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წინასიტყვაობა
ამ რამდენიმე წლის წინ საკითხავის ერთ-ერთი ავტორი, სა
ქართველოს ერთ დაბაში მოხვდა სათემო შეხვედრაზე, რო
მელსაც ამერიკული ორგანიზაცია „მშვიდობის კორპუსის“
მოხალისეც ესწრებოდა. მას პირობითად ჯეინს დავარქმევთ.
ჯეინს აინტერესებდა, თუ რა პრობლემები აწუხებდათ ყველა
ზე მეტად პატარა დაბის მცხოვრებლებს, რა გამოწვევების წი
ნაშე იდგნენ და რას აკეთებდნენ თვითონ ამ გამოწვევების და
პრობლემების დასაძლევად. შეხვედრისას გამოირკვა, რომ
ადგილობრივი მოსახლეობის ერთ-ერთი საწუხარი თბილი
სი-სენაკი-ლესელიძის მაგისტრალის იმ მონაკვეთს უკავშირ
დებოდა, რომელიც პატარა დაბას ორად ყოფდა, რის გამოც,
ბავშვების ერთ ნაწილს გზატკეცილის გადაკვეთა უწევდა სკო
ლაში მოსახვედრად. ხელოვნური წინაღობის არარსებობის
და ტრანსპორტის სწრაფი მოძრაობის გამო გზაზე გადამავალ
ბავშვებს საფრთხე ემუქრებოდათ და რამდენიმე შემთხვე
ვა ტრაგიკულადაც დასრულდა. შეხვედრაზე ითქვა, რომ სა
ხელმწიფო უწყებებისადმი არაერთი მიმართვის მიუხედავად,
პრობლემა მოუგვარებელი რჩებოდა. ამ ამბის მოსმენას ჯეი
ნი მაინცდამაინც არ გაუკვირვებია. „ჩემს ქალაქშიც მსგავსი
სიტუაციაა, მაგრამ ხალხმა თვითონ მოძებნა გამოსავალი“, უთხრა მან შეკრებილებს, რომლებსაც, ყველაფრიდან ჩანდა,
ძალიან დააინტერესათ, როგორ გაუმკლავდნენ ადამიანები
მსგავს პრობლემას ათეული ათასობით კილომეტრის იქით პა
ტარა ქალაქში. „მეზობლებსა და უბნელებს მორიგეობა აქვთ
დაწესებული: ყოველ დღე რომელიმე მათგანი „სდექ“ ნიშნით
დგება გზატკეცილზე და სკოლაში მიმავალ ბავშვებს აცილებს.
ასევე ხდება გაკვეთილების დამთავრების შემდეგაც“. პრობ
ლემის ასე გადაჭრამ ცოტა არ იყოს დაბნეულობა გამოიწვია
შეხვედრის მონაწილეებს შორის. „კი, მაგრამ, ფულს ვინ იხ
დის ამაში?“, – „ყველას“ შეკითხვა დასვა ქალმა, რომელიც
ყველაზე მეტად აქტიურობდა. „არავინ, მოხალისეობრივად
აკეთებენ საკუთარი შვილების და თემში მცხოვრები სხვა ბავ
შვების დასახმარებლად“, – უპასუხა ჯეინმა. „ეგ იმიტომ, რომ
თქვენ კარგად ცხოვრობთ და უფასოდ მუშაობის ხალისიც
გაქვთ“, – არ დაიბნა შეკითხვის ავტორი.
ეს საკითხავი მოხალისეობაზეა, რომლის ხალისიც ჩვენ ქვე
ყანაში ყოველთვის იყო, არის და იმედი გვაქვს, მომავალშიც
იქნება. პარადოქსია, მაგრამ საქართველოში – ნადის და ქარ
თველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოე
ბის ქვეყანაში – სხვა რომ არაფერი ვთქვათ, სადაც უანგაროდ
დახმარება და მხარში დგომა ყოველდღიურობის ნაწილია და
რამაც უამრავი ადამიანი გადაარჩინა თუნდაც ბოლო 30 წლის
განმავლობაში, ჩვენზე თავსდამტყდარ მრავალ კრიზისს, კონ
ფლიქტსა და ომს, მოხალისეობას ხშირად უცხოდ და გარედან
თავსმოხვეულ პრაქტიკად აღვიქვამთ. ცხადია, საბჭოთა ტო
ტალიტარული რეჟიმის გამოცდილებამ თავისი დაღი დაგვაჩ
ნია და დაგვავიწყა, რომ მთავრობების, ხელისუფლებებსა და
საერთაშორისო ორგანიზაციებზე უწინ, ხშირ შემთხვევაში,

5

პრობლემების მოგვარება ჩვენი, ამ პრობლემების „მესაკუთ
რეთა“ პასუხისმგებლობაა და სიმართლე რომ ვთქვათ, პრობ
ლემის გადაწყვეტაც ყველაზე უკეთ იმ ადამიანებს შეუძლიათ,
რომელთა ცხოვრებაზეც უშუალოდ აისახება მათი სიმძიმე.
ტოტალიტარულმა რეჟიმმა გაანადგურა ჩვენში თემის, მიკუთ
ვნებულობის, საერთო საქმეში წვლილის შეტანისა და ამაგის
განცდა, ხოლო შვიდი ათწლეულის განმავლობაში ჩამოწო
ლილმა რკინის ფარდამ და იზოლაციამ თითქოს მოგვწყვიტა
დანარჩენ სამყაროს, რომელსაც ნელ-ნელა ვუბრუნდებით და
თან ვაცნობიერებთ, რომ სამყაროს წინაშე დგას ისეთი გა
მოწვევები, რომელთა გადაჭრაც თითოეული ჩვენთაგანის
წვლილზეა დამოკიდებული.
წინამდებარე საკითხავის შექმნას რამდენიმე მიზეზი აქვს
და ჩვენთვის, როგორც ავტორების, ასევე იმ ადამიანებისთვის,
რომელთა მონაწილეობის გარეშე წარმოუდგენელი იქნებო
და აქ მოცემული მასალის თავმოყრა, ყველა მათგანი მნიშ
ვნელოვანია. უპირველეს ყოვლისა, ჩვენი მიზანია ფართო
საზოგადოებას დავანახოთ ის სიკეთეები, რომლებიც მოხალი
სეობრივ საქმიანობას მოაქვს ჩვენი სამეზობლოების, თემე
ბის, ქვეყნისა და პლანეტისთვის. ასევე გვსურს, შეგახსენოთ
ის მდიდარი გამოცდილება და ტრადიცია, რომელიც ჩვენს
ქვეყანაში საუკუნეების განმავლობაში დაგროვდა, დაბოლოს,
ხელი შევუწყოთ მოხალისეობის კულტურის კიდევ უფრო გან
ვითარებას, ჩვენი აზრით, სასარგებლო ინფორმაციისა და იმ
გამოცდილების გაზიარებით, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნაში,
მათ შორის საქართველოშიც, ხანგრძლივი დროის განმავლო
ბაში დაგროვდა.
საკითხავი მკითხველთა ფართო წრისთვისაა განკუთვნი
ლი, მათ შორის ახალგაზრდებისთვის, მასწავლებლებისთვის,
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, კერძო სექტო
რის წარმომადგენელებისა და იმ ადამიანებისთვის, რომლებ
საც სურთ მეტი შეიტყონ მოხალისეობის შესახებ. თუმცა, მასა
ლის მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე, ვფიქრობთ, რომ
თითოეულ თავს თავისი მკითხველიც შეიძლება გამოუჩნდეს.
საკითხავის პირველ ნაწილში მკითხველი გაეცნობა მოხა
ლისეობის განმარტებებს, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყანასა
და კონტექსტში განსხვავებულია, თუმცა, საერთო პრინციპე
ბიც აკავშირებს; ასევე წაიკითხავთ, რა კავშირია მოხალი
სეობასა და სამოქალაქო აქტივიზმს შორის. გარდა ამისა, ამ
ნაწილში გაეცნობით მოხალისეობის მაგალითებს ძველსა და
შუა საუკუნეების მსოფლიოში და იმ სარგებლებს, რომლებიც
მოხალისეობას სამ – პიროვნულ, სათემო და გლობალურ დო
ნეზე მოაქვს.
მეორე ნაწილი – მოხალისეობიდან კორპორაციულ სოცია
ლურ პასუხისმგებლობამდე, ყველაზე მეტად იმ კომპანიებს
დააინტერესებს, რომლებსაც სურთ მოგების გარდა საზოგა
დოებისთვის სასარგებლო საქმეშიც მიიღონ მონაწილეობა და
მოხალისეობრივი საქმიანობა პასუხისმგებლობის მქონე ბიზ
ნესის სავიზიტო ბარათად აქციონ.
საკითხავის მესამე ნაწილი – მოხალისეობა საქართველო
ში, საქართველოში მოხალისეობის მდიდარ გამოცდილებაზე

მოგითხრობთ და მასში მრავლადაა მოყვანილი ისეთი მაგა
ლითები, რომლებიც კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს, რომ მოხა
ლისეობა არამც და არამც არ არის უცხო წარმონაქმნი და რომ
ის ჩვენი საუკეთესო ტრადიციების მნიშვნელოვანი ნაწილია.
მეოთხე ნაწილი მოხალისეობის სახელმწიფო პოლიტიკას
ეძღვნება, რადგან, მიგვაჩნია, რომ ნებისმიერ ქვეყანაში მო
ხალისეობის განვითარებას გამართული საკანონმდებლო ბა
ზა და ისეთი პოლიტიკა ესაჭიროება, რომელიც წაახალისებს
ადამიანებს, ორგანიზაციებსა და კომპანიებს გაიღონ საკუთა
რი რესურსი საზოგადო სიკეთისთვის.
საკითხავის მეხუთე თავი – მოხალისეთა პროგრამების მარ
თვა, იმ ორგანიზაციებისთვისაა, რომლებიც აპირებენ საკუ
თარ საქმიანობაში მოხალისეები ჩართონ. მასში მოცემულია
საჭირო და პრაქტიკული ინფორმაცია დაწყებული მოხალისე
თა მოძიებიდან, დამთავრებული მოხალისეობის პროგრამე
ბის მართვამდე.
მოხალისის კომპასი, საკითხავის დასკვნითი თავი, მათ
თვისაა, რომლებსაც სურვილი აქვთ საკუთარი გამოცდილება,
ცოდნა, უნარები და დრო სასიკეთო საქმეს მოახმარონ.
იმედი გვაქვს, რომ ამგვარი საკითხავის შექმნის პირველი
მცდელობა, დაგვეხმარება გავხდეთ ჩვენი სამეზობლოს, თე
მის, ქალაქის, ქვეყნისა და პლანეტის უკეთესი მოქალაქეები.

