ მა სა ზო გა-
დოე ბამ 2015 წლის 13 ივ ნი სის სტი ქიის შემ დეგ იხი ლა. მოვ ლე-
ნა უმ ძი მეს ტრა გე დიას თან ერ თად იყო სა ხელ მწი ფოს /სა ზო გა-
დოე ბის პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა ში მო ხა ლი სეო ბის ძა ლი სა და 
რო ლის მა გა ლი თი. მო ცე მუ ლი მოვ ლე ნა იყო მო ხა ლი სეო ბის 
სა მარ თლებ რი ვი რე გუ ლი რე ბის გარ დამ ტე ხი მო მენ ტი ქარ თულ 
სა კა ნონ მდებ ლო სივ რცე ში. სწო რედ 13 ივ ნი სის შემ დგომ, იმა ვე 
წელს შეი მუ შა ვეს და მიი ღეს მო ხა ლი სეო ბის შე სა ხებ კა ნო ნი,27 
რა მაც მო ხა ლი სეო ბა სა მარ თლებ რივ სივ რცე ში შე მოიყ ვა ნა. 

მი ღე ბუ ლი კა ნო ნით და რე გუ ლირ და მო ხა ლი სეო ბის თით-
ქმის ყვე ლა ძი რი თა დი ას პექ ტი. კერ ძოდ: კა ნო ნის მოქ მე დე ბის 
სფე რო, მო ხა ლი სეო ბის ცნე ბა, მო ხა ლი სეო ბი თი ურ თიერ თო ბა 
და მი სი მხა რეე ბი, მო ხა ლი სი სა და მას პინ ძე ლი ორ გა ნი ზა ციის 
უფ ლე ბე ბი და მო ვა ლეო ბე ბი, მო ხა ლი სეო ბის გან ხორ ციე ლე ბას-
თან და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბის ანაზ ღაუ რე ბის, მო ხა ლი სის უსაფ-
რთხოე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის, მას პინ ძე ლი ორ გა ნი ზა ციის პა სუ-
ხის მგებ ლო ბის, მო ხა ლი სეო ბი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის, მო ხა ლი სის 
სა მუ შაო დროის სა კით ხე ბი.  

მო ხა ლი სეო ბის სა კა ნონ მდებ ლო დო ნე ზე მო წეს რი გე ბა უმ-
ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ფაქ ტო რია, თუმ ცა მო ხა ლი სე ობის პო პუ ლა-
რი ზა ციის თვის მხო ლოდ კა ნონ ში ჩა წე რა საკ მა რი სი არ არის. 
მეო რე პრობ ლე მა სწო რედ სა ზო გა დოე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა სა 
და გან წყო ბას უკავ შირ დე ბა. საბ ჭო თა წარ სულ ში არ სე ბუ ლი მო-
ხა ლი სეო ბის და მა ხინ ჯე ბუ ლი ფორ მა, რო მე ლიც „შა ბა თო ბის“ სა-
ხე ლით იყო ცნო ბი ლი, „შავ ლა ქად“ მოჰ ყვე ბა, გან სა კუთ რე ბით, 
უფ როს თაო ბას, რომ ლე ბიც სა კუ თარ გა მოც დი ლე ბას შვი ლებ სა 
და შვი ლიშ ვი ლებს უზია რე ბენ. შე სა ბა მი სად, თაო ბა თა შო რის 
ინ ფორ მა ცია თა ცვლას ეწი რე ბა მო ხა ლი სეო ბის თა ნა მედ რო ვე 
იდეა, რო მელ საც არა ვი თა რი კავ ში რი არ აქვს „შა ბა თო ბას თან“ 
(რაც რეა ლუ რად, საქ მია ნო ბა ში მო სახ ლეო ბის ძალ და ტა ნე ბით 
ჩაბ მას წარ მოად გენ და). 

სწო რედ ეს არის ერ თ-ერ თი მი ზე ზი იმი სა, რომ სა ქარ თვე-
ლო ში კვლავ არა პო პუ ლა რუ ლია ფორ მა ლუ რი და ორ გა ნი ზე-
ბუ ლი მო ხა ლი სეო ბა. ამას მოწ მობს 2018 წელს „სა ქარ თვე ლოს 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის გან ვი თა რე ბის ინი ცია ტი ვას“ ფარ-
გლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი წარ მო მად გენ ლო ბი თი კვლე ვა, რომ ლის 
ერ თ-ერთ მი ზან საც სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლეო ბა ში მო ხა ლი სეო-
ბი სად მი არ სე ბუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბის შეს წავ ლა წარ მოად-
გენ და.28 კვლე ვის შე დე გე ბის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლოს მო სახ-
ლეო ბის მხო ლოდ 4% არის რო მე ლი მე გაერ თია ნე ბის, კლუ ბის, 
ასო ცია ციის წევ რი,29 ხო ლო 58%-მა მიუ თი თა, რომ ისი ნი არ გა-

28 სამოქალაქო 
საზოგადოების განვითარების 

ინიციატივა (2018). 
საქართველოს მოსახლეობის 

დამოკიდებულება 
სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების, 
ევროინტეგრაციისა 

და ბიზნესკომპანიების 
მიმართ. თბილისი, კონრად 

ადენაუერის ფონდი
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27 საქართველოს კანონი 
მოხალისეობის შესახებ 

ლი სე თა მოძ რაო ბის დაარ სე ბა26. 
სალ ვა დორ მა მო ხა ლი სეო ბის კა ნონ პროექ ტზე მუ შაო ბა და 

აღ ნიშ ნუ ლი ინი ცია ტი ვის გან ხორ ციე ლე ბა 2001 წლის და მან-
გრე ვე ლი მი წის ძვრის შემ დეგ დაიწ ყო. ანა ლო გიუ რად მოიქ ცა 
ჩი ნე თი 2008 წლის სი ჩუა ნის მი წის ძვრის შემ დეგ. ეროვ ნუ ლი 
მო ხა ლი სეო ბის სამ სა ხუ რის კა ნო ნის სა ჭი როე ბა რე გიო ნუ ლი 
მო ხე ლეე ბის, ახალ გაზ რდუ ლი კო მუ ნის ტუ რი ლი გის, კა ნონ-
მდებ ლე ბი სა და მეც ნიე რე ბის აქ ტიუ რო ბის შე დე გად მოხ ვდა 
დღის წეს რიგ ში.

ზო გიერთ შემ თხვე ვა ში, მო ხა ლი სეო ბის შე სა ხებ კა ნო ნე ბი სა 
და პო ლი ტი კის მნიშ ვნე ლო ვან წამ ქე ზებ ლად საერ თა შო რი სო 
ორ გა ნი ზა ციე ბი გა მო დიან. მა გა ლი თად, ნი კა რა გუა ში, სო ცია-
ლუ რი მო ხა ლი სეო ბის კა ნო ნი (2005) მთავ რო ბის წარ მო მად-
გენ ლე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოებ რი ვი 
ორ გა ნი ზა ციე ბის ინი ცი რე ბით, გან ვი თა რე ბის ინ ტერ -ა მე რი კუ-
ლი ბან კი სა და გაერ თია ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ციის მხრი-
დან წა ხა ლი სე ბის შე დე გად მიი ღეს. 

ზო გიერთ ქვე ყა ნა ში მო ხა ლი სეობ რი ვი კა ნო ნი სა და პო-
ლი ტი კის არ სე ბო ბის სა ჭი როე ბა მო ხა ლი სეე ბის რაო დე ნო ბის 
ზრდის გა მო წარ მოიშ ვა. არაბ თა გაერ თია ნე ბულ საე მი როებ-
ში არ სე ბუ ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცია, 
საე მი როე ბის ფონ დი, ვერ აუ ვი და ყვე ლა მო ხა ლი სის გა ნა წი-
ლე ბას, რის შე დე გა დაც დაიწ ყო სა ხალ ხო მოძ რაო ბა მო ხა-
ლი სეო ბის კა ნო ნის ან პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის მოთ ხოვ ნით. 
ჩი ნე თის კა ნონ პროექ ტიც, „ე როვ ნუ ლი კა ნო ნი მო ხა ლი სეო ბის 
შე სა ხებ“ მო ხა ლი სეე ბის გაზ რდი ლი რაო დე ნო ბის მხრი დან აღ-
ნიშ ნულ სფე რო ში ეროვ ნუ ლი კა ნო ნის მი ღე ბის მოთ ხოვ ნე ბის 
შე დე გი იყო. მო ხა ლი სე თა ეს ტალ ღა სი ჩუა ნის მი წის ძვრი სა და 
2008 წლის ოლიმ პიუ რი თა მა შე ბის შემ დეგ აგორ და, რო დე საც 
ორი ვე შემ თხვე ვა ში შრო მის დი დი ნა წი ლი მო ხა ლი სეებ მა იტ-
ვირ თეს.

26 Available 
for reading here: 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3132612?publication=3
https://www.ifrc.org/docs/IDRL/Volunteers/VolunteerismLaws2001.pdf
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ყოფილი
საბჭოთა
რესპუბლიკები

წევ რიან დე ბოდ ნენ ისე თი ორ გა ნი ზა ციებ ში, რომ ლე ბიც სა კუ თა-
რი ინი ცია ტი ვე ბით იმუ შა ვებ დნენ ქვეყ ნის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
სა კით ხე ბის გა და საჭ რე ლად.30 საინ ტე რე სოა, რომ ამ რეს პონ-
დენ ტე ბის 34%-ს ერ ჩივ ნა თა ვი სუ ფალ დროს სა კუ თა რი ან ოჯა ხის 
საქ მეე ბის თვის მიე ხე და. სამ წუ ხა როდ, ყვე ლა ზე და ბა ლი აქ ტი ვო-
ბა ახალ გაზ რდებ ში შეი ნიშ ნე ბა, რაც კი დევ ერ თხელ ადას ტუ რებს 
საბ ჭო თა მემ კვიდ რეო ბის სი ცოც ხლი სუ ნა რია ნო ბას. 

აღ ნიშ ნუ ლი უარ ყო ფი თი და ამავ დროუ ლად მცდა რი და მო კი-
დე ბუ ლე ბე ბის აღ მო საფ ხვრე ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ზო გა დოე-
ბა ში ცნო ბიე რე ბის ამაღ ლე ბა და მო ხა ლი სეო ბი თი საქ მია ნო ბის 
წა ხა ლი სე ბა. ქარ თუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა მო ხა ლი სეო ბის მხარ-
დამ ჭერ პროგ რა მებს არ არე გუ ლი რებს, შე სა ბა მი სად, მო ხა ლი-
სეო ბით დაინ ტე რე სე ბულ ორ გა ნი ზა ციებს არ აძ ლევს სა შუა ლე-
ბას ეფექ ტია ნად მარ თონ მო ხა ლი სოებ რი ვი პროგ რა მე ბი. 

30 იქვე, გვ. 12

ამე რი კის შეერ თე ბულ შტა ტებ ში მო ხა ლი სეობ რი ვი საქ მია-
ნო ბის გა მოც დი ლე ბა ყო ველ დღიუ რი ცხოვ რე ბის ნა წი ლი და 
ზო გიერთ შემ თხვე ვა ში, წარ მა ტე ბუ ლი კა რიე რი სათ ვის სა-
ვალ დე ბუ ლო მოთ ხოვ ნაა. მო ხა ლი სეო ბის კულ ტუ რას ჯერ კი-
დევ პირ ვე ლი კო ლო ნის ტე ბის გა მოც დი ლე ბას უკავ ში რე ბენ და 
ამი ტომ, ამე რი კულ სა ზო გა დოე ბა ში მო ხა ლი სეო ბის ღრმა ფეს-
ვებ ზე საუბ რო ბენ. ამე რი კე ლე ბის მო ხა ლი სეობ რი ვი საქ მია ნო-
ბა, დი დი ხა ნია, ქვეყ ნის საზ ღვრებს გას ცდა და, მა გა ლი თად, 
Peace Corps, რო მე ლიც 1960-ია ნი წლე ბი დან მოღ ვა წეობს, ამე-
რი კე ლებს მთე ლი მსოფ ლიოს მას შტა ბით აგ ზავ ნის გან ვი თა-
რე ბად ქვეყ ნებ ში სა მუ შაოდ. მო ხა ლი სეობ რი ვი საქ მია ნო ბის 
მნიშ ვნე ლო ბა ამე რი კუ ლი სა ზო გა დოე ბი სათ ვის აღია რე ბუ ლია 
სა ხელ მწი ფო დო ნე ზე და არაერ თხელ გამ ხდა რა პო ლი ტი კოს-
თა გან სჯის სა გა ნი ფე დე რა ლურ თუ შტა ტე ბის დო ნე ზე. 

საინ ტე რე სო გა მოც დი ლე ბა აქვს კა ნა დას. მა გა ლი თად, ად გი-
ლობ რი ვე ბის გარ და, მო ხა ლი სეობ რივ საქ მია ნო ბას აქ აქ ტიუ-
რად მის დე ვენ ახ ლად ჩა მო სუ ლი ემიგ რან ტე ბი, რომ ლებ საც 
არ აქვთ კა ნა დურ ორ გა ნი ზა ციებ ში მუ შაო ბის გა მოც დი ლე-
ბა და გა მოც დი ლე ბის დაგ რო ვე ბის, ად გი ლობ რი ვი სა მუ შაო 
კულ ტუ რის, წე სე ბის გა საც ნო ბად და კავ ში რე ბის დამ ყა რე ბის 
მიზ ნით, ხში რად მო ხა ლი სეობ რივ საქ მია ნო ბას ას რუ ლე ბენ, 
სა ნამ ანაზ ღაუ რე ბა დი სამ სა ხუ რის ძებ ნას დაიწ ყე ბენ. კა ნა დის 
სხვა დას ხვა ტე რი ტო რიებს მო ხა ლი სეო ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
სხვა დას ხვა კა ნო ნი და რე გუ ლა ცია აქვს.  

კა ნა დის მო ხა ლი სე თა ჩარ თუ ლო ბის კო დექ სი (Canadian Code 
for Volunteer Involvement) თავ და პირ ვე ლად 2000 წლის დე კემ ბერ-
ში ამუ შავ და. კო დექ სი გა მიზ ნუ ლი იყო მო ხა ლი სეობ რი ვი ორ-
გა ნი ზა ციე ბის დი რექ ტორ თა საბ ჭოე ბი სათ ვის და მიზ ნად ისა-
ხავ და ხე ლი შეეწ ყო დის კუ სიი სათ ვის იმის თაო ბა ზე, თუ რა 
როლს თა მა შობ დნენ მო ხა ლი სეე ბი მათ ორ გა ნი ზა ციებ ში. 

კა ნა დის მო ხა ლი სე თა ჩარ თუ ლო ბის კო დექ სი შე საძ ლებ-
ლო ბას აძ ლევს ორ გა ნი ზა ციებს, გაიუმ ჯო ბე სონ არ სე ბუ ლი 
პრაქ ტი კა და უზ რუნ ველ ყონ მო ხა ლი სეე ბის ჩარ თვი სათ ვის 

ნია და გის უფ რო სა ფუძ ვლია ნად მომ ზა დე ბა. 
კა ნა დის „კო დექ სი მო ხა ლი სე თა ჩარ თუ ლო ბის შე სა ხებ“ 

ერ თგვა რი გზამ კვლე ვია მცი რე თუ დი დი მო ხა ლი სეობ რი ვი 
ორ გა ნი ზა ციე ბი სათ ვის და მო ხა ლი სე თა ეფექ ტუ რი ჩარ თვის 
სტრა ტე გიებს სთა ვა ზობს მათ.

სხვა დას ხვა მო ნა ცე მე ბით, ევ რო კავ ში რის წევრ ქვეყ ნებ ში 92-
დან 94 მი ლიონ ადა მია ნამ დე არის ჩარ თუ ლი მო ხა ლი სეობ-
რივ საქ მია ნო ბა ში, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ 15 წელ ზე უფ რო სი 
ევ რო პე ლე ბის 22–23% ას რუ ლებს მო ხა ლი სეობ რივ საქ მია ნო-
ბას. თუმ ცა, მო ხა ლი სე თა აქ ტიუ რო ბის თვალ საზ რი სით, ქვეყ-
ნებს შო რის გან სხვა ვე ბე ბი არ სე ბობს. ამ ნიშ ნით ევ რო კავ ში-
რის ქვეყ ნებს ხუთ ჯგუ ფად ყო ფენ31: 

1. ძა ლიან მა ღა ლი აქ ტი ვო ბით ხა სიათ დე ბა: ავ სტრია, ჰო-
ლან დია, შვე დე თი, დი დი ბრი ტა ნე თი, სა დაც მო სახ ლეო-
ბის 40% მო ნა წი ლეობს მო ხა ლი სეობ რივ საქ მია ნო ბა ში; 

2. მო ხა ლი სე თა მა ღა ლი აქ ტი ვო ბაა და ნია ში, ფი ნეთ ში, 
გერ მა ნია სა და ლუქ სემ ბურ გში, სა დაც აღ ნიშ ნულ საქ-
მია ნო ბა ში მო სახ ლეო ბის 30–39%-ია ჩარ თუ ლი; 

3. სა შუა ლო აქ ტი ვო ბაა ეს ტო ნეთ ში, საფ რან გეთ სა და 
ლატ ვია ში, სა დაც მო სახ ლეო ბის 20–29% მო ხა ლი სეა;

4. 10–19% მაჩ ვე ნებ ლით, შე და რე ბით და ბა ლი აქ ტიუ რო-
ბით ხა სიათ დე ბა ბელ გია, კვიპ რო სი, ჩე ხე თი, ირ ლან-
დია, მალ ტა, პო ლო ნე თი, რუ მი ნე თი, ეს პა ნე თი, პორ ტუ-
გა ლია; 

5. მო სახ ლეო ბის 10%-ზე ნაკ ლე ბი არის ჩარ თუ ლი მო ხა ლი-
სეობ რივ აქ ტი ვო ბებ ში ბულ გა რეთ ში, სა ბერ ძნეთ ში, იტა-
ლია ში, ლიტ ვა ში, რაც და ბალ მაჩ ვე ნებ ლად ით ვლე ბა. 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ბო ლო 10 წლის გან მავ ლო ბა ში, ზო გა-
დი ტენ დენ ცია ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში მო ხა ლი სეო ბის სფე-
რო ში ჩაბ მულ თა რაო დე ნო ბის ზრდას აჩ ვე ნებს. ჩრდი ლოეთ 
ევ რო პის ქვეყ ნებ ში, რო გო რი ცაა: ნორ ვე გია, შვე დე თი, და ნია, 
გერ მა ნია, ნი დერ ლან დე ბი და ირ ლან დია, მო ხა ლი სეო ბა ტრა-
დი ციებ სა და კულ ტუ რას ეფუძ ნე ბა, თუმ ცა, ამ ქვეყ ნე ბის დიდ 
ნა წილს არ მიუ ღია მო ხა ლი სეო ბის ყოვ ლის მომ ცვე ლი და 
ერ თია ნი კა ნო ნე ბი. ხმელ თა შუა ზღვის ქვეყ ნებ საც – იტა ლია, 
ეს პა ნე თი, პორ ტუ გა ლია და საფ რან გე თი, არა ფორ მა ლუ რი 
მო ხა ლი სეო ბის მდი და რი ტრა დი ციე ბი აქვთ. ისი ნი მო ხა ლი-
სეო ბის შე სა ხებ კა ნო ნებს და პო ლი ტი კას იყე ნებ დნენ, რა თა 
მხა რი დაე ჭი რათ და მო მა ვალ ში კი დევ უფ რო გაე ფარ თოე-
ბი ნათ უკ ვე არ სე ბუ ლი წე სე ბი და ტრა დი ციე ბი. აღ მო სავ ლეთ 
ევ რო პის ბევრ ქვე ყა ნა ში ფორ მა ლუ რი თუ არა ფორ მა ლუ რი 
მო ხა ლი სეო ბის სუს ტი ტრა დი ციე ბი არ სე ბობ და, ამი ტომ, აღ-
ნიშ ნუ ლი ქვეყ ნე ბი ცდი ლობ დნენ გა მოე ყე ნე ბი ნათ შე სა ბა მი სი 
კა ნო ნე ბი და პო ლი ტი კა მო ხა ლი სეო ბის წა სა ხა ლი სებ ლად.

საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ, პოს ტსაბ ჭო თა სა ხელ მწი-
ფოე ბი აღ ნიშ ნულ გაერ თია ნე ბას თან ჯერ კი დევ ინარ ჩუ ნე ბენ 
გარ კვეულ ის ტო რიულ კავ ში რებ სა და საერ თო მა ხა სია თებ ლებს. 
დსთ-ს ქვეყ ნე ბი მო ხა ლი სეო ბის სფე რო ში საბ ჭო თა წარ სუ ლი დან 
მემ კვიდ რეო ბით მი ღე ბულ ორ ძი რი თად წი ნააღ მდე გო ბას წააწ-
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აზია

ყდნენ. პირ ვე ლი – იმის გა მო, რომ საბ ჭო თა კავ შირ ში ფსევ დო- 
მო ხა ლი სეო ბის ინ სტი ტუ ტი კო მუ ნის ტუ რი იდეო ლო გიის შე მად-
გე ნე ლი ნა წი ლი იყო, რაც ხში რად იძუ ლე ბით ან სა ვალ დე ბუ ლო 
შრო მას გუ ლის ხმობ და, დსთ-ს ქვეყ ნებ ში ბევ რი მო ხა ლი სეო ბის 
ცნე ბას დღემ დე უკი დუ რე სად უარ ყო ფით დატ ვირ თვას ანი ჭებს. 
ბო ლო რამ დე ნი მე წლის გან მავ ლო ბა ში მსგავ სი და მო კი დე ბუ-
ლე ბა შეიც ვა ლა, თუმ ცა იგი მო ხა ლი სეო ბის თვის მაინც რეა ლურ 
დაბ რკო ლე ბას წარ მოად გენს. მეო რე – დსთ-ს რე გიონ ში მო ხა-
ლი სეო ბი სათ ვის დაბ რკო ლე ბა არის ის, რომ დსთ-ს თით ქმის 
ყვე ლა ქვეყ ნის შრო მის კო დექ სი უკ რძა ლავს ადა მიანს, იმუ შაოს 
უხელ ფა სოდ ან წე რი ლო ბი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის გა რე შე. დსთ-ს 
იმ ქვეყ ნებ შიც კი, სა დაც მო ხა ლი სეო ბის დო ნე მა ღა ლია, ეს კა-
ნო ნიე რი და მაბ რკო ლე ბე ლი ფაქ ტო რი ჯერ კი დევ არ სე ბობს და 
„ცი ვი შხა პის“ ეფექტს ახ დენს იმ ადა მია ნებ სა და ორ გა ნი ზა ციებ-
ზე, რომ ლებ საც მო ხა ლი სეობ რი ვი საქ მია ნო ბის მი მართ ინ ტე რე-
სი გააჩ ნიათ. გაე როს მო ნა ცე მე ბით, სწო რედ ამ ორი ფაქ ტო რის 
გა მო არის დსთ-ს რე გიონ ში აუ ცი ლე ბე ლი მო ხა ლი სეო ბი სათ ვის 
სა კა ნონ მდებ ლო და პო ლი ტი კუ რი ჩარ ჩოს ფორ მი რე ბა, წი ნააღ-
მდეგ შემ თხვე ვა ში, მო ხა ლი სეო ბა ვერ გან ვი თარ დე ბა.32

არა ბუ ლი სამ ყა რო, გან სხვა ვე ბით ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი სა-
ხელ მწი ფოე ბი სა გან, მო ხა ლი სეო ბის სფე რო ში კა ნო ნე ბის მი-
ღე ბით არ დაინ ტე რე სე ბუ ლა, რა საც ამ ქვეყ ნებ ში არ სე ბულ 
ხე ლი სუფ ლე ბის ცენ ტრა ლი ზე ბულ ხა სიათს და სა ხელ მწი ფოს 
მხრი დან სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის გან სა კუთ რე ბუ ლად 
მკაცრ კონ ტროლს უკავ ში რე ბენ. სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე-
ბის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა არა ბულ ქვეყ ნებ ში 
(ლი ბა ნი, მა რო კო, ეგ ვიპ ტე, პა ლეს ტი ნა) არ აკ მა ყო ფი ლებს 
საერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს, კრძა ლავს ყო ველ გვა რი არა-
ფორ მა ლუ რი, არა რე გის ტრი რე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ციის არ სე ბო-
ბას. ორ გა ნი ზა ციის და რე გის ტრი რე ბა კი უამ რავ სირ თუ ლეს-
თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი. ეგ ვიპ ტე ში უც ხოე თი დან სახ სრე ბის 
მი ღე ბი სათ ვის პი როვ ნე ბა ექვს თვემ დე პა ტიმ რო ბით ის ჯე ბა. 
ბუ ნებ რი ვია, ასე თი და მო კი დე ბუ ლე ბა ნე გა ტიუ რად აი სა ხე ბა 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბა ზე და ხელს უშ ლის ისე თი ორ გა ნი-
ზა ციე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა და საქ მია ნო ბას, რომ ლე ბიც პო ლი-
ტი კურ პრო ცე სებ ში არ არიან ჩარ თულ ნი. 

არა ბუ ლი სამ ყა როს ქვეყ ნე ბი სათ ვის კი დევ ერ თი აღ სა-
ნიშ ნა ვი მა ხა სია თე ბე ლი არა ფორ მა ლუ რი ხა სია თის „მო-
ხა ლი სეო ბის“ – ოჯა ხის, კლა ნის, რე ლი გიუ რი ჯგუ ფის ფარ-
გლებ ში დახ მა რე ბის ტრა დი ციის არ სე ბო ბაა. ეს უფ რო 
ოჯა ხის, თე მის მი მართ არ სე ბუ ლი ადა მია ნუ რი მო ვა ლეო ბის 
გრძნო ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი საქ მია ნო ბაა. სწო რედ ამ ტრა დი-
ციის გა მო, ამ სა ზო გა დოე ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი სათ ვის 
მო ხა ლი სეო ბის ის გა გე ბა, რაც მი სა ღე ბი და საერ თოა სხვა 
ქვეყ ნე ბი სათ ვის, გაუ გე ბა რია. გაუ გე ბა რია, რა ტომ უნ და მი-
მარ თო რო მე ლი მე ორ გა ნი ზა ციას, რო დე საც მო ხა ლი სეო-
ბა რე ლი გიურ ჯგუფ ში შეიძ ლე ბა გას წიო. სწო რედ ამი ტომ, 
საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციე ბის ძა ლის ხმე ვა მი მარ თუ ლია 
იმის კენ, რომ ამაღ ლდეს მო სახ ლეო ბის ცნო ბიე რე ბის დო ნე 
მო ხა ლი სეობ რი ვი საქ მია ნო ბის ღი რე ბუ ლე ბის და მნიშ ვნე-

ლო ბის შე სა ხებ. ამ მიზ ნით პე რიო დუ ლად იმარ თე ბა კონ ფე-
რენ ციე ბი, ფო რუ მე ბი, სა დაც არა ბულ სამ ყა რო ში მო ხა ლი-
სეო ბის თე მის პო პუ ლა რი ზა ციის შე სა ხებ მსჯე ლო ბენ.33

მო ხა ლი სეო ბის თე მა 2001 წლის შემ დეგ აფ რი კულ მა სა ხელ-
მწი ფოებ მა გან სა კუთ რე ბუ ლი ენ თუ ზიაზ მით აი ტა ცეს. 2001 
წლის შემ დეგ კა ნო ნე ბი მიი ღეს, ან მი სი და მუ შა ვე ბის პრო-
ცეს ში არიან ლი ბე რია, ნა მი ბია, ბურ კი ნა ფა სო, ნი გე რია, ტან-
ზა ნია, სამ ხრეთ აფ რი კა, ტო გო, სე ნე გა ლი, ბე ნი ნი, მო ზამ ბი კი 
და სხვა. აფ რი კუ ლი სა ხელ მწი ფოე ბის შემ თხვე ვა ში, და მა ხა-
სია თე ბე ლი ტენ დენ ციაა, მო ხა ლი სეო ბის შე სა ხებ კა ნო ნე ბი და 
პო ლი ტი კუ რი ნა ბი ჯე ბი გა ნი ხი ლონ და მოაქ ციონ უფ რო ფარ-
თო პროგ რა მე ბის კონ ტექ სტში. მა გა ლი თად, მო ხა ლი სეობ რი-
ვი ინი ცია ტი ვე ბი ჩარ თუ ლია შიდ სის წი ნააღ მდეგ ან სი ღა ტა-
კის წი ნააღ მდეგ ბრძო ლის პროგ რა მებ ში.  