7

წინასიტყვაობა

წინასიტყვაობა

6

8

რა არის
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მოხალისეობა

რა არის მოხალისეობა

მოხალისეობა და სახელმწიფო პოლიტიკა

ს

ამოქალაქო განათლების ლექსიკონს თუ ჩავხე
დავთ, ამოვიკითხავთ, რომ “მოხალისეობა არის
ფინანსური გამორჩენისა და იძულების გარეშე,
პირადი არამატერიალური დაინტერესებით მოტი
ვირებული და მოხალისეობის იდეალების გათვალისწინებით
განხორციელებული საქმიანობა, რომელიც მიზნად ისახავს
საზოგადოებისთვის აქტუალური სოციალური პრობლემების
გადაწყვეტას.“
პრაქტიკულ გამოცდილებას თუ დავაკვირდებით, საქმე ასე
მარტივადაც არ არის. მოხალისეობის, ისევე როგორც ადა
მიანსა და სოციუმთან დაკავშირებული ცნებების, მოვლენების
და ფენომენების უნივერსალურად მისაღები განმარტების მო
ძებნა ძნელი საქმეა, რადგან არსებული განმარტებები ძირი
თადად ამ სფეროში და სხვადსხვა ქვეყანაში მომუშავე ორგა
ნიზაციების პრაქტიკულ გამოცდილებას ეფუძნება, რომელიც
მრავალფეროვანი და შესაბამისად, ერთმანეთისგან განსხვა
ვებულია. კიდევ ერთი სირთულე, რაც მოხალისეობის განმარ
ტებას უკავშირდება, არის სწრაფად ცვალებადი კონტექსტი და
შესაბამისად, მოხალისეობის პრაქტიკების ახალი ფორმების
აღმოცენება. ამიტომ საჭიროა, რომ განსაზღვრება, მეტ-ნაკ
ლებად მაინც პასუხობდეს ამ ცვლილებებს.
ბრიტანული ორგანიზაცია “მოხალისეობის კვლევის ინ
სტიტუტი” 1997 წლიდან მუშაობს მოხალისეობასთან დაკავ
შირებულ საკითხებზე, მათ შორის ამ ცნების განმარტებაზეც.
ორგანიზაციის მიერ 2010 წელს გამოქვეყნებული ანგარიში1
დეტალურად მიმოიხილავს ამ ცნების გარშემო არსებულ სხვა
დასხვა შეხედულებას და საინტერესო დასკვნებს გვთავაზობს.
ანგარიშის მიხედვით ირკვევა, რომ გამოკითხული რესპონ
დენტების დიდი ნაწილი მოხალისეობას აღიქვამდა “სამუშაოს
ანაზღაურების გარეშე”. მეორე, ყველაზე გავრცელებული მო
საზრების მიხედვით, მოხალისეობა არის “ადამიანის მიერ გა
ღებული დრო და სხვებისთვის გაწეული დახმარება, როდესაც
ამ დროისა და დახმარების ღირებულება იმაზე ნაკლებია, ვიდ
რე სანაცვლოდ მიღებული სარგებელი”. თუმცა, მოხალისეო
ბის ალტრუისტული საფუძველი არ არის საყოველთაოდ აღია
რებული. აღმოჩნდა, რომ უამრავი ადამიანი და რაც ყველაზე
მნიშვნელოვანია, ისინი, ვისაც უკვე აქვს მოხალისეობის გა
მოცდილება, მიიჩნევს, რომ მოხალისეობის ერთ-ერთი წამა
ხალისებელი ფაქტორი, სწორედ ორმხრივი სარგებელია – იქ
ნება ეს კმაყოფილების განცდა, სიკეთის სიკეთით დაბრუნება
თუ ახალი უნარ-ჩვევის შეძენა. გამოკითხვების და შესაბამი
სი ლიტერატურის მიმოხილვის საფუძველზე, “მოხალისეობის
კვლევის ინსტიტუტმა” საკუთარი განსაზღვრება შეიმუშავა,
რომლის მიხედვითაც მოხალისეობა გახლავთ “ნებისმიერი აქ
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ტივობა, რომელიც გულისხმობს ანაზღაურების გარეშე დროის
გაღებას სხვისთვის (იქნება ეს ცალკეული პირი თუ ჯგუფი ან
ჯგუფები, გარდა ნათესავებისა და ოჯახის წევრებისა) ან გარე
მოსთვის სარგებლის მოტანის მიზნით”.
გარდა ამისა, განმარტებას გვთავაზობს გაერთიანებული
ერების ორგანიზაციის ინიციატივით 2004 წელს შექმნილი
რასელის კომისია, რომელიც მოხალისეობას სამ პრინციპზე
აფუძნებს:
1. საქმიანობას საფუძვლად არ უნდა ედოს ფინანსური
სარგებლის მიღება, თუმცა, ხარჯების ანაზღაურება და
სიმბოლური საჩუქარი ამ შემთხვევაში დაშვებულია.
2. საქმიანობა უნდა ხორციელდებოდეს ადამიანის სურვი
ლისამებრ, ძალდატანების გარეშე. თუმცა, ამ შემთხვე
ვაში, არსებობს გარკვეული რუხი ზონები, რომლებიც
სადავოს ხდის ამ პუნქტს. მაგალითად, დასავლეთის
ქვეყნებში მოსწავლეებს შორის მოხალისეობის წახა
ლისება ან მისი სავალდებულო პროგრამაში შეტანა
(მაგალითად, საქველმოქმედო სასადილოებში მუშაო
ბა) გავრცელებული პრაქტიკაა.
3. საქმიანობა სასარგებლო უნდა იყოს სხვა პირებისთვის
ან მთლიანად საზოგადოებისთვის, თუმცა, ასევე აღია
რებულია, რომ მოხალისეობრივ საქმიანობას მოხალი
სესთვისაც მოაქვს მნიშვნელოვანი სარგებელი”.
მაშ ასე, ამ განსაზღვრებების საფუძველზე შეგვიძლია და
ვასკვნათ, რომ მოხალისეობად ითვლება საქმიანობა, რომე
ლიც:
w არ ითვალისწინებს ფინანსურ სარგებელს;
w დამოკიდებულია ადამიანის თავისუფალ ნებაზე;
w სარგებელი მოაქვს სხვა ადამიანებისთვის ან საზოგა
დოებისთვის.

მოხალისეობის
საწყისები უძველესი
დროიდან
მოხალისეობა ადამიანის ერთ-ერთი ძირითადი მახასიათებე
ლია. არაფორმალური, ანუ არაორგანიზებული მოხალისეო
ბა, სავარაუდოდ, ისეთივე ძველია, როგორც თვითონ კაცობ
რიობა. განსხვავებით არაფორმალური მოხალისეობისგან,
ფორმალური მოხალისეობა შედარებით “ახალგაზრდაა“ და
სულ რაღაც 10.000 წელს ითვლის. მოხალისეობის ეს ფორმა
უკავშირდება იმ გაერთიანებების ჩამოყალიბებას, რომელ
თა დახმარებითაც ადამიანებს შეეძლოთ ერთმანეთისთვის
დახმარება ორგანიზებულად გაეწიათ. რაც შეეხება მოხალი
სეობის პროგრამებს, იქნება ეს ცალკე მდგომი თუ სხვა ორგა
ნიზაციებსა თუ ინსტიტუტებში გაერთიანებული, სულ მთლად
ახალი მოვლენაა და მის შესახებ ცნობილი 1800-იანი წლები
დან ხდება.
ბევრი რამ არ ვიცით ფორმალური მოხალისეობის ისტო
რიიდანაც კი, რადგან მოხალისეობა, როგორც პრაქტიკა,