2001 წლის შემ დეგ აზიის ქვეყ ნებ ში სწრა ფად გავ რცელ და მო-
ხა ლი სეო ბის შე სა ხებ კა ნო ნე ბის მი ღე ბის ტენ დენ ცია. თუმ ცა, 
აზიის ქვეყ ნე ბის შემ თხვე ვა ში, სა დაც ძა ლაუფ ლე ბის ცენ ტრა-
ლი ზა ციის გა ცი ლე ბით მა ღა ლი ხა რის ხია და ხე ლი სუფ ლე ბის 
მხრი დან სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბა უფ რო მკაც რად კონ-
ტროლ დე ბა, მო ხა ლი სეო ბი სად მი მი მარ თულ პო ლი ტი კა ში 
შეი ნიშ ნე ბა გარ კვეუ ლი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი. კერ ძოდ, ამ ქვეყ ნებ-
ში მი ღე ბუ ლი კა ნო ნე ბი ასა ხავს ხე ლი სუფ ლე ბის პრიო რი ტე-
ტებს და მო ხა ლი სეობ რივ საქ მია ნო ბას ხე ლი სუფ ლე ბი სათ ვის 
სა სურ ვე ლი სფე როე ბი სა კენ მი მარ თავს. აღ ნიშ ნუ ლის კარ გი 
მა გა ლი თია ჩი ნე თი. კო მუ ნის ტუ რი პარ ტიის მიერ „წა ხა ლი სე-
ბულ მა მო ხა ლი სეო ბამ“ საკ მაოდ ნე გა ტიუ რი წარ მოდ გე ნე ბი 
შექ მნა სა ზო გა დოე ბა ში. მხო ლოდ კულ ტუ რულ მა რე ვო ლუ-
ციამ (1976 წე ლი) დაუ დო სა თა ვე ნე ბა ყოფ ლო ბით მო ხა ლი-
სეო ბას. 1999 წელს პირ ვე ლად მიი ღეს დო კუ მენ ტი, რო მე ლიც 
ახალ გაზ რდე ბის მო ხა ლი სეობ რივ საქ მია ნო ბა ში ჩარ თვას 
არე გუ ლი რებ და. ამ ჟა მად, ჩი ნეთ ში მოქ მე დებს 2006 წელს 
მი ღე ბუ ლი დო კუ მენ ტი „მო ხა ლი სე თა რე გის ტრა ციის ეროვ ნუ-
ლი მე თო დე ბი“. დო კუ მენ ტის სა ფუძ ველ ზე, სა ჯა რო და კერ ძო 
ორ გა ნი ზა ციებს უფ ლე ბა აქვთ, ჩარ თონ მო ხა ლი სეე ბი „გა რე-
მოს დაც ვით, სამ შე ნებ ლო, სი ღა ტა კის აღ მოფ ხვრი სა კენ მი-
მარ თულ ღო ნის ძიე ბებ ში, შე ჯიბ რე ბებ ში და ა.შ.“ 2007 წლი დან 
ქა ლაქ პე კინ ში მოქ მე დებს მო ხა ლი სეო ბის წა ხა ლი სე ბის პე კი-
ნის წე სე ბი. საინ ტე რე სოა, რომ მო ხა ლი სეო ბის კა ნო ნის მი ღე-
ბი სა კენ ჩი ნეთს 2008 წლის ოლიმ პიურ მა თა მა შებ მა და იმა ვე 
წელს მომ ხდარ მა სი ჩუა ნის მი წის ძვრამ უბიძ გა.  

კონ ტრო ლის ნაკ ლებ მე ქა ნიზ მებს მი მარ თა ვენ მო ხა ლი სეო-
ბის სფე რო ში აზიის უფ რო დე მოკ რა ტიუ ლი რე ჟი მე ბი. მა გა-
ლი თად, სამ ხრეთ კო რეის კა ნონ ში მო ცე მუ ლია იმ სფე როე ბის 
ჩა მო ნათ ვა ლი, რო მელ შიც დაშ ვე ბუ ლია მო ხა ლი სეობ რი ვი საქ-
მია ნო ბა. იგი ვე კა ნო ნი კრძა ლავს წი ნა საარ ჩევ ნო კამ პა ნია ში 
მო ხა ლი სეე ბის ჩარ თვას. კა ნო ნი მოით ხოვს, რომ სკო ლებ მა და 
სხვა და წე სე ბუ ლე ბებ მა მაქ სი მა ლუ რად შეუწ ყონ ხე ლი მო ხა ლი-
სეო ბის გა ფარ თოე ბას. სწო რედ ამას უკავ ში რე ბენ ფაქტს, რომ 
ოფი ცია ლუ რი მო ნა ცე მე ბით, რამ დე ნი მე წლის წინ, მი ლიონ ზე 
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ლა თი ნუ რი ამე რი კის და კა რი ბის აუ ზის სა ხელ მწი ფოებ ში 
2001 წლის შემ დეგ მიი ღეს კა ნო ნე ბი მო ხა ლი სეო ბის შე სა ხებ 
– არ გენ ტი ნამ, ბო ლი ვიამ, ბრა ზი ლიამ, ჩი ლემ, კო ლუმ ბიამ, 
ეკ ვა დორ მა, გვა ტე მა ლამ, მექ სი კამ, ნი კა რა გუამ, ურუგ ვაიმ. 
მსგავ სი კა ნო ნე ბის მი ღე ბი სათ ვის სა ჭი რო პო ლი ტი კუ რი ნე-
ბა რე გიონ ში თა ვი დან ვე არ სე ბობ და. ამის მი ზე ზად მო ხა ლი-
სეო ბის არ სე ბულ გა მოც დი ლე ბას ასა ხე ლე ბენ. ად გი ლობ რი ვი 
მო სახ ლეო ბის ტრა დი ციებს დაე მა ტა კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სიის 
მიერ დამ კვიდ რე ბუ ლი წეს -ჩვეუ ლე ბე ბი; XX საუ კუ ნის და საწ-
ყი სი სათ ვის ამ ქვეყ ნებ ში უკ ვე არ სე ბობ და მრა ვა ლი ორ გა ნი-
ზა ცია, რო მე ლიც აქ ტიუ რად იყე ნებ და მო ხა ლი სე თა შრო მას 
(სკაუ ტე ბი, წი თე ლი ჯვა რი, რო ტა რი კლუ ბი).  

მო ხა ლი სეო ბის გან ვი თა რე ბის გზა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა-
ხელ მწი ფო ნე ბა – თან მიმ დევ რუ ლი პო ლი ტი კა და სტრა ტე გია, 
რომ ლის ფარ გლებ ში გა ნი საზ ღვრე ბა მო ხა ლი სეო ბის, რო-
გორც ინ სტი ტუ ტის გან ვი თა რე ბის, მი სი სა მარ თლებ რი ვი მო-
წეს რი გე ბის, წა ხა ლი სე ბი სა და პო პუ ლა რი ზა ციის მე ქა ნიზ მე ბი. 
მო ხა ლი სეო ბის სის ტე მის გან ვი თა რე ბა პირ და პირ კავ შირ შია 
მის სა მარ თლებ რივ რე გუ ლი რე ბას თან. აღ ნიშ ნუ ლი, უპირ ვე-
ლე სად, გუ ლის ხმობს სფე როს პო ლი ტი კუ რი, იუ რი დიუ ლი და 
ეკო ნო მი კუ რი ბა ზით, ანუ კა ნო ნით, მთავ რო ბის სტრა ტე გიე-
ბით, სა რე კო მენ და ციო ხა სია თის რე ზო ლუ ციე ბი თა და პროგ-
რა მე ბით უზ რუნ ველ ყო ფას. 

მო ხა ლი სეო ბის შე სა ხებ კა ნო ნე ბით მეტ -ნაკ ლე ბად მო წეს-
რი გე ბუ ლია ისე თი სა კით ხე ბი, რო გო რი ცაა: მო ხა ლი სის ცნე ბა 
(დე ფი ნი ცია); მას პინ ძე ლი ორ გა ნი ზა ციე ბის გან მარ ტე ბა, რო-
მელ თაც შეუძ ლიათ, გა მოი ყე ნონ მო ხა ლი სე თა შრო მა, ასე თი 
ორ გა ნი ზა ციე ბის უფ ლე ბა- მო ვა ლეო ბე ბი მო ხა ლი სე თა წი ნა შე; 
მო ხა ლი სე თა უფ ლე ბე ბი და მო ვა ლეო ბე ბი; მო ხა ლი სეო ბის 
გან ვი თა რე ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი ორ გა ნოე ბის შექ მნი სა და 
საქ მია ნო ბის წე სი. 

რო გორც და ვი ნა ხეთ, მო ხა ლი სეო ბას ბევრ ქვე ყა ნა ში კა-
ნო ნი არე გუ ლი რებს და მო ხა ლი სეობ რი ვი საქ მია ნო ბე ბი 
ოფი ცია ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის მეშ ვეო ბით ხორ ციელ დე ბა. ზოგ 
ქვე ყა ნა ში კი, გან სა კუთ რე ბით იქ, სა დაც შე და რე ბით მცი რეა 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის ორ გა ნი ზა ციე ბი, მო ხა ლი სეო ბის 
ორი ვე ფორ მა – ფორ მა ლუ რიც და არა ფორ მა ლუ რიც, კა ნო ნის 
თუ პო ლი ტი კის რე გუ ლი რე ბის სფე რო შია მოქ ცეუ ლი. ამ ყვე-
ლა ფერ ში დი დია ევ რო საბ ჭოს გე ნე რა ლუ რი ასამ ბლეის წვლი-
ლი, რო მელ მაც 2001 წე ლი მო ხა ლი სეო ბის საერ თა შო რი სო 

ლათინური
ამერიკა

მეტ მა კო რეელ მა მიი ღო მო ნა წი ლეო ბა ზღვა ში ჩაღ ვრი ლი ნავ-
თო ბის მიერ მი ყე ნე ბუ ლი ზა რა ლის აღ მოფ ხვრა ში.  

ფი ლი პი ნებ ზე მო ხა ლი სეე ბის სა კოორ დი ნა ციო ეროვ ნუ ლი 
საა გენ ტო ჯერ კი დევ 1964 წელს შეიქ მნა. საა გენ ტოს პა სუ ხის-
მგებ ლო ბაა უც ხოე ლი მო ხა ლი სეე ბის და საქ მე ბა ზე ზრუნ ვაც. 
ფი ლი პი ნე ბის შემ თხვე ვა ში საინ ტე რე სო სწო რედ მო ხა ლი-
სეობ რივ საქ მია ნო ბა ში ჩარ თუ ლი მო ქა ლა ქეე ბის მო ნა ცემ თა 
ბა ზი სა და კოორ დი ნა ციის სის ტე მის შექ მნის პრაქ ტი კაა, რაც 
შე სა ბა მი სი კა ნო ნით საა გენ ტოს ევა ლე ბა. 

წლად გა მოაც ხა და და რე კო მენ და ციით მი მარ თა ევ რო საბ ჭოს 
წევრ სა ხელ მწი ფოებს, „გა მოავ ლი ნონ და აღ მოფ ხვრან ყვე ლა 
ხელ შემ შლე ლი ფაქ ტო რი, რო მე ლიც პირ და პირ ან არა პირ და-
პირ აფერ ხებს მო ხა ლი სეო ბის გან ვი თა რე ბას“ და „მია ნი ჭონ 
მო ხა ლი სეებს სა მარ თლებ რი ვი სტა ტუ სი და სო ცია ლუ რი დაც-
ვის ადეკ ვა ტუ რი გა რან ტიე ბი.“
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მოხალისეობრივი
პროგრამებიდა
მართვისფორმები

ორ გა ნი ზა ციის მიერ მარ თუ ლი მო ხა ლი სეობ რი ვი პროგ რა-
მე ბი ფორ მა ლუ რი მო ხა ლი სეო ბის საუ კე თე სო მა გა ლი თია. 
მო ხა ლი სეე ბის ჩარ თვა მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს 
ორ გა ნი ზა ციის გან ვი თა რე ბა სა და მისი საქ მია ნო ბის უკე თე-
სად წარ მარ თვა ზე. ორ გა ნი ზა ცია ში მო ხა ლი სეე ბის რე სურ-
სის შე მო დი ნე ბა პირ და პირ კავ შირ შია მეტ მოქ ნი ლო ბას თან, 
მრა ვალ ფე როვ ნე ბას თან, გან სხვა ვე ბულ ხედ ვებ სა და გა მოც-
დი ლე ბას თან. ორ გა ნი ზა ციის საქ მია ნო ბებ ში მო ხა ლი სეე ბის 
ჩარ თვით, მრა ვა ლი სირ თუ ლე შეიძ ლე ბა წა მოიჭ რას და მათ 
დროუ ლად და ეფექ ტუ რად გამ კლა ვე ბა სჭირ დე ბა. წი ნამ დე ბა-
რე თავ ში მო ცე მუ ლია რჩე ვე ბი მო ხა ლი სეობ რი ვი პროგ რა მე-
ბის მარ თვის თვის. არ სე ბობს წე სე ბი და აღია რე ბუ ლი მიდ გო-
მე ბი, რო მელ თა გა მო ყე ნე ბა ეფექ ტუ რია მარ თვის პრო ცეს ში.  

და მაინც, რა სა ჭი როა წე სე ბი და ერ თგვა
რო ვა ნი მიდ გო მე ბი?  

ისი ნი გვეხ მა რე ბა მო ხა ლი სეობ რი ვი პროგ რა მე ბის მა ღალ 
დო ნე ზე გან ხორ ციე ლე ბა ში, ისე, რომ არ დაირ ღვეს მო ხა ლი-
სეო ბის პრინ ცი პე ბი, მათ შო რის მო ხა ლი სე თა ნე ბა ყოფ ლო ბი-
თი და ღირ სეუ ლი არ ჩე ვა ნი, რა საც ემ ყა რე ბა მთლია ნად მო ხა-
ლი სეო ბის იდეა. 

რი თი უნ და და ვიწ ყოთ? დას ვით ორი უმ თავ რე სი შე კით ხვა 
და უპა სუ ხეთ მათ:  

1. რის თვის მჭირ დე ბა მო ხა ლი სეობ რი ვი პროგ რა მა?  
2. მაქვს თუ არა საკ მა რი სი რე სურ სი იმის თვის, რომ მო-

ხა ლი სეობ რი ვი პროგ რა მა ვმარ თო? 

იმ შემ თხვე ვა ში, თუ ორ გა ნი ზა ციის ხელ მძღვა ნე ლო ბა ამ 
შე კით ხვებს და დე ბი თად უპა სუ ხებს და გა დაწ ყვეტს, რომ მო-
ხა ლი სეობ რი ვი საქ მია ნო ბა უნ და გახ დეს ორ გა ნი ზა ციუ ლი საქ-
მია ნო ბის ნა წი ლი, მან აუ ცი ლებ ლად უნ და გაით ვა ლის წი ნოს 
რამ დე ნი მე ქვე მოთ მო ცე მუ ლი რჩე ვა, რა თა ხე ლი შეუწ ყოს, 
ერ თი მხრივ, მო ხა ლი სეე ბის გან ვი თა რე ბას, ხო ლო მეო რე 
მხრივ, მა თი ჩარ თუ ლო ბით ორ გა ნი ზა ციის შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
გაძ ლიე რე ბას.

არ სე ბობს მო ხა ლი სეო ბის 5 გავ რცე ლე ბუ ლი ფორ მა: 
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მმართველობაში
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სოციალური
მოქმედება
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მოხალისეთაპროგრამების
დაგეგმვადაგანხორციელება

მო ხა ლი სეო ბის ოფი ცია ლუ რი პროგ რა მე ბი, რომ ლე ბიც 
სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლია და ძი რი თა დად ორ გა ნი ზა ციებ ში 
გრძელ ვა დიან და რე გუ ლა რულ მო ხა ლი სეო ბას გუ ლის ხმობს. 
ასეთ მო ხა ლი სეობ რივ პროგ რა მებს, რო გორც წე სი, ჰყავთ მე-
ნე ჯე რე ბი ან კოორ დი ნა ტო რე ბი, რომ ლე ბიც ახორ ციე ლე ბენ 
მო ხა ლი სეე ბის მუ შაო ბის შე დე გე ბის შე ფა სე ბას, მათ სწავ ლე-
ბას, ზე დამ ხედ ვე ლო ბას და უკუ კავ ში რის მი წო დე ბას.