იშვიათად ტოვებს წერილობით ანაბეჭდებს. მის შესახებ ის
ტორიკოსებიც მაინცდამაინც ხშირად არ საუბრობდნენ და
შესაბამისად, ჩანაწერებიც ამ საქმიანობის შესახებ სულ რამ
დენიმე ასეულ წელს ითვლის. ამავე დროს, უნდა აღვნიშნოთ,
რომ როდესაც ვახსენებთ ისტორიას ამ კონტექსტში, ვგულის
ხმობთ ჩანაწერებს, რომელიც გარკვეულ ინფორმაციას გვაწ
ვდის ამ ფენომენის შესახებ.
როგორც ვთქვით, მეცნიერები და მკვლევარები ვარაუდო
ბენ, რომ ფორმალურ მოხალისეობას საფუძველი დაახლოე
ბით 10.000 წლის წინ ჩაეყარა, როდესაც მაშინდელმა ადა
მიანებმა, რომლებიც მცირერიცხოვან მომთაბარე ჯგუფებად
ცხოვრობდნენ, პირველი დასახლებები დააარსეს.
გასაკვირი არ უნდა იყოს, რომ გაერთიანებებმა და ასოცია
ციებმა უფრო დიდი კვალი დატოვეს ისტორიაში, ანთროპო
ლოგიასა და არქეოლოგიაში, ვიდრე მოხალისეობის ინდივი
დუალურმა გამოვლინებებმა.
აქვე უნდა ითქვას, რომ ჯერ კიდევ მიმდინარეობს დისკუ
სია იმის შესახებ, თუ რა ტიპის გაერთიანება შეიძლება ჩაით
ვალოს ნებაყოფლობით წარმონაქმნად. მაგალითად, არის
თუ არა ნებაყოფლობითი ანუ მოხალისეობრივი, რელიგიუ
რი გაერთიანების წევრობა, თუკი ეს წევრობა ჩვენ დაბადე
ბით გადმოგვეცა? ჩაითვლება თუ არა პროფესიული კავშირის
წევრობა ნებაყოფლობითად, თუკი მასში ჩვენი სამსახურის
გამო გავწევრიანდებით? ამ და სხვა კითხვებზე ჯერ კიდევ
არ არსებობს საყოველთაოდ შეთანხმებული პასუხი, თუმცა,
მკვლევართა ერთი ჯგუფი მაინცდამაინც მნიშვნელოვნად არ
მიიჩნევს დავას იმის შესახებ, გაერთიანება და წევრობა სა
ვალდებულოა თუ ნებაყოფლობითი. სამაგიეროდ, მნიშვნე
ლოვანია ის, თუ რამდენად აკავშირებთ საერთო ინტერესი იმ
ადამიანებს, რომლებიც ერთი და იგივე გაერთიანების წევრე
ბი არიან.
ნებაყოფლობითი გაერთიანებები, რომლებსაც ანთროპო
ლოგებისა და ისტორიკოსების ნაწილი „საერთო ინტერესების
ასოციაციებს“ უწოდებს, კაცობრიობასთან ერთად ვითარდე
ბოდა. მათ შესახებ ცნობები შემორჩენილია არქეოლოგიური
გათხრების შედეგად აღმოჩენილ სხვადასხვა ნივთზე გამო
სახულებების სახით და შემდეგ უკვე წერილობითი სახითაც.
ქვემოთ მოცემულია რამდენიმე საინტერესო ცნობა, რომელიც
კიდევ უფრო თვალსაჩინოს ხდის იმას, რომ გაერთიანება და
ერთად დგომა ადამიანების სოციალური ცხოვრების ნაწილად
დიდი ხნის წინ იქცა.
გაერთიანებები არსებობდა ძველი სამყაროს მრავალ ქვე
ყანაში, მათ შორის, აღსანიშნავია ჩინეთი, სადაც მკვლევართა
აზრით, ჯერ კიდევ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე უკვე ხუთი ტიპის,
სულ მცირე ნაწილობრივ მოხალისეობრივი გაერთიანება არ
სებობდა. ამ გაერთიანებიდან ერთ-ერთი ნათესაობაზე იყო
დაფუძნებული და ერთი წინაპრიდან მომდინარე ადამიანე
ბის ერთობას წარმოადგენდა. თუმცა, როგორც ისტორიული
წყაროებიდან ირკვევა, ნებისმიერ წევრს შეეძლო, სურვილის
შემთხვევაში, გაერთიანება დაეტოვებინა. ამგვარი გაერთია
ნების წევრები ზრუნავდნენ ერთმანეთის განათლებაზე, უვ
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2
History of Associations
and Volunteering,
available here:

ძველ რომში სახელმწიფო
თანამდებობა და/ან ამ
თანამდებობაზე მყოფი პირი

3

რომის იმპერატორი ჩვენი
წელთაღრიცხვის 98-დან 117
წლამდე

4

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.

ლიდნენ მოხუცებს და ერთმანეთს ეხმარებოდნენ დაკრძალ
ვის რიტუალის შესრულებისას. განსაკუთრებით საინტერესოა
სოფლად მცხოვრები ოჯახების კავშირები, რომელთა შესახე
ბაც ცნობები ჩვენი წელთაღრიცხვის VI საუკუნიდან არის შე
მორჩენილი. ამგვარი კავშირები 20-25 შინამეურნეობას აერ
თიანებდა, რომლის წევრებიც ერთმანეთს სხვადასხვა სახის
დახმარებას უწევდნენ, იქნებოდა ეს მიწაზე საქმიანობასთან
დაკავშირებული, სოციალური თუ ყოფითი პრობლემის მოგვა
რება. ინდოეთში ამგვარი გაერთიანებები, დიდი ალბათობით,
ნაკლებად იყო, რაც საუკუნეების განმავლობაში დამკვიდრე
ბული კასტური სისტემის არსებობით აიხსნება. თუმცა, მიუხე
დავად ამისა, უძველეს ინდურ ლიტერატურულ ძეგლებში – ვე
დებში, ნახსენებია სხვადასხვა პროფესიის ადამიანების – ხის
მჭრელების, ხელოსნების, იარაღის ოსტატების გაერთიანებები
– ეგრეთ წოდებული შრენები.2
ცნობილია, რომ მესოპოტამიასა და ასურეთში მონებს შო
რისაც დგებოდა კავშირები და გაერთიანებები, რომლებიც
უფრო სოციალურ ხასიათს ატარებდა, ვიდრე ეკონომიკურს.
ისტორიული წყაროების თანახმად, ერთ-ერთი ასეთი გაერ
თიანების საქმიანობას დაღუპული მუშების ქვრივებსა და შვი
ლებზე ზრუნვა წარმოადგენდა.
ძველ საბერძნეთში გამოჩენილი ათენელი რეფორმატო
რის, მხედართმთავრის და კანონმდებლის სოლონის (დ. ძვ. წ.
638 – გ. ძვ. წ. 558) მიერ შემოღებული კანონებით ადამიანებს
ნება ეძლეოდათ ჩამოეყალიბებინათ გაერთიანებები, რომლე
ბიც არ შეეწინააღმდეგებოდნენ სახელმწიფო ინტერესებს. ამ
გაერთიანებების უმეტესობა საკულტო ხასიათს ატარებდა და
მათი წევრებიც ერთ რომელიმე ღვთაებას სცემდნენ თაყვანს.
ძველ ბერძნულ სამყაროში ჩვენს წელთაღრიცხვამდე IV საუ
კუნიდან შეინიშნება არა მხოლოდ ამგვარი გაერთიანებების
რიცხვის ზრდა, არამედ სოციალური და პოლიტიკური კლუ
ბების ჩამოყალიბება, განსაკუთრებით, ათენში. იმპერიის გა
ფართოებამ ხელი შეუწყო მის ფარგლებში უცხოელი ვაჭრე
ბის, მონებისა და არამოქალაქეების შემოდინებას, რომლებიც,
ბერძნული კანონების მიხედვით, მოკლებულები იყვნენ მოქა
ლაქეობის პრივილეგიებს. გაერთიანებებისა და ასოციაციების
წევრობა ძველი საბერძნეთის არამოქალაქე მკვიდრებს საერ
თო იდენტობის, მიკუთვნებულობის და ერთად ყოფნის გან
ცდას უქმნიდა. ეს ტრადიცია რომის იმპერიამაც შეინარჩუნა
და კიდევ უფრო განავითარა. ისტორიას შემორჩა მიმოწერა
პლინიუს უმცროსს – რომის მაგისტრატისა3 და იურისტის და
იმპერატორ ტრაიანეს4 შორის ქალაქ ამისუსის (ახლანდელი
სამსუნი თურქეთში) მოსახლეობის თხოვნასთან დაკავშირე
ბით. როგორც ჩანს, ამისუსის მოქალაქეთა ერთმა ნაწილმა
იმპერატორისგან ითხოვა ნებართვა გაერთიანების ჩამოყა
ლიბებასთან დაკავშირებით, ხოლო იმპერატორმა კონსულ
ტაცია გამოჩენილ იურისტ პლინიუსთან გაიარა. პლინიუსის
პასუხიდან ირკვევა, რომ წერილზე ხელმომწერებს სურდათ
ორგანიზებულად დახმარებოდნენ ქალაქის ყველაზე გაჭირვე
ბულ მოსახლეობას.5
პოსტკონსტანტინური პერიოდის ევროპაში6, ძირითადად
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და ვაჭართა
გილდია შუა
საუკუნეებში

ქრისტიანული გაერთიანებები ეკლესიებისა და მონასტრების
გარშემო იკრიბებოდა და შესაბამისად, უფრო განიცდიდა რე
ლიგიური ან სახელმწიფო ხელისუფლების გავლენას.
შუა საუკუნეების ევროპაში გავრცელებული იყო ხელოსან
თა და ვაჭართა გილდიები და საძმოები. აგრეთვე, არსებობს
მტკიცებულება იმისა, რომ ყველა ევროპული ინ
სტიტუტი ჩამოყალიბდა ნებაყოფლობით გაერთია
ნებული ადამიანების ინიციატივების საფუძველზე,
მაგალითად, პარიზისა და ბოლონიის უნივერსი
ტეტები სწორედ მასწავლებელთა და სტუდენტთა
გაერთიანების საფუძველზე აღმოცენდა.
საინტერესოა, რომ ადრე შუა საუკუნეების ევ
როპაში გაჩნდა ნებაყოფლობითი ასოციაციის კი
დევ ერთი ტიპი – ბეგინი ქალების გაერთიანება.
სახელწოდება ფრანგული სიტყვიდან Beguinas მომ
დინარეობს, თუმცა სიტყვის მნიშვნელობა დღეს
უკვე უცნობია და მეცნიერთა შორის შეთანხმებუ
ლი მოსაზრება ეტიმოლოგიასთან დაკავშირებით
არ არსებობს. ბეგინი ქალების გაერთიანებები გან
საკუთრებით გავრცელებული იყო XIII–XVI საუკუნეე
ბის ევროპის ე. წ. დაბალ ქვეყნებში, ანუ დაბალ მი
წებზე – მდინარეების, რაინის, მაასისა და შელდტის დელტის
მახლობლად, თანამედროვე ნიდერლანდების, ბელგიისა და
ლუქსემბურგის ადგილებში, ასევე ჩრდილოეთ საფრანგეთ
სა და დასავლეთ გერმანიაში. ბეგინი ქალების გაერთიანებე
ბი წარმოადგენდა ქალების რელიგიურ ერთობას, რომლებიც
დიდად არ ემორჩილებოდნენ მაშინდელი ეკლესიების კონ
ტროლს. გაერთიანების წევრები ცხოვრობდნენ სპეციალურ
სამყოფელში და მისდევდნენ ქველმოქმედებას – უვლიდნენ
ღარიბებსა და ავადმყოფებს, მათ შორის საზოგადოებისგან
გარიყულ ადამიანებს, მაგალითად, კეთრით დაავადებულებს.
განსხვავებით რელიგიური საძმოებისგან, ბეგინ ქალებს და
ქორწინებაც შეეძლოთ, თუმცა, ამის შემდეგ მათ უფლება არ
ქონდათ ეცხოვრათ ბეგინების სამყოფელში ან რაიმე ფორ
მით შეენარჩუნებინათ წევრობა. ბეგინ ქალთა გაერთიანებები
თანდათანობით შესუსტდა დიდწილად ეკლესიის ძალისხმე
ვის შედეგად, რომლებსაც მაინცდამაინც არ მოსწონდათ და
მოუკიდებელ ქალთა გაერთიანებები, რომლებიც წარმატებით
ახერხებდნენ ეკლესიის კონტროლისგან თავის დაღწევას.
უკანასკნელი ბეგინი ქალი, მარსელა პატინი 2013 წლის 14 ოქ

ბეგინი
ქალი შუა
საუკუნეების
ევროპაში
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მარსელა
პატინი
1920-2013

ბეგინ ქალთა
სამყოფელი
ანტვერპენში
(ბელგია)

ტომბერს გარდაიცვალა.
ნებაყოფლობითი გაერთიანებების რაოდენობამ
მკვეთრად იმატა გასული სამი საუკუნის განმავ
ლობაში, ანუ, ინდუსტრიულ და პოსტინდუსტრიულ
პერიოდებში, რამდენიმე ფაქტორის გათვალისწი
ნებით, მათ შორისაა, ინდუსტრიული რევოლუცია,
მოსახლეობის მატება, ინტერესების და მიზნების დი
ფერენციაცია, ტრანსპორტისა და კომუნიკაციის გან
ვითარება, რის შედეგადაც მეტი ყურადღება კოლექ
ტიურ მიზნებზე იქნა გადატანილი. ეს გაერთიანებები
იქმნებოდა, მაგალითად, საერთო სპორტული, სო
ციალური და კულტურული ინტერესების გარეშემო,
ასევე, ურთიერთდახმარების გაწევის მიზნით. მაგა
ლითად, უკვე 1945 წლისთვის, დიდ ბრიტანეთში,
თითქმის 9 მილიონი ადამიანი იყო გაწევრიანებუ
ლი მეგობრულ ასოციაციებში, 6 მილიონი ადამიანი
პროფესიულ კავშირებში, ხოლო მოსახლეობის თითქმის ნა
ხევარი მიაკუთვნებდა საკუთარ თავს ამა თუ იმ ნებაყოფლო
ბით გაერთიანებას.
იგივე ტენდენცია შეიმჩნეოდა საფრანგეთში, სადაც ურ
თიერთდახმარების მიზნით გაერთიანებულ ადამიანთა ასო
ციაციების რიცხვი მკვეთრად გაიზარდა: 1852 წელს სულ 2488
ასეთი ასოციაცია აღირიცხებოდა, ხოლო 1902 წლისთვის მა
თი რიცხვი უკვე 13.673-ს შეადგენდა.
ევროპაში ნებაყოფლობითი გაერთიანების საქმიანობაში
გარდამტეხი აღმოჩნდა 1914–1922 წლების სისხლიანი პერიო
დი, რამაც გააჩინა ფერმერების, ომით დაზარალებული ოჯა
ხების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების და
სოციალურად გაჭირვებული ოჯახების და ბავშვების დახმარე
ბის საჭიროება.
ნებაყოფლობითი გაერთიანების განვითარებაში თავისი
სიტყვა თქვა ემიგრაციამ. სხვადასხვა ქვეყანაში ემიგრირე
ბული ადამიანები აყალიბებენ ასოციაციებს, ჯგუფებსა და სა
ზოგადოებებს საკუთარი თანამოქალაქეების დასახმარებლად
და აგრეთვე, საკუთარი კულტურული იდენტობის შესანარჩუ
ნებლად. ამის მაგალითები მრავლად მოიძებნება აშშ-ში, კა
ნადასა და ინგლისში, ასევე კონტინენტური ევროპის მრავალ
ქვეყანაში, მათ შორის საფრანგეთში, სადაც ქართველ ემიგ
რანტებსაც ჰქონდათ ამგვარი სათვისტომოები.
როგორც ვხედავთ, უნივერსალური განმარტების არარსე
ბო
ბა ხელს არ უშ
ლის
ადამიანებს გაერთიან
დნენ საერთო ინტერე
სის ან მიზ
ნის გარ
შე
მო. მაგალითები ძველი
მსოფლიოდან და ნება
ყოფლობითი გაერთია
ნებების მზარდი რიცხვი
დღევანდელ სამყაროში
სწორედ ამას მოწმობს.

რატომ არის კარგი
მოხალისეობა?
მოხალისეობის განმარტება და მოკლე ისტორიული რაკურ
სი, რომელიც ზემოთ შემოგთავაზეთ, მიუხედავად იმისა, რომ
გარკვეულ წარმოდგენას გვიქმნის მოხალისეობის სარგებ
ლიანობასთან დაკავშირებით, მაინც არ პასუხობს ყველაზე
მნიშვნელოვან კითხვებს: რატომ უნდა გავხდე მოხალისე?
რა სარგებელი მოაქვს მოხალისეობას და რატომ უნდა დავ
ხარჯო დრო და ენერგია სხვების დასახმარებლად, როდესაც
ამისთვის არსებობენ ისეთი ინსტიტუტები, როგორიც არის, მა
გალითად, მთავრობა, რომელსაც ფულს ვუხდით, რათა ქვე
ყანაში არსებული საჭირბოროტო პრობლემები მოაგვაროს,
ან საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც პასუხისმგებ
ლები არიან გლობალურ დონეზე არსებული ისეთი პრობლე
მების მოგვარებაზე, რაც ყველა ან ქვეყნების უმეტესობისთვის
საერთოა; ან გადაუდებელი დახმარების პროგრამები, რომ
ლებიც კრიზისულ სიტუაციებში ეხმარება ყველაზე დაუცველ
ადამიანებს? ეს არ არის იოლი კითხვები და ჩვენ შევეცდებით
ავხსნათ მოხალისეობის სარგებელი სამი პერსპექტივიდან –
ინდივიდუალური, საზოგადოებრივი/სათემო და გლობალური.

მოხალისეობა –
ინდივიდუალური სარგებელი

ფოტო: Harry Fabel
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ინდივიდუალური დონე სწორედ ის დონეა, სადაც ყველაზე
უკეთ ჩანს მოხალისეობის სარგებლიანობის ორმხრივობა.
სხვების დახმარებით შეგვიძლია სასარგებლოდ გამოვიყე
ნოთ თავისუფალი დრო, გავიჩინოთ ახალი ინტერესის სფე
რო, გავიღრმავოთ ცოდნა და შევიძინოთ ახალი პრაქტიკული
უნარ-ჩვევები. სხვების დახმარება ადამიანების უმეტესობას
ბედნიერების განცდას ანიჭებს. ახალი სოციალური კავშირები
გვეხმარება დავძლიოთ ყოველდღიურობისგან გამოწვეული
სტრესი და თავი ვიგრძნოთ საჭიროდ მათთვის, ვისაც ჩვენი
დახმარება სჭირდება.
იმის გააზრება, რომ გვაქვს საშუალება, საჭირო დროს სხვა
ადამიანებს დახმარების ხელი გავუწოდოთ, გვმატებს თავდა
ჯერებულობასა და საკუთარი თავის რწმენას, ვგრძნობთ, რომ
საჭირონი ვართ და გვყოფნის ინტელექტუალური, ფინანსური
თუ სხვა საჭირო რესურსი, რითაც არა მხოლოდ ჩვენი, არამედ
სხვათა კეთილდღეობის უზრუნველყოფაც შეგვიძლია. კვლე
ვებით დადასტურებულია, რომ სხვების დახმარება ან, უბრა
ლოდ, ქველმოქმედება, ემოციურ ბალანსსა და კეთილდღეო
ბასაც უზრუნველყოფს. მიზეზი მარტივია: ადამიანი, რომელიც
სხვებს ეხმარება, საკუთარ პიროვნებას დადებითი ემოციებით
აღავსებს. როგორც ინდივიდს, მას კმაყოფილების გრძნობა
ეუფლება და ეს განცდა მეტი სიკეთის კეთებისკენ უბიძგებს.
მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ მოხალისეობა არ
მოითხოვს ჩვენგან რაიმე სახის ხანგრძლივვადიან ვალ
დებულებას – სასარგებლო საქმე შეიძლება თვეში რამდე
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ნიმე დღის განმავლობაში გავაკეთოთ და მაინც მივიღოთ
მისგან სარგებელი. ეს ხშირად გაცილებით უფრო მაღალი
ღირებულებაა, ვიდრე მატერიალური სარგებელი.

მოხალისეობა –
თემი და საზოგადოება

თემი – სო
ციალური
ერთეული,
რომლის წევ
რებიც გაერ
თიანებულები
არიან საერ
თო ნიშნით,
თვისებით,
ფასეულობით,
პროფესიით ან
საცხოვრებე
ლი ადგილით.