მა გა ლი თი: 
სა ზო გა დოებ რი ვი ორ გა ნი ზა ციის, საა ვად მყო ფოს, ბიბ ლიო თე კის, მუ ზეუ მის, 
თეატ რის მო ხა ლი სე. 

ფორმალური
1

მო ხა ლი სეობ რი ვი საქ მია ნო ბის სა გა ნი: სტუმ რე ბის მი სალ მე ბა, მი თი-
თე ბე ბის მი ცე მა, პა ციენ ტე ბი სათ ვის საკ ვე ბის მი წო დე ბა, წე რი ლე ბის 
და ბეჭ დვა, გაგ ზავ ნა და სხვა.

მო ხა ლი სეე ბი ხში რად სა ზო გა დოებ რი ვი ორ გა ნი ზა ციე ბის 
მმარ თვე ლო ბით პო ზი ციებ ზე გვხვდე ბიან. ისი ნი ეხ მა რე ბიან 
ორ გა ნი ზა ციის გუნდს და გეგ მვი სა და გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი-
ღე ბის პრო ცეს ში. ასე თი ტი პის მო ხა ლი სეებს, რო გორც წე სი, 
აქვთ კა რიე რუ ლი, პრო ფე სიუ ლი გა მოც დი ლე ბა, რაც და კავ ში-
რე ბუ ლია ორ გა ნი ზა ციის მთა ვარ მი ზან თან. 

მა გა ლი თი: 
არა კო მერ ციუ ლი ორ გა ნი ზა ციის დი რექ ტორ თა საბ ჭოს წევ რი, კო ლე ჯის ან უნი-
ვერ სი ტე ტის მმარ თვე ლი საბ ჭოს წევ რი, კლუ ბის ხა ზი ნა და რი და სხვა.  

მო ხა ლი სეობ რი ვი საქ მია ნო ბის სა გა ნი: ტოპ მე ნეჯ მენ ტის შეხ ვედ რებ ზე დას-
წრე ბა, შე დე გე ბის შე ფა სე ბა ში მო ნა წი ლეო ბის მი ღე ბა, აღ რიც ხვის წარ მოე ბა, 
ორ გა ნი ზა ციის საქ მია ნო ბე ბის დაინ ტე რე სე ბულ მხა რეებ თან წარ დგე ნა და სხვა. 

არა ფორ მა ლუ რი მო ხა ლი სეო ბა გან სხვავ დე ბა ფორ მა ლუ რი 
მო ხა ლი სეო ბის გან, ვი ნაი დან მას არა აქვს სის ტე მუ რი ხა სია-
თი და ძი რი თა დად ად გი ლობ რივ თე მებ ში ხორ ციელ დე ბა. 
არა ფორ მა ლუ რი მო ხა ლი სეო ბის თვალ სა ჩი ნოე ბის თვის შეიძ-
ლე ბა მა გა ლი თად მო ვიყ ვა ნოთ ასა კო ვა ნი მე ზობ ლის თვის 
სურ სა თის ყიდ ვა, მე ზობ ლის ბავ შვის დახ მა რე ბა სკო ლის გაკ-
ვე თი ლე ბის მომ ზა დე ბა ში. ასე თი ტი პის მო ხა ლი სეო ბის მა გა-
ლი თე ბი უფ რო ხში რად ახ ლო სო ცია ლუ რი წრის გა რე მოც ვა ში 
გვხვდე ბა.  

ამ ტი პის მო ხა ლი სეებს საერ თო მიზ ნე ბი და სა მო ქა ლა ქო ინ-
ტე რე სე ბის დაც ვის თე მა აერ თია ნებთ. არა ფორ მა ლუ რი მო-
ხა ლი სეე ბის მსგავ სად, ისი ნი ერ თმა ნეთს მე გობ რე ბად ან 
თა ნა მებ რძო ლე ბად თვლიან. სო ცია ლუ რი მოქ მე დე ბის მო-
ხა ლი სე თა პროგ რა მას შეიძ ლე ბა ჰქონ დეს სტრუქ ტუ რა, მა-
გა ლი თად, ზო გიერთ შემ თხვე ვა ში ჰყავ დეს კოორ დი ნა ტო რი 
ან ხელ მძღვა ნე ლი. მო ხა ლი სეებს არა აქვთ მო ხა ლი სეე ბის-
თვის გან საზ ღვრუ ლი დრო, თუმ ცა, კონ კრე ტუ ლი სო ცია ლუ რი 
ცვლი ლე ბე ბის მი საღ წე ვად მა ღა ლი მო ტი ვა ცია გააჩ ნიათ.  

მო ხა ლი სეობ რი ვი საქ მია ნო ბის სა გა ნი: გა რე მოს და სუფ თა ვე ბის აქ ციე ბის 
მოწ ყო ბა, გა რე მოს დაც ვის თე მე ბის ადოვ ოკა ტი რე ბა და სხვა. 

მო ხა ლი სეობ რი ვი მუ შაო ბის ეს ტი პი გუ ლის ხმობს წი ნას წარ 
და გეგ მი ლი პე რიო დის გან მავ ლო ბა ში გა მო ყო ფილ დროს 
კონ კრე ტუ ლი პროექ ტე ბის გან ხორ ციე ლე ბის თვის.  

პროექტს შეიძ ლე ბა ჰყავ დეს ხელ მძღვა ნე ლი/ კოორ დი ნა-
ტო რი, რომ ლის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ქვეშ საქ მია ნობს მო ხა ლი-
სე. ასეთ პროგ რა მებ ში ჩარ თულ მო ხა ლი სეებს ძი რი თა დად 
გააჩ ნიათ პროექ ტე ბის გან ხორ ციე ლე ბის გა მოც დი ლე ბა და 
ცოდ ნა; შე სა ბა მი სად, მათ მთა ვარ მო ტივს პროექ ტის იდეა და 
მი სი რეა ლი ზა ცია წარ მოად გენს.  

მა გა ლი თი: 
ქა ლა ქის იუ ბი ლი სად მი მიძ ღვნი ლი კო მი ტე ტის წევ რი, მო სახ ლეო ბის ფო რუ მის 
საბ ჭოს წევ რი და სხვა. 

მო ხა ლი სეობ რი ვი საქ მია ნო ბის სა გა ნი: კონ კრე ტუ ლი ღო ნის ძიე ბე ბის და გეგ-
მვა და მათ გან ხორ ციე ლე ბა ში მო ნა წი ლეო ბა; კო მუ ნი კა ციე ბის გეგ მის შედ გე ნა, 
ღო ნის ძიე ბის საინ ფორ მა ციო მხარ და ჭე რა და სხვა. 

მო ხა ლი სე თა პროგ რა მას უნ და გააჩ ნდეს მკვეთ რად ჩა მო-
ყა ლი ბე ბუ ლი მი ზა ნი, რო მე ლიც კონ კრე ტუ ლი ცვლი ლე ბის 
მოხ დე ნას ან შე დე გის მიღ წე ვას ემ სა ხუ რე ბა. ამას თა ნა ვე, რო-
გორც ნე ბის მიერ სხვა პროგ რა მას, მო ხა ლი სე თა პროგ რა მებ-
საც გან ხორ ციე ლე ბის ციკ ლი გააჩ ნია და ის პრაქ ტი კუ ლად ასე 
გა მოი ყუ რე ბა:

w და გეგ მვა 

w მო ხა ლი სე თა მო ზიდ ვა, შერ ჩე ვა 

w ორიენ ტი რე ბა, გან ვი თა რე ბა  

w ზე დამ ხედ ვე ლო ბა, შე ფა სე ბა, უკუ კავ ში რი 

w აღია რე ბა
და გეგ მვა – ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ეტა-

პია, რო დე საც გუნ დმა კარ გად უნ და გაიაზ როს მო ხა ლი სეე ბის 
მნიშ ვნე ლო ბა და რო ლი გუნ დში, ასე ვე გო ნივ რუ ლად უნ და 
გააა ნა ლი ზოს, აქვს თუ არა ორ გა ნი ზა ციას საკ მა რი სი რე სურ სი 
მო ხა ლი სე ე ბის მხარ და სა ჭე რად.  

იმი სათ ვის, რომ და გეგ მვის ეტა პი წარ მა ტე ბით გაია როთ, 
პროგ რა მა ში ზუს ტად უნ და წარ მოიდ გი ნოთ მო ხა ლი სე თა რო-
ლი და რაო დე ნო ბა, თი თოეუ ლი მათ გა ნის მიერ შე სას რუ ლე-
ბე ლი სა მუ შაოს მო ცუ ლო ბა და ამ სა მუ შაოს შეს რუ ლე ბის თვის 
სა ჭი რო რე სურ სე ბი, მა ტე რია ლურ -ტექ ნი კუ რი და ადა მია ნუ რი 
მხარ და ჭე რა. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ისიც, რომ ამ რე სურ სე-
ბის დროუ ლი მო ბი ლი ზე ბა, მო ხა ლი სე თა საქ მია ნო ბე ბის დაწ-
ყე ბამ დე უნ და მოხ დეს.

დაგეგმვის ეტაპზე მოამზადეთ სამუშაო აღწერილობა
მოხალისისთვის.ეს ნა ბი ჯი მნიშ ვნე ლო ვა ნია – არა მხო ლოდ 
იმის თვის, რომ სა მუ შაო შეას რუ ლე ბი ნოთ მას, ვი საც მი სი შეს-
რუ ლე ბის თვის შე სა ბა მი სი ცოდ ნა აქვს, არა მედ იმი სათ ვის, 
რომ მო ხა ლი სეებს შეექ მნათ სა კუ თა რი რო ლით კმა ყო ფი ლე-
ბის გან ცდა.

სა მუ შაო აღ წე რი ლო ბა უნ და მოი ცავ დეს ისეთ პუნ ქტებს, 
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მოხალისეთამოზიდვა,
შერჩევა,დაქირავება

სად ვი პო ვოთ 
მო ხა ლი სეე ბი? 

59
რო გო რი ცაა: ა) პროგ რა მის მი ზა ნი; ბ) მო ხა ლი სის უფ ლე ბე ბი სა 
და მო ვა ლეო ბე ბის დე ტა ლუ რი აღ წე რა; გ) რა უნა რებს და ცოდ-
ნას უნ და ფლობ დეს მო ხა ლი სე. ეცა დეთ, რომ ობიექ ტუ რად ჩა-
მოა ყა ლი ბოთ მოთ ხოვ ნე ბი იმ უნარ -ჩვე ვე ბის და სა სურ ვე ლი 
ცოდ ნის მი მართ, რო მელ საც თქვენს მიერ შერ ჩეუ ლი მო ხა ლი-
სე უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დეს.  

გახ სოვ დეთ, რომ გო ნივ რუ ლად შე თა ვა ზე ბუ ლი და მორ გე ბუ-
ლი რო ლი გა დამ წყვე ტია სა მუ შაო თი კმა ყო ფი ლე ბის მი საღ წე-
ვად.  

მო ხა ლი სე პირ ვე ლი ვე დღი დან უნ და გრძნობ დეს, რომ იგი 
სჭირ დე ბა ორ გა ნი ზა ციას. ყვე ლა ზე უკეთ ამის დე მონ სტრი რე-
ბა შეიძ ლე ბა საქ მია ნო ბა ში მი სი ეფექ ტუ რად ჩარ თვით. თა ვი-
დან ვე გან საზ ღვრუ ლი უნ და იყოს მო ხა ლი სის დატ ვირ თვა. თუ 
თქვენ ალო დი ნებთ მო ხა ლი სეს მა ნამ, სა ნამ „გა მოი ნა ხე ბა მის-
თვის შე სა ფე რი სი საქ მე”, ეს შექ მნის გან ცდას, რომ ის დი დად 
სა ჭი რო არ არის. შეარ ჩიეთ საქ მე, რო მე ლიც გაუად ვი ლებს 
მო ხა ლი სეს, ჩაერ თოს საქ მია ნო ბა ში. საქ მე უნ და იყოს საკ მა-
რი სი იმ დროის მო ნაკ ვე თი სათ ვის, რა დროი თაც გეგ მავთ მო-
ხა ლი სის მას ში ჩარ თვას. მო ხა ლი სის თვის მა მო ტი ვი რე ბე ლია 
ის, რომ გრძნობ დეს ჩარ თუ ლო ბის სა ჭი როე ბას. 

არ სე ბობს მრა ვა ლი მე თო დი, რო მე ლიც შე გიძ ლიათ გა მოი ყე-
ნოთ მო ხა ლი სეე ბის მო სა ზი დად. რა თქმა უნ და, ნე ბის მიე რი 
მე თო დი არ გა მო გად გე ბათ, ვი ნაი დან არ იქ ნე ბა შე სა ფე რი სი 
თქვე ნი ორ გა ნი ზა ციის მიერ და სა ხუ ლი მიზ ნის თვის. ამი ტომ, 
თავ და პირ ვე ლად კარ გად უნ და გაიაზ როთ, რო გო რი ტი პის 
მო ხა ლი სე უნ და შეარ ჩიოთ და სწო რედ აქე დან გა მომ დი ნა რე 
უნ და გან საზ ღვროთ პო ტენ ციუ რი საინ ფორ მა ციო წყა როე ბი 
და არ ხე ბი, სა დაც ინ ფორ მა ცია უნ და გაავ რცე ლოთ. ეს წყა-
როე ბი და არ ხე ბი შეიძ ლე ბა იყოს: სა ნაც ნო ბო წრე, ორ გა ნი-
ზა ციის ბე ნე ფი ცია რე ბი/ კლიენ ტე ბი, ონ ლაინ პორ ტა ლე ბი, მო-
ხა ლი სეე ბის მო ნა ცემ თა ბა ზე ბი, სო ცია ლუ რი მე დია, რა დიო და 
ტე ლე მაუწ ყებ ლო ბე ბი და სხვა.  

თუ თქვენ წი ნას წარ იცით, რა უნა რე ბის და რა ტი პის საქ მია-
ნო ბე ბის შე სას რუ ლებ ლად გჭირ დე ბათ მო ხა ლი სე, მა შინ უნ და 
მი მარ თოთ მიზ ნობ რი ვი შერ ჩე ვის პრო ცე დუ რას, რო მე ლიც 
ჩვეუ ლებ რივ მოი ცავს მი ზან მი მარ თულ კამ პა ნიას კონ კრე ტუ-
ლი ჯგუ ფის მი მართ. ამ ტი პის შერ ჩე ვა ეფექ ტუ რია, რო დე საც 
გჭირ დე ბათ ძა ლიან სპე ცი ფი კუ რი უნა რე ბის მქო ნე პი რე ბი. 
და ფიქ რდით იმა ზე, თუ სად ნა ხავ დით ამ მო ხა ლი სეებს და რა 
იქ ნე ბო და მა თი სტი მუ ლი რე ბის სა ფუძ ვე ლი. 