Hanifan, L.J. (1916). The Rural
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ჩვენ ვცხოვრობთ სამყაროში, რომელიც არნახული სიჩქარით
იცვლება. ჩვენი თვითშემეცნება და სამყაროს აღქმა უკანას
კნელი 50 წლის მანძილზე საგრძნობლად შეიცვალა. თემის
გეოგრაფია უკვე აღარ შემოიფარგლება ეზოს შემოგარენით.
თემი ნელ-ნელა ხდება გლობალური სოფლის, ქალაქის, ქვეყ
ნის, სამყაროს ნაწილი. დღეს ბევრს ადარდებს მეზობელ ქვეყ
ნებში მიმდინარე მოვლენები და ცდილობს, დაეხმაროს მე
ზობელს, რითაც შეუძლია. თუმცა ამის ფონზეც, ადგილობრივ
გეოგრაფიულ დონეზე, პირადი ურთიერთობების საჭიროება
აქტუალობას არ კარგავს. ეს იმისთვის გვჭირდება, რომ თავი
დაცულად ვიგრძნოთ. ადგილობრივ თემს შეუძლია თავი გვაგ
რძნობინოს ჩვენს ვიწრო, პირად სამყაროზე გაცილებით უფ
რო დიდი სამყაროს ნაწილად.
თემის განვითარება დიდწილად დამოკიდებულია იმაზე,
თუ რამდენად იყენებენ მისი წევრები სოციალურ კაპიტალს.
ტერმინი „სოციალური კაპიტალი“ პირველად გამოიყენა ამე
რიკელმა სწავლულმა და განათლების სპეციალისტმა ლ. ჯ. ჰა
ნიფანმა (1971–1932), 1916 წელს გამოცემულ წიგნში, რომლის
ერთ-ერთი თავიც სწორედ სოციალურ კაპიტალს ეძღვნებოდა.
ჰანიფანის აზრით, სოციალური კაპიტალია „ის ყველა ხელშე
სახები რესურსი, რომელიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს
ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებაში, კერძოდ, კეთილი
ნება, თანაგრძნობა და სოციალური კავშირები იმ ადამია
ნებსა და ოჯახებს შორის, რომელებიც სოციალურ ერთეულს
ქმნიან“. ასეთი ტიპის თემს შესწევს უნარი ერთობლივი ძა
ლისხმევით იმუშაონ თემის კეთილდღეობისთვის და ამ მუ
შაობის ერთ–ერთ გზად მოხალისეობა აირჩიონ. იმ თემებში,
სადაც უნდობლობა და ეჭვი ჭარბობს, დაბალია სოციალური
კაპიტალი, თემის წარმომადგენლები ერთმანეთისგან დამოუ
კიდებლად მოქმედებენ და შესაბამისად, არ იყენებენ იმ პო
ტენციალს, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია თემის
განვითარებისთვის. „მარტოდ მყოფი ადამიანი სოციალურად
უმწეოა, მაგრამ, თუ ის დაუკავშირდება მეზობელს და ამ წრეს
თანდათანობით გააფართოებს, დაგროვდება სოციალური კა
პიტალი, რომელსაც შეუძლია მყისიერად დააკმაყოფილოს
ადამიანის სოციალური საჭიროებები, აგრეთვე შესწევს ძალა
გააუმჯობესოს საცხოვრებელი პირობები თემში. თუ ყველა
მხარე ითანამშრომლებს ერთმანეთთან, ამით მთელი თემი
იხეირებს, ხოლო მისი ცალკეული წევრები იგრძნობენ იმ დახ
მარებას, თანაგრძნობას და ერთობას, რომელიც თემის სხვა
წევრებთან ურთიერთობას მოაქვს“.7
მოხალისეობა ხელს უწყობს თაობათა შორის კავშირების
გაღრმავებასაც, რომლის ასათვისებელი პოტენციალიც დი
დია საქართველოში. როდესაც ახალგაზრდები და ხანდაზმუ

ლი ადამიანები საზოგადოებრივ საქმიანობებში ერთობლივად
მონაწილეობენ, ეს დამატებით, თაობების გაერთიანების, ერ
თმანეთისთვის ცოდნის, გამოცდილების გაზიარების და ურ
თიერთგაგების გაღრმავების შესაძლებლობას იძლევა.

მოხალისეობა
გლობალურ დონეზე
თანამედროვე სამყაროში ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციე
ბის საშუალებების განვითარების ფონზე, ადამიანები სულ უფ
რო მეტად აღიქვამენ თავს სამყაროს ნაწილად და გლობალურ
მოქალაქედ. ახალი ამბები მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში
მცხოვრები ადამიანების და დედამიწის ეკოსისტემის პრობ
ლემებისა თუ საჭიროებების შესახებ ახლა უკვე ელვის სის
წრაფით ვრცელდება და საშუალებას გვაძლევს, ჩვენი წვლი
ლი შევიტანოთ გლობალური პრობლემების აღმოფხვრასა და
გლობალიზაციის პროცესის მართვაში. ეს მნიშვნელოვანია,
რადგან ბევრს მიაჩნია, რომ გადაწყვეტილებები, რომლე
ბიც გავლენას ახდენს მათ მომავალზე, მათგან დამოუკიდებ
ლად მიიღება. დასამალი არ არის, ზოგჯერ გლობალიზაციის
პროცესების დაჩქარების მიზნით ცალკეული (პირველ რიგში,
პოსტკომუნისტური) ქვეყნების მიმართ ადგილი აქვს თავსმოხ
ვეული და ძალდატანებითი ხასიათის იმპერატიულ მოთხოვ
ნებს, რაც ხშირად პოზიტიურის ნაცვლად ნეგატიურის აღქმას
ტოვებს. ნებაყოფლობითობა შეიძლება ჩაითვალოს გლობა
ლიზაციის ასეთი ნეგატიური ეფექტების ანტიდოტად, სადაც
მოქალაქეები არ არიან უბრალოდ მომხმარებლები, არამედ
შეუძლიათ თავიანთი ეკონომიკური გარემოსა და საზოგადოე
ბის ცხოვრების გასაუმჯობესებლად ცვლილებების კატალიზა
ტორის როლის ადგილობრივ დონეზე შესრულება.
ამ პროცესებში განსაკუთრებულია მოხალისეების როლი,
რადგან ისინი ამყარებენ კავშირებს თავიანთი ქვეყნის საზ
ღვრებს გარეთ მცხოვრებ ადამიანებთან და მნიშვნელოვანი
წვლილი შეაქვთ კულტურათაშორისი დიალოგისა თუ თანამ
შრომლობის განვითარებაში. გაეროს გენერალურმა ასამ
ბლეამ 1985 წლის 17 დეკემბერს მიღებულ რეზოლუციაში
(40/210) ხაზი გაუსვა მოხალისეობრივი საქმიანობის განსაკუთ
რებულ როლსა და მნიშვნელობას სოციალურ-ეკონომიკური
განვითარების სფეროში და შესთავაზა წევრ სახელმწიფოებს
ყოველწლიურად აღენიშნათ 5 დეკემბერი, როგორც მოხალი
სეთა საერთაშორისო დღე (International Volunteer Day). სწორედ აქე
დან იღებს სათავეს მოხალისეთა საერთაშორისო დღის აღნიშ
ვნა, რომელსაც 25 წლიანი ისტორია აქვს. 5 დეკემბერი არის
დღე, როდესაც მოხალისეები, მოხალისეთა საინიციატივო ჯგუ
ფები და ორგანიზაციები წარმოადგენენ მთელი წლის განმავ
ლობაში, მათ მიერ განხორციელებული მოხალისეობრივი საქ
მიანობის ანგარიშს და ასევე განსაზღვრავენ მომავალი წლის
სამოქმედო გეგმებს. გაეროს ეგიდით, მოხალისეთა საერთაშო
რისო დღე, წევრ სახელმწიფოებში ყოველწლიურად სხვადას
ხვა სახის მრავალფეროვანი ღონისძიებებით აღინიშნება. 2012
წელს, რიო დე ჟანეირომ უმასპინძლა გაერთიანებული ერების
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კონფერენციას მდგრადი განვითარების შესახებ. კონფერენ
ციის მიზანი გახლდათ მსოფლიოს წინაშე მდგარი უმწვავესი
ეკოლოგიური, პოლიტიკური და ეკონომიკური გამოწვევებისა
და უმთავრესად კი, გლობალურ დონეზე სიღარიბის აღმოფ
ხვრისთვის უნივერსალური მიზნების შემუშავება. სწორედ ამ
პერიოდიდან იწყება მუშაობა მდგრად განვითარებასა და მის
მისაღწევად საჭირო 17 მიზანზე. მიზნები ერთმანეთთან მჭიდ
როდ არის დაკავშირებული და შესაბამისად, პროგრესი ერთის
მიღწევისკენ აუცილებლად აისახება მეორე მიზნის შესრულება
ზეც. აღსანიშნავია, რომ თითოეული მიზანი ზოგადსაკაცობრიო
მნიშვნელობისაა, რადგან თითოეულ ჩვენგანს – ამ პლანეტაზე
მცხოვრებ თითოეულ ადამიანს ეხება და წარმოადგენს საერ
თაშორისო ძალისხმევის ყველაზე მაღალ დონეს იმისთვის, რა
თა ჩვენ და მომავალმა თაობებმა ვიცხოვროთ უფრო მდგრად,
უსაფრთხო და დაცულ პლანეტაზე.
სახელმწიფოებისა და მოქალაქეების მხრიდან მდგრადი
განვითარების მიზნების მნიშვნელობის გააზრებამ და პასუ
ხისმგებლობის გაზიარებამ საფუძველი დაუდო ისეთი გლო
ბალური გაერთიანების შექმნას, როგორიცაა საერთაშორისო
მოძრაობა ახალგაზრდები კლიმატური ცვლილებებისთვის
(International Youth Climate Movement), რომელიც მზარდი პოტენცია
ლის მქონე მოძრაობაა და აერთიანებს ახალგაზრდებს მთელი
მსოფლიოდან, კლიმატური ცვლილებების შესახებ განათლე
ბის, ცნობიერების ამაღლების და კონკრეტული ღონისძიებე
ბის განსახორციელებლად.
კლიმატური ცვლილებების თემაზე ახალგაზრდული მოძ
რაობის იდეა 2005 წლიდან იღებს სათავეს. ის უკავშირდება
მონრეალში (კანადა), მონრეალის სასახლეში გაეროს კლიმა
ტის ცვლილებების კონვენციის განხილვაში წევრი ქვეყნების
ახალგაზრდული დელეგაციების მონაწილეობას. სწორედ აქ
გაჩნდა ახალგაზრდების მონაწილეობის გაფართოების იდეა,
რასაც მალევე კანადური ახალგაზრდული კლიმატის ცვლი
ლებების კოალიციის შექმნა მოჰყვა (2006 წელი), რომელიც
48 ახალგაზრდულ ორგანიზაციას აერთიანებდა ქვეყნის მას
შტაბით. ამის შემდეგ შეიქმნა ავსტრალიის ახალგაზრდული
კოალიცია 27 ორგანიზაციის შემადგენლობით და მალევე, ინ
დოეთის ახალგაზრდული ქსელი. 2008 წლიდან საქმიანობს
გაერთიანებული სამეფოს ელჩების მიერ შექმნილი გაერთია
ნებული სამეფოს კლიმატური ცვლილებების ახალგაზრდული
კოალიციაც (UKYCC).
დღეს 50-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი იღებს მონაწი
ლეობას გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონფერენ
ციებსა და მოლაპარაკებებში კლიმატური ცვლილებებისთვის
Nations Climate Change Conference (UNFCCC), სადაც ახალგაზრდები
კლიმატურ ცვლილებებთან დაკავშირებულ ხედვებს საკუთა
რი ქვეყნების პერსპექტივიდან წარადგენენ. გარდა ამისა, ისი
ნი ხელს უწყობენ გარემოს დაცვის თემაზე ადგილობრივი სა
განმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებების ჩატარებას.
ახალგაზრდული მოძრაობები მთლიანად მოხალისეობრივ
საწყისებზე იმართება.
მოძრაობის მიღწევებს8 შორისაა: 2015 წლის პარიზის შე
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თანხმება, რომელიც სავალდებულო ხასიათის პირველი მრა
ვალმხრივი გარემოსდაცვითი ხელშეკრულებაა და ეფუძნება
თაობათა შორის სამართლიანობის პრინციპს; გლობალური
პროექტი „ახალგაზრდა ლიდერები მდგრადი განვითარების
მიზნებისთვის“; შეთანხმება კონვენციის მე-6 მუხლის განხორ
ციელებასთან დაკავშირებით, რომელიც ეძღვნება კლიმატის
ცვლილების სწავლებას, ტრენინგებს, საზოგადოების ინფორ
მირებულობას, საზოგადოების მონაწილეობას, ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობას, ამ საკითხებზე საერთაშორისო თანამ
შრომლობასა და პრევენციული ღონისძიებების ეფექტურად
განხორციელებას.
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მოხ ალ ის ეობრ ივ ი საქმ იან ობ ის ძირ ით ად ი
მახ ას იათ ებლ ებ ია
w სოციალური სარგებელი – მოხალისეობრივი საქმიანო
ბა საზოგადოებისათვის უანგაროდ გაწეული სასიკეთო საქმეა
და აქტუალური სოციალური პრობლემების გადაწყვეტის მექა
ნიზმს წარმოადგენს, რაც არსებითად მიმართულია არა თავად
მოხალისის, არამედ სხვა პირის, პირთა ჯგუფის ან ზოგადად,
საზოგადოების სასარგებლოდ. ყოველგვარი ფინანსური ინტე
რესისა და იძულებითი შრომის მიზანი სხვა ადამიანების სოცია
ლურ კეთილდღეობაზე გადის.
w სამოქალაქო აქტივობა – მოხალისეობრივი საქმიანობა შე
საძლებლობას აძლევს პირს ჩაერთოს და მონაწილეობა მიი
ღოს საზოგადოების განვითარების პროცესში. მოხალისეობა
არ მოიაზრება „შრომის“ ცნებაში და არ წარმოშობს შრომით
ურთიერთობებს. მოხალისის საქმიანობა მაღალი თვითშეგნე
ბითა და პასუხისმგებლობით განხორციელებული ინიციატივე
ბით გამოხატული სამოქალაქო აქტივობის ფორმაა და უპირო
ბოდაა მიმართული საზოგადოების ინტერესებზე.
w თავისუფალი არჩევანი – მოხალისეობა არის პირის კეთი
ლი ნების გამოვლინება, ის შეიძლება განხორციელდეს მხო
ლოდ ნებაყოფლობით და არა – იძულებით. მოხალისეობრივი

მდგრადი განვითარების
მიზნების შესახებ
დამატებითი ინფორმაცია
შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგ
ბმულზე გადასვლით:
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მოხალისეობა გლობალურ დონეზე

საქმიანობა არ წარმოადგენს სამართლებრივ ვალდებულებას
და მისი განუხორციელებლობა არ იწვევს იურიდიულ პასუხის
მგებლობას. საკუთარი ინიციატივით განხორციელებული საქ
მიანობა, სამოქალაქო პასუხისმგებლობით გააზრებული თავი
სუფალი არჩევანია.
w გათვითცნობიერებული აქტივობა – მოხალისეობა წარ
მოადგენს პირის პირადი პოზიციის გამოხატულებას, რომელიც
განპირობებულია ჰუმანური და მოხალისეობრივი იდეალების
გათვითცნობიერების შედეგად. მოხალისის მოტივაცია მისი
შეგნებული და გააზრებული მოქმედებების ერთობლიობაა.
w მატერიალური დაინტერესების გარეშე – მოხალისეო
ბის ცნების ერთ-ერთი განმსაზღვრელი კრიტერიუმი გახლავთ
ის, რომ მისი განხორციელებისთვის პირი არ იღებს ფულად ან
სხვა სახის ანაზღაურებას. უანგაროდ შესრულებული სამუშაოს
პროცესში მოხალისე მაღალი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებ
ლობით სხვა ადამიანის საჭიროებაზე კონცენტრირდება.
w არამატერიალური სარგებლის მიღება – მიუხედავად იმი
სა, რომ მოხალისე არ იღებს მატერიალური სახის სარგებელს,
მას არა აქვს „ალტრუისტის“ იმიჯი და მისი მოტივაცია არ შე
მოიფარგლება მხოლოდ სხვებზე ზრუნვისგან მიღებული სია
მოვნებით. მოხალისეობა შესაძლებლობას აძლევს პირს, ერთი
მხრივ, საკუთარი წვლილი შეიტანოს აქტუალური სოციალური
პრობლემების გადაწყვეტის პროცესში, ხოლო მეორე მხრივ
მოახდინოს საკუთარი თვითრეალიზაცია და შეიძინოს ისეთი
უნარ-ჩვევები, რომელიც დაეხმარება კარიერულ წინსვლასა
და პიროვნულ განვითარებაში.
თავისუფალი დროის სასარგებლოდ გამოყენება, ახალი ინ
ტერესის სფეროს გაჩენა, ცოდნის გაღრმავება და პრაქტიკული
უნარ-ჩვევების გამომუშავება, საკუთარი ინიციატივების გან
ხორციელება, სოციალური სარგებლიანობის შეგრძნება, ახა
ლი ადამიანების გაცნობა, პროფესიული გამოცდილების შეძენა
– ეს მოტივაციის ის ფორმებია, რომლებიც შეიძლება ამოძრა
ვებდეს მოხალისეს. ისინი ხშირად გაცილებით უფრო მაღალი
ღირებულებისაა, ვიდრე მატერიალური სარგებლის მიღება.

რა არის სამოქალაქო
აქტივიზმი და რა კავშირი აქვს
მას მოხალისეობასთან?
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სამოქალაქო აქტივიზმი ეფუძნება სოციალურ ნორმებს, რაც,
თავის მხრივ, ორგანიზაციულ თუ საზოგადოებრივ სექტორთა
ნაა კავშირში და ხელს უწყობს მოქალაქეთა ჩართულობას სა
ზოგადოებრივი პოლიტიკისა თუ გადაწყვეტილებების მიღების
პროცესებში. სამოქალაქო ჩართულობა ფართო მცნებაა და
სიღრმისეულ, გააზრებულ ანალიზს მოითხოვს.
ბოლო პერიოდში სამოქალაქო აქტივიზმის შესახებ, საზოგა
დოებაში შედარებით ვიწრო გაგება დამკვიდრდა: ის მიიჩნევა
გზად, რომლითაც მოქალაქეები საზოგადოებრივ ცხოვრებაში
ერთვებიან და ცდილობენ სხვა ადამიანების მდგომარეობის
გაუმჯობესებას, ან უკეთესი საზოგადოების ფორმირებას10. სი