მიზ ნობ რი ვი შერ ჩე ვის თვის მოამ ზა დეთ ვა კან სიის გა ნაც-
ხა დი, აღ წე რეთ მას ში მო ხა ლი სის მი მართ მო ლო დი ნე ბი და 
ასე ვე ყვე ლა ის სარ გე ბე ლი, რო მელ საც მო ხა ლი სე პი რად (მაგ. 
უნა რე ბი და გა მოც დი ლე ბა) და სა ზო გა დოებ რივ (თემ ში შექ მნი-
ლი სარ გე ბე ლი) დო ნე ზე მიი ღებს.

ამ შე კით ხვა ზე პა სუ ხის გა სა ცე მად, უნ და გა ვიაზ როთ, რა ტომ 
სურთ ჩვენს სა მიზ ნე ადა მია ნებს მო ხა ლი სეობ რივ საწ ყი სებ ზე 
მუ შაო ბა. ამის თვის შეიძ ლე ბა მრა ვა ლი მო ტი ვი არ სე ბობ დეს, 
თვალ სა ჩი ნოე ბის თვის გა მოვ ყოთ რამ დე ნი მე მათ გა ნი:  

w „ალ ტრუის ტუ ლი” მო ტი ვე ბი; 

w სა კუ თა რი თა ვის სა ჭი როე ბის გან ცდის მოთ ხოვ ნი ლე ბა; 

w სხვე ბის დახ მა რე ბის სურ ვი ლი; 

w სა მო ქა ლა ქო მო ვა ლეო ბის გა მო; 

w რე ლი გიუ რი მიზ ნე ბი; 

w გა რე მოს ცვლი ლე ბის მოთ ხოვ ნი ლე ბა; 

w პი რა დი დაინ ტე რე სე ბის მო ტი ვე ბი; 

w გა მოც დი ლე ბის მი ღე ბა; 

w ახ ლის სწავ ლის სურ ვი ლი; 

w ახა ლი მე გობ რე ბის და ნაც ნო ბე ბის შე ძე ნის სურ ვი ლი; 

w სხვა დას ხვა ცხოვ რე ბი სეუ ლი გა მოც დი ლე ბის მი ღე ბის 
და სხვა კულ ტუ რე ბის გაც ნო ბის შე საძ ლებ ლო ბა; 

w ახა ლი ორ გა ნი ზა ციის გაც ნო ბის სურ ვი ლი;  

w აღია რე ბის სურ ვი ლი; 

w სახ ლი დან გას ვლის მოთ ხოვ ნი ლე ბა; 

w კა რიე რის შექ მნა; 

w ყო ველ დღიუ რი საქ მია ნო ბი სა გან გან სხვა ვე ბუ ლი 
რაი მეს გა კე თე ბის სურ ვი ლი;  

w გარ თო ბის მოთ ხოვ ნი ლე ბა; 

w საკ ვე ბის და ტრან სპორ ტი რე ბის თან ხე ბის მი ღე ბის 
სურ ვი ლი; 

w ოჯა ხურ სა კით ხებ თან და კავ ში რე ბუ ლი მო ტი ვე ბი, 
მაგ. შვი ლე ბის თვის კარ გი, მო ქა ლა ქეობ რი ვი მა გა ლი-
თის მი ცე მა და სხვა. 

მთა ვარ მო ტი ვად ძი რი თად შემ თხვე ვებ ში მაინც სხვი სი 
დახ მა რე ბა და სა ზო გა დოე ბის მი მართ პა სუ ხის მგებ ლო ბის 
გრძნო ბა რჩე ბა, თუმ ცა, მნიშ ვნე ლო ვან როლს თა მა შობს ისე-
თი პი რა დი მოთ ხოვ ნე ბი, რო გო რი ცაა: შეგ რძნე ბა იმი სა, რომ 
სა ჭი რო ადა მია ნი ხარ და გა გაჩ ნია ახა ლი, საინ ტე რე სო ხალ-
ხის გაც ნო ბის სურ ვი ლი, მო მა ვა ლი საქ მია ნო ბი სათ ვის გა მოც-
დი ლე ბის შე ძე ნის და, უბ რა ლოდ, დროის საინ ტე რე სოდ გა ტა-
რე ბის სურ ვი ლი. 

მას შემ დეგ რაც ჩვენ მიერ შე სარ ჩე ვი მო ხა ლი სის მო ტი ვებს 
გა ვაა ნა ლი ზებთ, შეგ ვეძ ლე ბა წარ მო ვიდ გი ნოთ, თუ სად შეიძ-
ლე ბა ვი პო ვოთ ასე თი მო ტი ვე ბის მქო ნე ადა მია ნე ბი და რო-
გორ მი ვაწ ვდი ნოთ მათ ხმა.  

რე კო მენ დი რე ბუ ლია სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე-
ბე ბის, გან სა კუთ რე ბით უნი ვერ სი ტე ტე ბი სა და პრო ფე სიუ ლი 
სას წავ ლებ ლე ბის (კო ლე ჯე ბი) ჩარ თვა ინ ფორ მა ციის გავ რცე-
ლე ბის პრო ცეს ში, ასე ვე პრო ფე სიუ ლი გაერ თია ნე ბე ბის, კლუ-
ბე ბის მო ნა ხუ ლე ბა და მათ თვის საინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რის 
ად გილ ზე მოწ ყო ბა. გარ კვეუ ლი ასა კის ან ეთ ნი კუ რი ნიშ ნის 
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პროგრამის ასისტენტი-
მოხალისეს სამუშაო
აღწერილობა
ს ა მ უ შ ა ო ს  შ ე ჯ ა მ ე ბ ა :
პროგრამის ასისტენტი შეასრულებს სხვადასხვა ტიპის 
დავალებას ორგანიზაციაში მიმდინარე პროექტის 
ფარგლებში.

ძ ი რ ი თ ა დ ი  მ ო ვ ა ლ ე ო ბ ე ბ ი :
w სატელეფონო ზარებზე პასუხის გაცემა;
w შეხვედრებზე სტუმრების მოწვევა;
w პროგრამის მონაწილეთა მონაცემთა ბაზის განახლება;
w პროგრამის მონაწილეთა წარმატებული ისტორიების 
სოციალურ ქსელებში განთავსება;
w მედიაში გასული მასალების სისტემატიზაცია;
w სხვადასხვა ადმინისტრაციული საქმიანობის შესრულება 
ორგანიზაციაში მიმდინარე ღონისძიებების დროს.
მოხალისე ანგარიშვალდებულია ოფისის მენეჯერის წინაშე.

რ ა  გ ვ ს უ რ ს  მ ი ვ ი ღ ო თ 
მ ო ხ ა ლ ი ს ე ს გ ა ნ :
w პროფესიული და კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება 
ოფისში მომუშავე ადამიანების და ორგანიზაციის 
სტუმრების მიმართ;
w პუნქტუალობა და განსაკუთრებული ყურადღება 
დეტალების მიმართ;
w იდეების გენერირება, თვითმოტივაცია, 
დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა;
w კომპიუტერთან (საოფისე პროგრამებთან) მუშაობის 
საბაზისო უნარ-ჩვევები.

რ ა ს  გ თ ა ვ ა ზ ო ბ თ  ს ა ნ ა ც ვ ლ ო დ :
w მეგობრულ გარემოსა და მხარდაჭერას;
w წარმატებულ და საქმისადმი ერთგულ გუნდში მუშაობას;
w სამუშაო გამოცდილების მიღებას;
w თავისუფალი დროის სასიამოვნოდ გატარებას.
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ორიენტაცია

გახ სოვ დეთ: 
w პირ ვე ლი კვი რე ბის მან ძილ ზე, მო-
ხა ლი სე ჯერ კი დევ იყა ლი ბებს აზრს 
იმის თაო ბა ზე, უნ და თუ არა ორ გა ნი-
ზა ცია ში მო ხა ლი სეო ბა; 
w პირ ვე ლი დღეე ბის გან წყო ბა დი დი 
ხნით გან საზ ღვრავს მო ხა ლი სის 
გრძელ ვა დიან მო ტი ვა ციას; 
w ზოგ ჯერ ერ თა დერ თი ცუ დი გა მოც-
დი ლე ბა ხდე ბა მი ზე ზი იმი სა, რომ 
ადა მია ნე ბი აღა რას დროს უბ რუნ დე-
ბიან მო ხა ლი სეო ბის იდეას. 

მი ხედ ვით მო ხა ლი სე თა მო სამ ზა დებ ლად, კარ გია თუ გვე ცო-
დი ნე ბა, სად იკ რი ბე ბიან, ის ვე ნე ბენ, ერ თო ბიან ჩვე ნი სა მიზ ნე 
ადა მია ნე ბი და სწო რედ მა თი თავ შეყ რის ად გი ლე ბი გა მო ვი ყე-
ნოთ ინ ფორ მა ციის გა სავ რცე ლებ ლად.  

მოხალისისშერჩევა
მიმ დი ნა რე გა რე მოე ბე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, ეს არის 
პრო ცე სი, რო დე საც ორ გა ნი-
ზა ცია აპ ლი კან ტე ბის სიი დან 
ირ ჩევს ერთ ან რამ დე ნი-
მე საუ კე თე სო კან დი დატს, 
რომ ლე ბიც ყვე ლა ზე მე ტად 
პა სუ ხო ბენ კონ კრე ტუ ლი ვა-
კან ტუ რი პო ზი ციის თვის გან-
საზ ღვრულ კრი ტე რიუ მებს. 
შერ ჩე ვის პრო ცე სი სა სურ-
ვე ლია წა რი მარ თოს ინ ტერ-
ვიუს ფორ მატ ში. 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ თუ 
თა ნამ შრომ ლის, დამ ქი რა-
ვებ ლის ინ ტერ ვიუ ფო კუ-
სი რე ბუ ლია კით ხვა ზე: „ვის 
შეუძ ლია ამ სა მუ შაოს შეს-
რუ ლე ბა?“, მო ხა ლი სის ინ-
ტერ ვიუ ფო კუ სი რე ბუ ლია 
უფ რო შე მოქ მე დე ბით კით-
ხვა ზე, რო გო რი ცაა, „ვის აქვს 
ამ სა მუ შაოს შეს რუ ლე ბის 
სურ ვი ლი?“. ამე რი კელ მა 
ფსი ქო ლოგ მა ივან შაიერ მა, 
რო მე ლიც მო ხა ლი სეო ბის 
თე მა ზე არაერ თი პუბ ლი კა-
ციის ავ ტო რია, ამ პრო ცესს 
„ა და მია ნუ რი მიდ გო მა“ უწო-
და და დღემ დე, ეს გან საზ-
ღვრე ბა ყვე ლა ზე კარ გად 
აღ წერს სა კით ხი სად მი და-
მო კი დე ბუ ლე ბას. 

ინ ტერ ვიუ მო ხა ლი სეს აძ-
ლევს შანსს, უფ რო ახ ლოს 
გაეც ნოს სა მუ შაოს სპე ცი-
ფი კას, ორ გა ნი ზა ციის მოთ-
ხოვ ნებს და შე თა ვა ზე ბას. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ მო ხა ლი სემ იგ რძნოს მის მი მართ კე-
თილ გან წყო ბა და ის, რომ იგი სა სურ ვე ლი კად რია ორ გა ნი ზა-
ციის თვის. 

სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი და გრძელ ვა დია ნი მო ხა ლი სეო ბის 
პრო ცეს ში, ისე ვე რო გორც ორ გა ნი ზა ციის ყვე ლა თა ნამ შრო-
მელს, მო ხა ლი სე საც უნ და ჰქონ დეს ინ ფორ მა ცია და ქი რა ვე ბის 

პი რო ბე ბის და კონ ტრაქ ტის თაო ბა ზე, რო მელ შიც უნ და გა ნი საზ-
ღვროს შემ დე გი სა კით ხე ბი: 

w და საქ მე ბის პი რო ბე ბი, მუ შაო ბის საა თე ბი 
და პე რიო დი; 

w სა მუ შაოს აღ წე რა (უნ და იყოს თან დარ თუ ლი); 

w სა მუ შაოს დროი სა და ად გი ლის სა კით ხე ბი; 

w დას ვე ნე ბის ოფი ცია ლური დღეე ბი; 

w და საშ ვე ბი გაც დე ნის სა ხეე ბი და დარ ღვე ვებ ზე რეა გი რე ბა; 

w კომ პენ სა ცია/ყო ველ დღიუ რი ხარ ჯე ბის და ფარ ვა; 

w ავ ტო მო ბი ლით მგზავ რო ბის და გა დაად გი ლე ბის ხარ ჯე ბი; 

w სა ტე ლე ფო ნო საუბ რე ბის ხარ ჯე ბი; 

w კვე ბის თვის სა ჭი რო ხარ ჯე ბის ანაზ ღაუ რე ბა; 

w ტრე ნინ გი და პრო ფე სიუ ლი ორიენ ტა ციის მხარ და ჭე რა; 

w მხარ და ჭე რის, შე ფა სე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის სა კით ხე ბი; 

w დის ციპ ლი ნა რუ ლი პრო ცე დუ რე ბი (ში ნა გა ნა წე სით გა წე რი ლი); 

w საა პე ლა ციო პრო ცე დუ რე ბი.

მას შემ დეგ, რაც დას რულ დე ბა მო ხა ლი სის შერ ჩე ვის პრო ცე-
სი და ის შეა ღებს ორ გა ნი ზა ციის კარს, იწ ყე ბა ახალ გა რე მო ში 
მი სი ადაპ ტა ციის (სა მუ შაო სა და გუნ დთან შე გუე ბის) პრო ცე სი. 
მო ხა ლი სე თა ორიენ ტა ცია არის მე ქა ნიზ მი, რომ ლის მეშ ვეო-
ბი თაც ახა ლი მო ხა ლი სეე ბი იღე ბენ სა ჭი რო ცოდ ნა სა და იძე-
ნენ უნა რებს, რომ გახ დნენ თქვე ნი ორ გა ნი ზა ციის ნა ყო ფიე რი 
წევ რე ბი.  

რაც უფ რო სწრა ფად გაერ კვე ვა მო ხა ლი სე ორ გა ნი ზა ციის 
ში და პრო ცე დუ რებ ში, გაიაზ რებს ორ გა ნი ზა ციულ კულ ტუ რას 
და იგ რძნობს თავს თა ვი სუფ ლად თა ნამ შრომ ლებ თან ურ-
თიერ თო ბებ ში, მით უფ რო სწრა ფად დაიწ ყებს იგი ორ გა ნი ზა-
ციის სა სარ გებ ლოდ ნა ყო ფიერ მუ შაო ბას. 