ნამდვილეში კი სამოქალაქო ჩართულობის ცნების განმარტება
ისეთივე მრავალფეროვანია, როგორც სამოქალაქო პროცესებ
ში მონაწილე ადამიანები და მათი მიზნები. მიუხედავად იმისა,
რომ სამოქალაქო აქტივიზმი სხვადასხვა კონტექსტში განსხვა
ვებულია, მისი ფორმა და სახე ძირითადად მაინც ადგილობ
რივ, სოციალურ, ეკონომიკურ, კულტურულ და პოლიტიკურ
კონტექსტზეა დამოკიდებული.
სამოქალაქო აქტივიზმი კონცეპტუალურად შეიძლება სამ
კომპონენტად დაიყოს:
w საზოგადოების სამსახური/მომსახურება – ნებაყოფ
ლობითი მომსახურება ადგილობრივი საზოგადოების
თვის, როგორც ინდივიდუალურად, ისე ჯგუფურად;
w კოლექტიური მოქმედება – ჯგუფურად განხორციელე
ბული ქმედებები საზოგადოების კეთილდღეობისათვის,
მაგალითად, როგორიცაა: საპროტესტო აქციები ან ინიცია
ტივები ფართო სამოქალაქო საზოგადოებაზე ზემოქმედე
ბის მიზნით;
w პოლიტიკური ჩართულობა – ქმედება, რომლებიც
მოიცავს მთავრობის მონაწილეობას და ინდივიდუალურ
ძალისხმევას მიმართავს კოლექტიური აქტივობებისკენ
პოლიტიკური მექანიზმების გამოყენებით პრობლემების
გადასაჭრელად.
მიუხედავად თემებსა და ჩართულობის ფორმებს შორის
არსებული განსხვავებებისა, სამოქალაქო აქტივიზმის განვი
თარებაზე გავლენას ახდენს ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა:
სოციალური ნდობა, განათლება, დემოგრაფია, სოციალურეკონომიკური უთანასწორობა, გამოხატვის თავისუფლება და
მედიის დამოუკიდებლობა.
აღსანიშნავია ისიც, რომ მოხალისეობა არის სამოქალაქო
ჩართულობის მხოლოდ ერთი ფორმა, რომელიც ცალკეული
ინდივიდების სამოქალაქო პასუხისმგებლობებთან მჭიდრო
კავშირშია. მიუხედავად იმისა, რომ პირდაპირი კავშირი მო
ხალისეობასა და სამოქალაქო აქტივიზმს შორის ხილული არ
არის, ის მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მოქალაქეებში, გან
საკუთრებით კი ახალგაზრდებში საზოგადოებასთან ურთიერ
თობის, სამოქალაქო უნარ-ჩვევების და ღირებულებების ჩამო
ყალიბების კუთხით.
სამოქალაქო აქტივიზმსა და მოხალისეობას შორის მთავარ
კვანძს საზოგადოებისთვის ნებაყოფლობით გაწეული მომსახუ
რება ქმნის. მოხალისეობა შეიძლება იყოს სამოქალაქო გამოც
დილების მიღების კარგი გზა.
მოხალისეობრივი საქმიანობის და სამოქალაქო აქტივიზმის
საინტერესო მაგალითები, რომლებმაც მნიშვნელოვანი წვლი
ლი შეიტანეს ქვეყნის სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლო
ბაში, საქართველოშიც არა ერთი გვხვდება, მაგალითად, ერთერთია მარიამ დემურიას ისტორია, რომელმაც სამოქალაქო
განათლების, კულტურულ დაწესებულებათა საზოგადოების
თვის სასარგებლოდ მუშაობის და პოლიტიკური მონაწილეო
ბის პრინციპები ერთ იდეად გააერთიანა.
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გახდი
მოხალისე
და:
w დაეხმარე

ადამიანებს!
ჩაერთე სამო
ქალაქო აქტი
ვიზმში!
w სასარგებ
ლოდ გამოიყე
ნე თავისუფა
ლი დრო!
w მონაწი
ლეობა მიიღე
კონკრეტული
პრობლემების
გადაწყვეტაში!
w შეიძინე ახა
ლი მეგობრები!
w განახორციე
ლე საკუთარი
ინიციატივები!
w გაიჩინე ახა
ლი ინტერესის
სფერო!
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მოხალისეობიდან
კორპორაციულ
სოციალურ

მოხალისეობა და სახელმწიფო პოლიტიკა

პასუხისმგებლობამდე

კ

ორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა
(CSR) არის მზარდი პრაქტიკა, რომლითაც ბიზნესი
მონაწილეობს საზოგადოებისათვის სასარგებლო
ინიციატივებში. მოწინავე კომპანიები იყენებენ საკუ
თარ რესურსებს – თანამშრომლებსა და მოგებას, ბიზნესისა
და საზოგადოებისთვის საერთო, სასიკეთო ღირებულებების
შესაქმნელად, რაც გარდა სოციალური სარგებლისა, კეთილ
დღეობის ძლიერი ინსტრუმენტიცაა. კორპორაციების მაგა
ლითზე ეს ინსტრუმენტი თანამშრომელთა საზოგადოებრივ
ცხოვრებაში ჩართულობას, მათივე უნარ-ჩვევების განვითა
რებასა და სულიერი და სოციალური კეთილდღეობის მიღწე
ვას უწყობს ხელს.

მოხალისეობა
ორგანიზაციის
შიგნით და გარეთ
თანამშრომელთა მოხალისეობა ხშირად უკავშირდება ბიზ
ნესის კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობას. აღსა
ნიშნავია ისიც, რომ მოხალისეობა მიიჩნევა კორპორაციული
სოციალური პასუხისმგებლობის მკაფიო და უნიკალურ კომ
პონენტად, რომელიც საშუალებას აძლევს კომპანიას შექ
მნას საზოგადოების მხარდამჭერი ღონისძიებების გატარების
შესაძლებლობა თანამშრომელთა ჩართულობისა და კმაყო
ფილების ხარჯზე. აღნიშნული ღონისძიებები, თავის მხრივ,
მიკრო (შიდა) სარგებლად ტრანსფორმირდება და ამავდროუ
ლად, მაკრო (გარე) ძალისხმევის გამოყენებით კორპორაციუ
ლი რეპუტაციის განმტკიცების წინაპირობას ქმნის.
ამ ელემენტების ერთობლიობით იქმნება კარგად დაბალან
სებული საზოგადოებრივი სფერო, სადაც თანამშრომლებს
შეუძლიათ აქტიურად დაუჭირონ მხარი საზოგადოებაში არ
სებული პრობლემების გადაჭრას და ამავდროულად აქტიუ
რად ჩაერთონ საკუთარი კომპანიის რეპუტაციის11 ამაღლების
პროცესებში.

რა ვიცით თანამშრომელთა
მოხალისეობის შესახებ?
კომპანიებში თანამშრომელთა მოხალისეობა ძალიან ჰგავს
საქველმოქმედო ორგანიზაციებში მოხალისე თანამშრომლე
ბის საქმიანობას. ეს არის მხარდაჭერის აქტიური ფორმა, რო
მელიც გულისხმობს დროისა და უნარების გაცემას12, ნაცვლად
ფულადი შემოწირულობებისა, რომელიც პასიური მხარდაჭე
რის ფორმად მიიჩნევა.

11

Kenneth R Andrews, 1987
12
Marc A. Musick, John
Wilson, 2007

24

რა არის დასაქმებულთა
მოხალისეობის დამატებითი
სარგებელი ორგანიზაციისთვის

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

მოხალისეობა მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს გუნდის ჩამოყა
ლიბებას ორგანიზაციის შიგნით. მაგალითად, თანამშრომლე
ბი, რომლებიც სამსახურის პარალელურად ჩართული არიან
მოხალისეობრივ ინიციატივებში თავიანთ კოლეგებთან ერ
თად, უფრო მჭიდრო კავშირებს ამყარებენ ერთმანეთთან.
დიდ კომპანიებში, ზოგჯერ ახლადაყვანილ თანამშრომლებს,
კოლეგების უკეთ გასაცნობად პირველივე აქტივობად კორპო
რაციული მოხალისეობის ღონისძიებაში მონაწილეობას სთა
ვაზობენ. აღიარებულია, რომ ეს პროცესი, ერთი მხრივ, ზრდის
თანამშრომელთა კმაყოფილებას დამსაქმებელი კომპანიის
მიმართ და მეორე მხრივ – მათ მოტივაციას სამუშაოსთან მი
მართებაში.
კვლევები ადასტურებს13, რომ მოხალისეობრივი საქმია
ნობა ხელს უწყობს თანამშრომლებს სამუშაოსთან დაკავში
რებული უნარ-ჩვევების განვითარებაში და ეხმარება მათ სა
კუთარი ფუნქცია-მოვალეობების უკეთ აღქმაში. გარდა ამისა,
მოხალისეობრივი სამუშაოს შესრულების დროს ვლინდება
თანამშრომელთა ახალი უნარები და შესაძლებლობები. თა
ნამშრომლის სამუშაოზე წარმატების მიღწევის ალბათობა
43%-ით14 იზრდება, თუკი ის აცნობიერებს, რომ მოხალისეობ
რივი მუშაობით ახალი უნარ-ჩვევები შეიძინა, ან მიძინებულ
მა უნარებმა და შესაძლებლობებმა გაიღვიძა მასში.
ასევე კვლევებით15 აღიარებულია, რომ თანამშრომელთა
მოხალისეობის მოტივი სამი ძირითადი სურვილით აიხსნე
ბა: 1. დაეხმაროს დამსაქმებელს; 2. დაეხმაროს სხვებს და
3. დაეხმაროს საკუთარ თავს. ბოლო ათწლეულების განმავ
ლობაში სულ უფრო მეტი კომპანია უწყობს ხელს თანამშრო
მელთა მოხალისეობას. მეტიც, კომპანიების დიდი ნაწილი
თანამშრომელთა მოხალისეობას კორპორაციული სოცია
ლური პასუხისმგებლობის ნაწილად მიიჩნევს.
კომპანიის კორპორაციული პასუხისმგებლობის (CSR) მი
მართ პოზიტიური დამოკიდებულება განსაკუთრებით აშკა
რაა ათასწლეულის თაობაში, რომელსაც ე.წ. მილენიალებს
(Millennials) მიაკუთვნებენ. მილენიალები 1982–2000 წლებში
დაბადებული ადამიანები არიან. ამ თაობის წარმომადგენ
ლები არიან პირველები, ვინც ციფრულ ერაში დაიბადნენ.
მილენიალთა 61% პირადად გრძნობს პასუხისმგებლობას
მსოფლიო ცვლილებების შეტანაში, ხოლო უმრავლესობას
(79%) სურს იმუშაოს კომპანიაში, რომელიც საზოგადოების
კეთილდღეობაზე ზრუნავს. იგივე კვლევა მიუთითებს, რომ
სინამდვილეში, მილენიალთა 69% უარს იტყვის ისეთ კომპა
ნიაში მუშაობაზე, რომელიც არ იქნება სოციალურად პასუ
ხისმგებელი.
შესაბამისად, კორპორაციებისთვის, რომლებიც აცნობიე
რებენ ათასწლეულის თაობის წარმომადგენელთა მოზიდ
ვასა და შენარჩუნებასთან დაკავშირებულ თავისებურებებს,

მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, თუ რა კავშირი აქვს კორ
პორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობას (CSR) ორგანიზა
ციის საქმიანობების სტრატეგიულ დაგეგმვასთან.