ეფექ ტუ რია, რო დე საც ორ გა ნი ზა ციე ბი სპე-
ცია ლურ ტრე ნინ გებს ან სა ხელ მძღვა ნე ლო 
ინ სტრუქ ციებს სთა ვა ზო ბენ მო ხა ლი სეებს, 
თუმ ცა თუ ასე თი ტრე ნინ გე ბი არ გაქვთ, მიჰ-
ყე ვით  პრო ცესს ნა ბიჯ–ნა ბიჯ და თან მიმ დევ-
რუ ლი ქმე დე ბე ბით შეე ცა დეთ მხა რი დაუ ჭი-
როთ მო ხა ლი სეს ორ გა ნი ზა ციის გა რე მო ში 
ადაპ ტა ციის პრო ცეს ში.

მო ხა ლი სის ორიენ ტა ცია ორ გა ნი ზა ცია ში 
არ ნიშ ნავს მის თვის რამ დე ნი მე წე რი ლო ბი-
თი ინ სტრუქ ციი სა და მო ხა ლი სე თა მარ თვის 
პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტის გა და ცე მას. 

ორიენ ტა ციის პრო ცეს ში გა სათ ვა ლის წი ნე-
ბე ლი სა სარ გებ ლო სა კით ხე ბი 

ორიენ ტა ციის პრო ცეს ში გა სათ ვა ლის წი ნე
ბე ლი სა სარ გებ ლო სა კით ხე ბი
ყვე ლა მო ხა ლი სეს გან სა კუთ რე ბუ ლი მო ლო დი ნი და იმე დი 
აქვს მის პირ ველ სა მუ შაო დღეს თან და კავ ში რე ბით. მო ხა ლი-
სემ ორ გა ნი ზა ცია ში შეს ვლის თა ნა ვე უნ და იგ რძნოს, რომ მას 
ელოდ ნენ, შე სა ბა მი სად, კარ გად უნ და და გეგ მოთ პირ ვე ლი 

მო ხა ლი სის 
პირ ვე ლი დღის 
და გეგ მვა
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შეხ ვედ რა და სა თა ნა დოდ მოამ ზა დოთ თა ნამ შრომ ლე ბი.  

მოაწ ყვეთ ტუ რი ოფის ში და მია წო დეთ მო ხა ლი სეს ინ ფორ-
მა ცია ისეთ დე ტა ლებ ზე, რო გო რი ცაა:  

w აჩ ვე ნეთ, სად არის მი სი სა მუ შაო ად გი ლი, სად გაა ტა-
როს შეს ვე ნე ბის საა თე ბი, სად არის სა პირ ფა რე შო; 

w გაა ცა ნით სა მუ შაოს და შეს ვე ნე ბე ბის გან რი გი; 

w დე ტა ლუ რად აუხ სე ნით, თუ რო გორ უნ და მოახ დი ნოს 
მო ხა ლი სეობ რი ვი საქ მია ნო ბის პრო ცეს ში გა წეუ ლი 
ხარ ჯე ბის ან გა რიშ სწო რე ბა; 

w გაა ცა ნით ორ გა ნი ზა ციის პრო ცე დუ რე ბი, რო გორ 
შეიძ ლე ბა ისარ გებ ლოს ტე ლე ფო ნი თა და ინ ტერ ნე ტით 
სა კუ თა რი მიზ ნე ბი სათ ვის; 

w რა უსაფ რთხოე ბის სა შუა ლე ბე ბი და წე სე ბია ორ გა ნი-
ზა ცია ში (სად ინა ხე ბა პირ ვე ლა დი დახ მა რე ბის ჩან თა, 
ცეც ხლმაქ რი, და ა. შ.) და სხვ. 

მო ხა ლი სის სა მუ შაოს სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე, შეიძ-
ლე ბა სა ჭი რო იყოს გარ კვეუ ლი დროის დათ მო ბა იმის საჩ ვე-
ნებ ლად, თუ რო გორ ფუნ ქციო ნი რებს ტექ ნი კუ რი აპა რა ტუ რა 
და მოწ ყო ბი ლო ბე ბი, მაგ. სა ტე ლე ფო ნო სის ტე მა, ქსე როქ სის 
აპა რა ტი, კომ პიუ ტე რუ ლი ქსე ლი, გათ ბო ბის, გაგ რი ლე ბის სის-
ტე მა და ა.შ.  

ყვე ლა მო ხა ლი სეს ესა ჭი როე ბა ინ ფორ მა ცია ორ გა ნი ზა ციის 
შე სა ხებ. ასე თი ფორ მა ლუ რი საო რიენ ტა ციო სე სია შე საძ ლოა 
გაი მარ თოს ან პირ ველ დღეს, ან სა მუ შაოს დაწ ყე ბი დან მა ლე-
ვე. გაა ცა ნით მო ხა ლი სეს ისე თი სა კით ხე ბი, რო გო რი ცაა: 

w ორ გა ნი ზა ციის მიზ ნე ბი, მი სია; 

w ძი რი თა დი პროგ რა მე ბის აღ წე რა; 

w მო ხა ლი სეობ რი ვი პროგ რა მის ამო ცა ნე ბი; 

w მო სამ ზა დე ბე ლი ტრე ნინ გე ბის და შე ფა სე ბის დრო; 

w მო ხა ლი სე თა სა მუ შაო ად გი ლე ბის ფუნ ქციუ რი დატ-
ვირ თვა; 

w ძი რი თა დი წე სე ბი იმის შე სა ხებ, რი სი გა კე თე ბა შეიძ-
ლე ბა ორ გა ნი ზა ცია ში და  რი სი – არა; 

w ძი რი თა დი მო ლო დი ნე ბი მო ხა ლი სის მი მართ – პა სუ-
ხის მგებ ლო ბის გრძნო ბა, კონ ფი დენ ცია ლო ბა, და ა. შ.; 

რა მო ლო დი ნე ბი შეიძ ლე ბა ჰქონ დეს მო ხა ლი სეს ორ გა ნი-
ზა ციის მი მართ – რე კო მენ და ციე ბი, მხარ და ჭე რა რთულ სი ტუა-
ციებ ში, სწავ ლე ბა და ა. შ. 

ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნია მო ხა ლი სის შეხ ვედ რა ორ გა ნი ზა ციის 
იმ თა ნამ შრომ ლებ თან, რომ ლებ თა ნაც მოუ წევს მას მუ შაო ბა.

პირ ვე ლი სა მუ შაო დღის და სას რულს, მნიშ ვნე ლო ვა ნია  
გაე საუბ როთ მო ხა ლი სეს. მიე ცით მას უკუ კავ ში რი. თუ საქ მე 
კარ გად შეას რუ ლა, შეა ქეთ, თუ არა ჯე რო ვა ნად – ესეც აღ-
ნიშ ნეთ იმ კონ ტექ სტით, რომ მო მა ვალ ში ტრე ნინ გე ბი მნიშ-
ვნე ლოვ ნად გააუმ ჯო ბე სებს შეს რუ ლე ბუ ლი საქ მის ხა რისხს. 
უპ რია ნი იქ ნე ბა, თუ დე ლი კა ტუ რად აუხ სე ნით, რაც იყო არას-
წო რად გა კე თე ბუ ლი.   

შეა თან ხმეთ /დაა ზუს ტეთ მი სი შემ დე გი მოს ვლის თა რი ღი და 
კვლავ აღ ნიშ ნეთ გუნ დში მი სი ჩარ თვის გა მო კმა ყო ფი ლე ბა. ერ-
თი შე ხედ ვით მსგავ სი ფორ მა ლუ რი ქმე დე ბე ბი მო ხა ლი სე თა მო-
ტი ვა ციის ამაღ ლე ბა სა და შე ნარ ჩუ ნე ბას უწ ყობს ხელს.

მო ხა ლი სეე ბის სწავ ლე ბის მე თო დე ბი და თე მე ბი შეა თან ხმეთ 
და გა დაწ ყვი ტეთ თა ვად მო ხა ლი სეს თან ერ თად. 

ორიენ ტა ცია სა და სწავ ლე ბას შო რის გან სხვა ვე ბა ზოგ ჯერ 
საკ მაოდ უმ ნიშ ვნე ლოა. სწავ ლე ბის პრო ცე სი იწ ყე ბა ორიენ-
ტა ციას თან ერ თად და გრძელ დე ბა მო ხა ლი სი სა და უშუა ლო 
ხელ მძღვა ნელს შო რის ურ თიერ თო ბის პრო ცეს ში. უმე ტეს 
შემ თხვე ვებ ში მო სა ლოდ ნე ლია მო ხა ლი სე წააწ ყდეს მთელ 
რიგ სირ თუ ლეებ სა და გაუ გებ რო ბებს, მას გაუჩ ნდე ბა ძა ლიან 
ბევ რი შე კით ხვა ხელ მძღვა ნელ თან. ასე თი არა ფორ მა ლუ რი 
შე კით ხვე ბი სა და პა სუ ხე ბის სა შუა ლე ბით ხდე ბა მო ხა ლი სის 
სწავ ლე ბა. თუმ ცა, მხო ლოდ ამ მე თო დით შე მო ფარ გვლა არ 
არის საკ მა რი სი. 

თუ თქვენ ხე დავთ, რომ საქ მის კვა ლი ფი ციუ რად შეს რუ-
ლე ბი სათ ვის სა ჭი როა და მა ტე ბი თი ცოდ ნა ან უნარ–ჩვე ვე ბი, 
შე საძ ლოა, დაი გეგ მოს მო ხა ლი სე თა სწავ ლე ბის და მა ტე ბი თი 
კურ სი. თუმ ცა, შე საძ ლე ბე ლია მო ხა ლი სეე ბი ყო ველ თვის და-
დე ბი თად არ შეხ ვდნენ და მა ტე ბი თი სწავ ლე ბის იდეას /მოთ-
ხოვ ნას. ზო გიერ თი მათ გა ნი კი მო ხა რუ ლი იქ ნე ბა და მა ტე ბი-
თი ცოდ ნი სა თუ უნარ -ჩვე ვე ბის შე ძე ნის შე საძ ლებ ლო ბე ბით. 
ნა წილ მა კი შეიძ ლე ბა ეს მის მი მართ უნ დობ ლო ბის გა მო ხატ-
ვად ჩათ ვა ლოს, ან არა კომ პე ტენ ტუ რად წარ მო ჩე ნის საფ რთხე 
დაი ნა ხოს. ამის თა ვი დან არი დე ბის ერ თ-ერ თი მე თო დია მო-
ხა ლი სეს თან ერ თად სწავ ლე ბის პრო ცე სი სა და ფორ მე ბის და-
გეგ მვა. ამ პრო ცეს ში მო ხა ლი სეს დე ტა ლუ რად უნ და გა ნე მარ-
ტოს სწავ ლე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა და სარ გე ბე ლი. 

ერ თ-ერთ ეფექ ტურ და გავ რცე ლე ბულ მე თოდს წარ მოად-
გენს სწავ ლე ბა საქ მის კე თე ბის პრო ცეს ში (on-the-job training) ეს 
მე თო დი შე სა ფე რი სია, თუ თქვენ აგ ყავთ ერ თი მო ხა ლი სე და 
იგი ას რუ ლებს შე და რე ბით მარ ტივ საქ მეს. რო მე ლი მე თა ნამ-
შრო მე ლი აჩ ვე ნებს მას, თუ რო გორ უნ და შეას რუ ლოს საქ მე 
და შემ დეგ უწევს მო ნი ტო რინგს. ეს ნაკ ლებ თან ხობ რივ და-
ნა ხარ ჯებ თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი, მაგ რამ მოით ხოვს საკ მაოდ 
დიდ დრო სა და მოთ მი ნე ბის უნარს იმ თა ნამ შრომ ლი სა გან, 
რო მელ საც „მას წავ ლებ ლის“ რო ლი დაე კის რე ბა. 

სუპერვიზია,
შეფასება,უკუკავშირი

შე დე გე ბის მარ თვა ერ თ-ერ თი საინ ტე რე სო და კომ პლექ სუ-
რი მი მარ თუ ლე ბაა მე ნეჯ მენ ტში, რად გან მარ თავს ადა მია ნუ-
რი რე სურ სის ცოდ ნა სა და ემო ციას. ორი ვე რე სურ სი, თა ვის 
მხრივ, მყარ ურ თიერ თკავ შირ შია. 

მო ხა ლი სის მიერ შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შაოს სუ პერ ვი ზია, 
შე ფა სე ბა, ეფექ ტუ რი უკუ კავ ში რის მი ცე მა და ზო გა დად, შეს-
რუ ლე ბის ეფექ ტუ რად მარ თვა ადა მია ნუ რი რე სურ სის მა ღა ლი 
მო ტი ვა ციი სა და ჩარ თუ ლო ბის ხარ ჯზე უნ და მოხ დეს. 
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სუ პერ ვი ზია შეიძ ლე ბა იყოს ყო ვე ლი სა მუ შაო დღის ბო ლოს, 
მა გა ლი თად, შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შაოს შე სა ხებ არა ფორ მა-
ლუ რი საუბ რე ბის პრო ცეს ში, მაგ რამ ეფექ ტუ რი შე დე გის-
თვის ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნია რე გუ ლა რუ ლი ფორ მა ლუ რი 
სუ პერ ვი ზია და მი სი შე დე გე ბის ანა ლი ზიც, თუმ ცა, კონ კრე-
ტუ ლად თუ რო მელ მიდ გო მას გა მოი ყე ნებს ხელ მძღვა ნე ლი, 
ეს და მო კი დე ბუ ლია მო ხა ლი სე სა და იმ და ვა ლე ბა ზე, რო-
მელ საც ის ას რუ ლებს.  

ნე ბის მიე რი ფორ მის გა მო ყე ნე ბის შემ თხვე ვა ში სუ პერ ვი-
ზიამ უნ და მოიც ვას შემ დეგ სა კით ხებ ზე საუ ბა რი და ინ ფორ მა-
ციის მი ღე ბა:  

w რო გორ გრძნობს მო ხა ლი სე თავს მო ცე მულ 
მო მენ ტში თა ვის სა მუ შაო ად გილ ზე? 

w რა მოს წონს და არ მოს წონს მის საქ მია ნო ბა ში? 

w სჭირ დე ბა თუ არა მო ხა ლი სეს რაი მე სა ხის ტრე ნინ გი? 

w არ სე ბობს თუ არა ორ გა ნი ზა ცია ში საქ მია ნო ბის რაი მე 
სხვა სფე რო, რო მელ შიც მო ხა ლი სეს ჩარ თვა სურს? 

სა სურ ვე ლია სუ პერ ვი ზიის შე დე გე ბი ასა ხუ ლი იყოს დო კუ-
მენ ტუ რად და ეს ჩა ნა წე რე ბი ხელ მი საწ ვდო მი იყოს რო გორც 
ხელ ძღვა ნე ლის თვის, ისე თა ვად მო ხა ლი სის თვის, რაც ორი ვე 
მხა რეს მის ცემს სა შუა ლე ბას ობიექ ტუ რად შეა ფა სონ პროგ რე-
სი, რო მე ლიც მო ხა ლი სემ სა მუ შაო ად გილ ზე გა ნი ცა და.  

თუმ ცა, აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ მო ხა ლი სეებს სჭირ დე ბათ 
არა მხო ლოდ სუ პერ ვი ზია, არა მედ მხარ და ჭე რაც, რის თვი საც 
უკუ კავ ში რის გა ცე მის ფორ მა გა მოი ყე ნე ბა. უკუ კავ ში რი უნ-
და იყოს ორ მხი რი ვი, მო საზ რე ბის და და მო კი დე ბუ ლე ბის გა-
ზია რე ბა არა მხო ლოდ ხელ მძღვა ნე ლის, არა მედ მო ხა ლი სის 
მხრი და ნაც უნ და მოხ დეს. უკუ კავ ში რი შე საძ ლე ბე ლია თან ახ-
ლდეს რო გორც სუ პერ ვი ზიის, ისე შე ფა სე ბის პრო ცეს საც.

შეფასება

აღიარება

როგორუნდამოვახდინოთსუპერვიზია?

სწო რად მარ თუ ლი სა მუ შაოს შე ფა სე ბა ზრდის მო ხა ლი სის შე-
დე გია ნო ბას. სწო რი შე ფა სე ბის სის ტე მის დახ მა რე ბით კი ერ თი 
მხრივ, შე საძ ლე ბე ლია კარ გი შე დე გე ბის წა ხა ლი სე ბა, ხო ლო 
მეო რე მხრივ – მო ხა ლი სის თვის გა საუმ ჯო ბე სე ბელ ას პექ ტებ ზე 
კო რექ ტუ ლად მი თი თე ბა. შე ფა სე ბის დროს ხელ მძღვა ნელ მა 
თა ნამ შრო მელს უნ და აგ რძნო ბი ნოს, რომ ზრუ ნავს მას ზე და 
ხარ ჯავს დროს მას თან შე დე გებ ზე და გან ვი თა რე ბის გეგ მა ზე 
სა საუბ როდ.

w პრი ზე ბი, სერ ტი ფი კა ტე ბი, ჯილ დოე ბი; 

w მად ლო ბის გა მოც ხა დე ბა, მხარ და ჭე რა, თა ნად გო მა; 

w არა ფორ მა ლუ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნია, მო ხა ლი სეებს ვუთ-
ხრათ, რომ ისი ნი დიდ საქ მეს აკე თე ბენ.

ფორ მა ლუ რი 
აღია რე ბის 

მე თო დე ბია:  

აღიარებისმეთოდების
შერჩევასხვადასხვატიპის
მოხალისეებისათვის
მოტივაციისშესაბამისად

შე დე გე ბის 
მიღ წე ვა ზე 

ორიენ ტი რე ბუ ლი 
მო ხა ლი სი სათ ვის: 

w და მა ტე ბი თი ტრე ნინ გე ბის შე თა ვა ზე ბა; 

w შე და რე ბით რთუ ლი და ვა ლე ბე ბის მი ცე მა; 

w მე ტი ავ ტო ნო მიის მი ნი ჭე ბა, რაც გუ ლის ხმობს კონ კრე ტუ-
ლი ამო ცა ნის შეს რუ ლე ბა ზე სრუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის გა-
და ცე მას.  

გუნ დის 
წევ რო ბა ზე 

ორიენ ტი რე ბუ ლი 
მო ხა ლი სი სათ ვის: 

w აღია რე ბა უნ და მოხ დეს თა ნამ შრო მელ თა წი ნა შე, მაგ.: თათ-
ბირ ზე ან მას შტა ბურ ღო ნის ძიე ბა ზე; 

w ჯილ დოს ან სუ ვე ნირს უნ და ჰქონ დეს პი რა დუ ლი ხა სია თი; 

w აღია რე ბის ფორ მამ ხე ლი უნ და შეუწ ყოს მო ხა ლი სის სა ხე-
ლის გაჟ ღე რე ბას სა ზო გა დოე ბა ში;  

w გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მო ხა ლი სის ჩარ თვა 
ასე ვე აძ ლიე რებს თვით დამ კვიდ რე ბა სა და სა კუ თა რი რო ლის 
წინ წა მო წე ვა ზე ორიენ ტი რე ბუ ლი მო ხა ლი სეე ბის მო ტი ვა ციას. 

აღია რე ბა უნ და 
ხდე ბო დეს: 

w რე გუ ლა რუ ლად; 

w სხვა დას ხვა ფორ მით; 

w გულ წრფე ლად; 

w პი როვ ნე ბის თვის და არა სა მუ შაო სათ ვის; 

w მიღ წე ვე ბის შე სა ბა მი სად. 

w მო ხა ლი სის საქ მე თა ვი სუ ფა ლი არ ჩე ვა ნის სა გა ნია; 

w ხორ ციელ დე ბა ფუ ლა დი ანაზ ღაუ რე ბის გა რე შე, თუმ ცა, ეს 

არ გა მო რიც ხავს საქ მია ნო ბის შეს რუ ლე ბას თან და კავ ში რე-

ბუ ლი კო მუ ნი კა ციის, ტრან სპორ ტი რე ბის და სხვა ხარ ჯე ბის 

გა წე ვის პრაქ ტი კას; 

w მო ხა ლი სის საქ მია ნო ბა მი მარ თუ ლი უნ და იყოს სა ზო გა-

დოე ბის და არა კონ კრე ტუ ლი ორ გა ნი ზა ციე ბის, კომ პა ნიე ბის 

ან დაინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბის კე თილ დღეო ბი სა კენ. 

მო ხა ლი სეებ-
თან ურ თიერ თო-
ბი სას უნ და გვახ-

სოვ დეს, რომ:  

მო ხა ლი სე თა მო ტი ვი რე ბის ხე ლოვ ნე ბა იმა ში მდგო მა რეობს, 
რომ გა მოავ ლი ნოთ თი თოეუ ლი მათ გა ნის მა მო ტი ვი რე ბე ლი 
ფაქ ტო რე ბი, შეურ ჩიოთ შე სა ბა მი სი საქ მია ნო ბა და მოახ დი-
ნოთ მის მიერ მიღ წეუ ლი შე დე გე ბის სა თა ნა დოდ აღია რე ბა. 
მო ხა ლი სეებ მა უნ და იგ რძნონ, რომ მა თი საქ მე და ფა სე ბუ ლია. 
ამის უზ რუნ ველ ყო ფა შეიძ ლე ბა რო გორც ფორ მა ლუ რი, ისე 
არა ფორ მა ლუ რი გზე ბით.  

მო ლო დი ნი აღია რე ბის მი მართ შეიძ ლე ბა ინ დი ვი დუა ლუ-
რი იყოს, შე სა ბა მი სად სა სურ ვე ლია ორ გა ნი ზა ციამ აღია რე ბის 
სხვა დას ხვა მე თო დე ბი გა მოი ყე ნოს, მათ შო რის ფორ მა ლუ რი 
და არა ფორ მა ლუ რი.

მი თე ბი 
და რეა

ლო ბა:  

w მო ხა ლი სეე ბი უფა სო სა მუ შაო ძა ლაა;  

w ყვე ლას შეუძ ლია მო ხა ლი სე თა მარ თვა;  

w ადა მია ნებს არ მოს წონთ და არ უხა რიათ მო ხა ლი სეო ბა;  

w მო ხა ლი სე თა მარ თვას არ ესა ჭი როე ბა ბევ რი დრო;  

w მო ხა ლი სე თა მარ თვის თვის არ გჭირ დე ბათ თა ნამ შრომ ლე ბი;  

w მო ხა ლი სე თა პროგ რა მა ფუ ფუ ნე ბაა, რო მელ საც ვერ გავ წვდე ბით. 

თვით დამ კვიდ-
რე ბა სა და სა კუ-

თა რი რო ლის წინ 
წა მო წე ვა ზე ორიენ-

ტი რე ბუ ლი მო ხა-
ლი სეე ბი სათ ვის:
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2
005 წელს ჯონ ჰოპ კინ სის უნი ვერ სი ტე ტის მკვლევ რებ მა34 
გა მოით ვა ლეს, რომ იმ დროის თვის მსოფ ლიოს მას შტა
ბით დაახ ლოე ბით 970 მი ლიო ნი ადა მია ნი იყო ჩარ თუ ლი 
მო ხა ლი სეობ რივ საქ მია ნო ბა ში. თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ 

მსოფ ლიოს მო სახ ლეო ბის ზრდის ტემპს, სა ვა რაუ დოდ, ამ დროის
თვის მო ხა ლი სეო ბის რაო დე ნო ბამ უკ ვე გა დაა ჭარ ბა 1 მი ლიარდს. 
ახ ლა, წარ მოიდ გი ნეთ ყვე ლა ეს ადა მია ნი ერთ ქვე ყა ნა ში, პი რო
ბი თად, ვთქვათ „სა მო ხა ლი სეო ში“, რომ ცხოვ რობ დეს, ამ ქვე ყა
ნას მსოფ ლიო ში ჩი ნე თის შემ დეგ და საქ მე ბის ლე გა ლუ რი ასა კის 
ყვე ლა ზე დი დი მო სახ ლეო ბა ეყო ლე ბო და!  

თუ გსურს შეუერ თდე ამ ადა მია ნე ბის რიცხვს, ამის თვის მრა ვა
ლი შე საძ ლებ ლო ბა არ სე ბობს. თუმ ცა, და საწ ყი სის თვის უმ ნიშ ვნე
ლო ვა ნე სია გა დად გა შემ დე გი ნა ბი ჯე ბი:  

w რა სა კით ხზე/ სა კით ხებ ზე შეგ ტკი ვა გუ ლი – გან საზ
ღვრეთ ის სა კით ხე ბი ან პრობ ლე მე ბი, რო მელ თა გა დაჭ რა შიც 
გსურთ წვლი ლის შე ტა ნა. მა გა ლი თად, უსახ ლკა რო ადა მია ნე
ბის დახ მა რე ბა, ეკო ლო გიუ რი სა კით ხე ბი, მიუ სა ფარ ცხო ვე
ლებ ზე ზრუნ ვა და ასე შემ დეგ;  

w გან საზ ღვრე შე ნი ცოდ ნა და უნა რე ბი – რა ცოდ ნა ან 
უნა რე ბი, რომ ლებ საც ფლობ, შეიძ ლე ბა გა მოად გეთ სხვებს? 
რი სი გა კე თე ბა/ შე თა ვა ზე ბა შე გიძ ლია? (მა გა ლი თად, კომ პიუ
ტე რუ ლი პროგ რა მე ბის ცოდ ნა, დურ გლო ბა, თარ გმნა, ბა ღის 
მოვ ლა და ა. შ.);  

w შეა ფა სე შე ნი დრო – რა დრო შე გიძ ლია დაუთ მო მო ხა
ლი სეობ რივ საქ მია ნო ბას? (მა გა ლი თად, დღე ში/ კვი რა ში/ თვე
ში რამ დე ნი მე საა თი/ დღე);  

w შეად გი ნე მო ხა ლი სის რე ზიუ მე – ჩა მო წე რე ყვე ლა 
ზე მოთ გან ხი ლუ ლი სა კით ხი. არ და გა ვიწ ყდეს მიუ თი თო 
შენ თვის საინ ტე რე სო სფე როე ბი/ სა კით ხე ბი და სა კონ ტაქ ტო 
ინ ფორ მა ცია.  

სა კით ხა ვის 5657ე გვერ დებზე გან მარ ტე ბუ ლია მო ხა ლი სეო ბის 
სხვა დას ხვა ფორ მე ბი. კარ გი იქ ნე ბა, თუ გან საზ ღვრავ, რო მე ლი 
ფორ მა არის შენ თვის ყვე ლა ზე მი სა ღე ბი ან მო სა ხერ ხე ბე ლი.  
ამ ნა ბი ჯე ბის გავ ლის შემ დეგ, უკ ვე მზად ხარ მოი ძიო მო ხა
ლი სეო ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი და საქ მეს შეუდ გე! 

მოხალისეობისშესაძლებლობები
საქართველოში

რო გორ 
გავ ხდე 
მო ხა ლი სე? 
w შეა ფა სე შე ნი 
დრო – რა დრო 
შე მიძ ლია და
ვუთ მო? 
w შეა ფა სე შე ნი 
ცოდ ნა – რა შე
მიძ ლია სია მოვ
ნე ბით გა ვუ ნა წი
ლო სხვებს? 
w გან საზ ღვრე 
შე ნი მიზ ნე ბი – 
რა არის ჩე მი 
პი რა დი და სა
მუ შაო მი ზა ნი? 
დაუ კავ შირ დით 
მო ხა ლი სე თა 
მიმ ღებ ორ
გა ნი ზა ციას: 
ტე ლე ფო ნით, 
პერ სო ნა ლუ
რად, წე რი ლით, 
სო ცია ლუ რი 
ქსე ლე ბის სა
შუა ლე ბით.

34 Haldane, A. G. (2014) In 
Giving, How Much Do We 

Receive? The Social Value 
of Volunteering. A Pro Bono 

Economics Lecture to the So-
ciety of Business Economists, 

London. Available here:

2017 წლი დან ევ რო კავ ში რის მხარ და ჭე რით სა ქარ თვე ლო ში 
ხორ ციელ დე ბა მას შტა ბუ რი პროექ ტი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა
დოე ბის გან ვი თა რე ბის ინი ცია ტი ვა, რო მე ლიც ემ სა ხუ რე ბა 
სა ქარ თვე ლო ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის გა რე მოს გაუმ
ჯო ბე სე ბას და მათ შო რის მო ხა ლი სეო ბის კულ ტუ რის და ნერ
გვა სა და წა ხა ლი სე ბას. პროექ ტი ხორ ციელ დე ბა კონ რად 
ადე ნაუ რის ფონ დის (KAS) მიერ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის 
ინ სტი ტუტ თან (CSI), ტრე ნინ გი სა და კონ სულ ტა ციის ცენ ტრთან 
(CTC), სა ქარ თვე ლოს სტრა ტე გიუ ლი კვლე ვის და გან ვი თა
რე ბის ცენ ტრსა (CSRDG) და გა ნათ ლე ბის გან ვი თა რე ბის და 
და საქ მე ბის (EDEC) ცენ ტრთან ერ თად. პროექ ტის ფარ გლებ ში 
სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა რე გიონ ში შეიქ მნა ე. წ. ჰა ბე ბი, ანუ, 

https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2014/in-giving-how-much-do-we-receive-the-social-value-of-volunteering


აფხაზეთი

სამეგრელო

იმერეთი

გურია

აჭარა სამცხე-ჯავახეთი

შიდა
ქართლი

ქვემო
ქართლი

თბილისი

მცხეთა-
მთიანეთი

კახეთი

ზემო
სვანეთი

რაჭა-
ლეჩხუმი
ქვემო
სვანეთი

მო
 ხა

 ლ
ი ს

ეო
 ბი

ს 
შე

 სა
ძ ლ

ებ
 ლ

ო
 ბე

 ბი
 ს

ა ქ
არ

 თ
ვე

 ლ
ო

 ში

68

აჭა რა
ახალ გაზ რდა მეც-
ნიერ თა კავ ში რი 
„ინ ტე ლექ ტი“. ბა თუ მი, 
ფი როს მა ნის ქ. №18, 
შე ნო ბა A, ოფი სი 16.
ელ -ფოს ტა: 
union.intellect@gmail.com;    
ვებ -გვერ დი: 
intellect.org.ge 

სამ ცხე- ჯა ვა ხე თი
დე მოკ რატ მეს ხთა 
კავ ში რი. ახალ ცი ხე, 
რუს თა ვე ლის ქ. 26. 
ელ -ფოს ტა: udm.org.
ge@gmail.com
ვებ -გვერ დი:
udm.org.ge 

ქვე მო ქარ თლი
სა მო ქა ლა ქო ინ ტეგ-
რა ციის ფონ დი. თბი-
ლი სი, პე კი ნის 4ა, მე-5 
სარ თუ ლი, ოფი სი 17. 
ელ -ფოს ტა: cifgeo@
gmail.com
ვებ -გვერ დი: cif.org.ge 

სა მეგ რე ლო–
ზე მო სვა ნე თი
ასო ცია ცია „ა თი ნა თი“. 
ზუგ დი დი, რუს თა ვე-
ლის ქ. 94. 
ელ -ფოს ტა:
office@atinati.org
ვებ -გვერ დი: 
atinati.org 

რა ჭა- ლეჩ ხუ მი 
და ქვე მო სვა ნე თი 
ფონ დი “აფ ხა ზინ ტერ-
კონ ტი”. ამ ბრო ლაუ-
რი, და ვით აღ მა შე ნებ-
ლის ქ. 24.
ელ -ფოს ტა: 
info@aic.org.ge
ვებ -გვერ დი: aic.org.ge

ში და ქარ თლი
გო რის საინ ფორ მა-
ციო ცენ ტრი. გო რი, 
ჩი ტა ძის 3. 
ელ -ფოს ტა: shidakart-
lihub@gmail.com 
ვებ -გვერ დი: gic.org.ge 

მცხე თა- 
მთია ნე თი
უკე თე სი მო მავ ლი-
სათ ვის. მცხე თის 
რაიო ნი, წე რო ვა ნის 
დევ ნილ თა და სახ ლე-
ბა რი გი 11, კო ტე ჯი 
1624. 
ელ -ფოს ტა: uketesimo-
mavlisatvis@gmail.com
ვებ -გვერ დი: yfbf.org 

გარ და ამი სა, სა ქარ თვე ლო ში, რო გორც დე და ქა ლაქ ში, ასე-
ვე რე გიო ნებ ში, მოქ მე დებს რამ დე ნი მე ორ გა ნი ზა ცია, რომ ლე-
ბიც სა კუ თარ საქ მია ნო ბას მო ხა ლი სე თა ქსე ლე ბის მეშ ვეო ბით 
ახორ ციე ლე ბენ:  

კა ხე თი
მე დია ცენ ტრი კა ხე თი. 
თე ლა ვი, ილია ჭავ ჭა-
ვა ძის ქ. 160. 
ელ -ფოს ტა: mediacen-
terkakheti@gmail.com  
ვებ -გვერ დი: mck.ge 

გუ რია 
ინო ვა ციე ბი სა და 
სა მო ქა ლა ქო გან-
ვი თა რე ბის ცენ ტრი 
– პროგ რე სის სახ ლი. 
ოზურ გე თი, 26 მაი სის 
ქ. 11ა. ელ -ფოს ტა: 
yscozurgeti@gmail.com  
ვებ -გვერ დი: 
ph.org.ge/ka/ 

იმე რე თი
 LDA GEORGIA ად გი ლობ რი ვი დე მოკ რა-
ტიის საა გენ ტო სა ქარ თვე ლო. ქუ თაი სი, 
წე რეთ ლის ქ. 111ა. 
ელ -ფოს ტა: ldageorgiakutaisi@gmail.com
ვებ -გვერ დი: ldageorgia.ge  

69
ორ გა ნი ზა ცია 
„ხე ლი ხელს“, 
რომ ლის მი სიაა 
ახალ გაზ რდებ ში  
მო ხა ლი სეო ბის კულ-
ტუ რის და ნერ გვა და 
მა თი ძლიე რი სა მო ქა-
ლა ქო სა ზო გა დოე ბის 
ნა წი ლად ფორ მი რე ბა. 
ორ გა ნი ზა ცია ახორ-
ციე ლებს შე დეგ ზე 
ორიენ ტი რე ბულ 
პროგ რა მებს,  მო ხა-
ლი სეო ბით ახ დენს  
და დე ბით ცვლი ლე-
ბებს ინ დი ვი დე ბის, 
სა ზო გა დოე ბის ცხოვ-
რე ბა ში და სა მო ქა ლა-
ქო ორ გა ნი ზა ციე ბის 
საქ მია ნო ბა ში. ხელს 
უწ ყობს ახალ გაზ-
რდე ბის პი როვ ნულ 
გან ვი თა რე ბას და 
პრო ფე სიულს ზრდას, 
მათ თვის მრა ვალ-
ფე რო ვა ნი შე საძ-
ლებ ლო ბე ბი სა და 
გა რე მოს შექ მნით. 
helpinghand.ge/ka

სა ქარ თვე ლოს წი თე ლი ჯვრის 
სა ზო გა დოე ბა 
1918 წელს დაარ სდა. 1923 წელს მან და მოუ კი დე-
ბე ლი არ სე ბო ბა შეწ ყვი ტა და შეუერ თდა საბ ჭო თა 
კავ ში რის წი თე ლი ჯვრი სა და წი თე ლი ნა ხე ვარ-
მთვა რის სა ზო გა დოე ბის ალიანსს. და მოუ კი დებ-
ლო ბის აღ დგე ნის შემ დეგ, 1995 წელს სა ზო გა დოე-
ბამ გა ნაახ ლა და მოუ კი დებ ლად ფუნ ქციო ნი რე ბა. 
სა ზო გა დოე ბას მთე ლი ქვეყ ნის მას შტა ბით აქვს 
ფი ლია ლე ბი და ახორ ციე ლებს მრა ვალ ფე რო ვან 
სერ ვი სებს, მათ შო რი საა გა დაუ დე ბე ლი დახ მა რე ბა 
და შინ მოვ ლა.
redcross.ge/ge/home/register

მო ხა ლი სე თა ჰა ბი 
Volunteer Hub ქარ თუ ლი 
ორ გა ნი ზა ციაა, რო მე-
ლიც მო ხა ლი სეობ რი ვი 
კულ ტუ რის გან ვი თა-
რე ბის თვის შეიქ მნა 
და ნე ბის მიე რი ასა კის, 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და 
გა მოც დი ლე ბის მქო ნე 
მსურ ველს აძ ლევს 
სა შუა ლე ბას, გახ დეს 
მო ხა ლი სე 
fb: Volunteer Hub Georgia

მოხალისეობისშესაძლებლობები
საზღვარგარეთ

ევ რო პის მო ხა ლი სეობ რი ვი 
სერ ვი სი (EVS) 1996 წელს შეიქ მნა და 
ამ ხნის გან მავ ლო ბა ში 17-დან 30 წლამ დე 
ასა კის 100 000-ზე მეტ მო ხა ლი სეს დაეხ მა რა 
მოე ძებ ნა შე სა ფე რი სი პროგ რა მა ევ რო პის 
მრა ვალ ქვე ყა ნა ში. ორ გა ნი ზა ციის მო ნა ცემ თა 
ბა ზა 5 000-მდე ორ გა ნი ზა ციას აერ თია ნებს, 
რომ ლე ბიც მო ხა ლი სეებს შე საძ ლებ ლო ბას 
აძ ლევს გა ნა ვი თა რონ სა კუ თა რი უნა რე ბი და 
კომ პე ტენ ციე ბი სხვა დას ხვა ორ გა ნი ზა ცია ში მუ-
შაო ბის მეშ ვეო ბით. ხან გრძლი ვო ბა ძი რი თა დად 
2 თვი დან ერთ წლამ დე მერ ყეობს. პროგ რა მა 
ფა რავს მო ხა ლი სეე ბის მგზავ რო ბის, საც ხოვ-
რებ ლი სა და ყო ველ დღიურ ხარ ჯებს და ასე ვე 
ჯან მრთე ლო ბის დაზ ღვე ვას. 
europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/
european-voluntary-service_en

ექი მე ბი საზ ღვრებს გა რე შე (MSF) — 
არა სამ თავ რო ბო საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცია, 
რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს შეია რა ღე ბუ ლი 
კონ ფლიქ ტე ბი თა და ბუ ნებ რი ვი კა ტას ტრო ფე-
ბით და ზა რა ლე ბუ ლი მო სახ ლეო ბის სა მე დი ცი ნო 
მომ სა ხუ რე ბას. ორ გა ნი ზა ცია დაარ სდა პა-
რიზ ში 1971 წელს, რა თა დახ მა რე-
ბო და ნი გე რიის შეია რა ღე ბუ ლი 
კონ ფლიქ ტის მსხვერპლთ. 
ორ გა ნი ზა ციას 1999 წელს 
გა დაე ცა ნო ბე ლის 
პრე მია მშვი დო ბის გან-
მტკი ცე ბის დარ გში. 
msf.org 

დიდი
ბრიტანეთი

საფრანგეთი

ორ გა ნი ზა ციე ბი, რომ ლებ საც აქვთ მე კავ ში რის ფუნ ქცია შე სა-
ბა მის რე გიონ ში მოქ მე დი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის ორ გა-
ნი ზა ციე ბი სა და აქ ტიუ რი მო ქა ლა ქეე ბის თვის.  

მას შემ დეგ, რაც გაივ ლით ზე მოთ მი თი თე ბულ ნა ბი ჯებს, 
შე გიძ ლიათ, დაუ კავ შირ დეთ თქვე ნი რე გიო ნის ჰაბს და მიი-
ღოთ რჩე ვე ბი, თუ რო მელ ორ გა ნი ზა ციას ესა ჭი როე ბა თქვე ნი 
დახ მა რე ბა თქვენს საც ხოვ რე ბელ თან ახ ლოს.

გაე როს მო ხა ლი სეე ბი (UNV) – გაე როს მო-
ხა ლი სეე ბის პროგ რა მა შეიქ მნა 1970 წელს გაე როს 
გე ნე რა ლუ რი ასამ ბლეის მიერ, რო გორც გაე როს 
გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის „შვი ლო ბი ლი“ ორ გა ნო. 
მი სი ძი რი თა დი ამო ცა ნაა გაე როს წევ რ-სა ხელ-
მწი ფოებს შო რის პო ტენ ციუ რი ურ თიერ თო ბე ბის 
დამ ყა რე ბა, გაე როს გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის 
სტრა ტე გიის მხარ და ჭე რა სა ზო გა დოებ რივ დო-
ნე ზე. გაე როს მო ხა ლი სეე ბი მუ შაო ბენ ტექ ნი კურ, 
ეკო ნო მი კურ, სო ცია ლურ, სოფ ლის მეურ ნეო ბის, 
გა ნათ ლე ბის, ტრან სპორ ტის სფე როებ ში, ასე ვე 
პროგ რა მა აქ ტიუ რა დაა ჩაბ მუ ლი ადა მია ნის უფ-
ლე ბე ბის დაც ვის სფე რო ში. პროგ რა მა სა თე მო და 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციებ თან თა ნამ შრომ-
ლო ბით აქ ტიუ რა დაა ჩაბ მუ ლი ჰუ მა ნი ტა რუ ლი 
დახ მა რე ბის, ფსი ქო ლო გიუ რი და სხვა დას ხვა 
სა ხის რეა ბი ლი ტა ცია ში. გაე როს გან ვი თა რე ბის 
პროგ რა მა ში ჩაბ მუ ლია ყო ველ წლიუ რად 4000-ზე 
მე ტი გა მოც დი ლი და უმაღ ლეს დამ თავ რე ბუ ლი 
სპე ცია ლის ტი 140 ქვეყ ნი დან. unv.org

ნე ბა ყოფ ლო ბი თი 
სამ სა ხუ რი საზ-
ღვარ გა რეთ (VSO) 
– არის ბრი ტა ნუ ლი ორ-
გა ნი ზა ცია, რო მე ლიც 
მო ხა ლი სე თა პროგ-
რა მებს ახორ ციე ლებს 
17-25 წლის ასა კის 
ახალ გაზ რდე ბის თვის. 
vsointernational.org 
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4660ქულა
–სრულიმზაობა
გაქვთ ყვე ლა უნა რი, რო მე ლიც მო ხა-
ლი სეს სჭირ დე ბა – კო მუ ნი კა ბე ლუ რო ბა, 
სიახ ლეე ბის თვის მზაო ბა, ემ პა თია, მა ღა-
ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბა, სა ზო გა დოებ რივ 
ღო ნის ძიე ბებ ში ჩარ თუ ლო ბის თვის მზაო-
ბა. სწო რად შერ ჩეუ ლი მო ხა ლი სეობ რი-
ვი სა მუ შაოს შემ თხვე ვა ში ეს საქ მე კარ-
გად გა მო გი ვათ.  

3044ქულა
–საშუალომზაობა
თქვენ შე გიძ ლიათ სხვე ბის ემო ციე ბის 
გა გე ბა და გა ზია რე ბა. მოგ წონთ ადა მია-
ნებ თან ურ თიერ თო ბა, საკ მაოდ მა ღა ლი 
პა სუ ხის მგებ ლო ბა გაქვთ. თუმ ცა, მე ტი 
გა მოც დი ლე ბა გჭირ დე ბათ მო ხა ლი სეობ-
რივ სა მუ შაო ში ჩარ თვის თვის. 

028ქულა
–ჯერარხართმზად
შეიძ ლე ბა მო ხა ლი სეობ რი ვი შრო მა არ 
იყოს და ფა სე ბუ ლი ან ანაზ ღაუ რე ბუ ლი 
სხვე ბის მხრი დან. მო ხა ლი სეობ რი ვი 
შრო მა მოით ხოვს ბევრ დროს, ემო ციე-
ბის კონ ტროლს, ემ პა თიას, სხვე ბის მი ღე-
ბა სა და დახ მა რე ბის თვის მა ღალ მზაო ბას 
იმ ადა მია ნე ბის თვი საც, კი რომ ლე ბიც 
ჩვენ გან მნიშ ვნე ლოვ ნად გან სხვავ დე-
ბიან. თქვენ ფლობთ ამ უნა რე ბის ნა-
წილს, თუმ ცა მე ტი უნ და იმუ შაოთ მო ხა-
ლი სეო ბის თვის მზაო ბა ზე.
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