თანამშრომელთა კორპორაციული
მოხალისეობის მხარდაჭერის ტიპები
„რას აკეთ ებ ენ“ წამყ ვან ი კომპ ან იებ ი,
რომლ ებ იც ხელს უწყ ობ ენ თან ამშ რომ ელთ ა
მოხ ალ ის ეობ ას?
გამოცდილებიდან გამომდინარე, კომპანიები ექვს ძირითად
პრინციპზე დაყრდნობით აღიარებენ და წაახალისებენ თანამ
შრომელთა მოხალისეობას:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

მოხალისეობრივი საქმიანობისას თანამშრომელთა
მიერ დახარჯული სამუშაო საათების დასვენების დღეე
ბად გამოყენება;
თანამშრომელთა საზოგადოებრივ ღონისძიებებში
ჩართვა;
წინასწარ განსაზღვრული სამიზნე ჯგუფებისთვის უფა
სო მომსახურების დღეების დაწესება;
თანამშრომლის უნარებზე დაფუძნებული უფასო მომ
სახურების, ანუ პრო-ბონო მომსახურების გაწევა;
არაკომერციული ორგანიზაციების უმაღლეს მენეჯმენ
ტში/გამგეობის მუშაობაში მონაწილეობა;
ფილანთროპიული ღონისძიებების განხორციელება.

აკავშირებენ თუ არა კომპანიები
კორპორაციულ სოციალურ
პასუხისმგებლობას
თანამშრომელთა მოხალისეობასთან?
2013 წელს ამერიკულმა გამოცემა Fortune-მა გამოაქვეყნა 100
წარმატებული კომპანიის მუშაობის რეიტინგი, რომელიც თა
ნამშრომელთა გამოკითხვის – „საუკეთესო სამუშაო ადგილი“
შედეგებზე დაყრდნობით და აღნიშნული კომპანიების კორპო
რაციული პროგრამების შესწავლის საფუძველზე მომზადდა.
ამ მიმართულებით მოწინავე კომპანიების გამოვლენა ეფუძ
ნებოდა მათ მიმართ ნდობის ინდექსის შეფასებას, რომელიც
ზომავს სამუშაო ადგილზე ურთიერთობების ხარისხს და შეის
წავლის თანამშრომლებისა და მენეჯმენტის ურთიერთდამო
კიდებულებას.
კვლევამ აჩვენა, რომ 100-ვე კომპანიას საჯაროდ აქვს გაც
ხადებული კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა
და საყოველთაოდ აღიარებული ექვსი მხარდაჭერის ფორმი
დან მინიმუმ ორს მაინც იყენებს აქტიურად. მათგან თითქმის
97% საკუთარ ვებგვერდზე, წლიურ ანგარიშსა და კორპორა
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ციული სოციალური პასუხისმგებლობის ანგარიშში ასახავს,
რომ მათ აქვთ თანამშრომელთა მოხალისეობის პრაქტიკა,
ისინი წაახალისებენ და აფასებენ თანამშრომელთა ნებაყოფ
ლობითობას, რაც ნათლად აისახება საზოგადოების სასიკე
თოდ გაკეთებულ განცხადებებში, რომელშიც აღნიშნულია,
რომ თანამშრომლების მიერ მოხალისეობრივად განხორციე
ლებული აქტივობები ამავე კომპანიების კორპორაციული მიზ
ნების მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო. ჩამონათვალში შევიდნენ
ისეთი ცნობილი კომპანიები, როგორიცაა: CHG Healthcare Services,
The Boston Consulting Group, Wegmans Food Markets, Hilcorp , Camden Property Trust და სხვა.
კომპანია Google-მა რეიტინგულ კომპანიათა სიაში პირვე
ლი ადგილი დაიკავა. აშკარაა, რომ იგი მაღალი კორპორა
ციული სოციალური პასუხისმგებლობით გამოირჩევა, თუმცა
აღსანიშნავია ისიც, რომ სოციალური მიზნების განხორციელე
ბისთვის კომპანია მრავალფეროვან მიდგომებს იყენებს. კერ
ძოდ, ზემოთ ჩამოთვლილი მხარდაჭერის 6 ფორმიდან ოთხს
სისტემატურად მიმართავს:
1.

2.

3.
4.

თანამშრომლები
მოხალისეობრივი
საქმიანობის
თვის დახარჯულ სამუშაო საათებს ცვლიან დასვენების
დღეებში;
თანამშრომლები წინასწარ დადგენილ დღეებში უფა
სო მომსახურებას აწვდიან კომპანიის მიერ განსაზ
ღვრულ კლიენტებს;
თანამშრომლები პრო-ბონო მომსახურებას უწევენ
დამწყებ კორპორაციებს;
ორგანიზაცია პერიოდულად ფილანთროპიულ ღონის
ძიებებს აწყობს თანამშრომელთა ჩართულობით.

გარდა ამისა, 100-ვე კომპანია მოხალისეობას განიხილავს,
როგორც ადგილობრივი საზოგადოების წინაშე აღებულ ვალ
დებულებას. 49 კომპანიამ დააკონკრეტა თანამშრომლების
მოხალისეობის ფოკუსირების სფეროები, თუმცა, საინტერესო
ფაქტია, რომ ამ კომპანიებიდან მხოლოდ 53 იყო დაკავშირე
ბული მათსავე ინდუსტრიასთან.

მაგალითები
საზოგადოებრივ
ღონისძიებებში
მონაწილეობის
მაგალითი:

მედია სააგენტო „კლიპარტი“ ეროვნული ბიბლიოთეკის ხელ
შეწყობით 2018 წლის ოქტომბრიდან ახორციელებს წიგნის
კლუბის პროექტს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში. პროექტის
ფარგლებში ახალგაზრდებისთვის შეიქმნა თანამედროვე, ყო
ველმხრივ აღჭურვილი სამუშაო სივრცე, სადაც მათ შეუძლიათ
შეიკრიბონ, დაამყარონ ერთმანეთთან კავშირები, გაიფარ
თოონ თვალსაწიერი, ითანამშრომლონ და განახორციელონ
თემისთვის სასარგებლო ინიციატივები ბიზნეს და სოციალური
პროექტების სახით.
წიგნის კლუბი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ჩოჩხათის ძველი ბიბლიოთეკის შენობაში ფუნქციონირებს.

პროექტის ფარგლებში 100 კვ-ზე მეტი ფართის შენობა სრუ
ლიად გარემონტდა, აღიჭურვა კომპიუტერებითა და ინტერნე
ტით და განახლდა წიგნების ფონდი.
ახალგაზრდები აქტიურად დადიან წიგნის კლუბში, სადაც
მათთვის პერიოდულად ეწყობა შეხვედრები და ვიდეო ჩარ
თვები სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელ წარმატებულ
ადამიანებთან, ასევე პრეზენტაციები და ტრენინგები ტურიზ
მის, აგროკულტურის, ფონდების მოძიების, პროექტის მარ
თვის და სხვა აქტუალურ თემებზე. კლუბში იკვრება თანა
მოაზრეთა გუნდი, რომელიც მომავალში სხვადასხვა იდეის
განხორციელებაზე გეგმავს თანამშრომლობას. იდეების
პროექტებად გარდაქმნაში მათ „კლიპარტის“ მიერ შერჩეული
მენტორები დაეხმარებიან.
წიგნის კლუბის პროექტით „კლიპარტი“ ერთი მხრივ, ეხმა
რება ახალ თაობას ხარისხიანი განათლების მიღებაში, ხოლო
მეორე მხრივ, ახალისებს ბიზნესში მათ პირველ ნაბიჯებს.

კომპანია „მიკრო ბიზნეს კაპიტალი“ (“ემბისი”) საქართველოში
მოქმედი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაა, რომლის მიზანია
მიკრო და მცირე მეწარმეებისა და ფერმერებისთვის მათზე
მორგებული და ხელმისაწვდომი ფინანსური სერვისების შე
თავაზება, ფინანსური სახსრების და სასესხო პროდუქტების
ხელმისაწვდომობის გაზრდა, გრძელვადიანი და გამჭვირვა
ლე ურთიერთობა მომხმარებლებთან.
კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარ
გლებში ემბისი ახორციელებს სოციალურ-საგანმანათლებლო
პროექტს: „ფინანსური მრჩეველი“, რომლის მიზანია ფინან
სების სფეროში ადამიანებს ის ცოდნა და უნარები შესძინოს,
რაც მათ პირადი ფინანსების მართვისას არსებული ფინანსუ
რი ინსტრუმენტების სწორად და ეფექტურად გამოყენებაში
დაეხმარებათ. ასევე მიღებული ცოდნა მისცემთ საშუალებას
თავიდან აირიდონ თაღლითურ ფინანსურ სქემებსა და პირა
მიდებში მონაწილეობა და ფინანსურ და საკრედიტო ორგანი
ზაციებთან გააზრებული და პასუხისმგებლიანი ურთიერთობა
დაამყარონ.
პროგრამა „ფინანსური მრჩეველი“ 2019 წლიდან ხორ
ციელდება. მარნეულის, სენაკის, ზუგდიდის, ფოთის, წალენ
ჯიხის და შაუმიანის მეწარმეობის პროგრამის მონაწილეებმა
უფასო ფინანსური კონსულტაციები გაიარეს საქართველოს
ეროვნული ბანკის მიერ გორის მუნიციპალიტეტის საოკუპა
ციო ხაზთან ორგანიზებულ ფულის გლობალურ კვირეულში;
,,ფონდი ტასო“ პროექტის ფარგლებში დაეხმარა სამეგრელოს
რეგიონის ქალთა ჯგუფებს საგრანტო კონკურსის მომზადე
ბაში; უფასო მასტერკლასები შესთავაზა ტურიზმის სფეროში
მოღვაწე დაინტერესებულ მხარეებს; „ფინანსური მრჩეველი“
სხვა მრავალ საგანმანათლებლო ღონისძიებაშიც იღებს მონა
წილეობას.

მომსახურების
უფასოდ გაწევის
მაგალითი:
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აკავშირებენ თუ არა კომპანიები კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობას
თანამშრომელთა მოხალისეობასთან?

აკავშირებენ თუ არა კომპანიები კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობას
თანამშრომელთა მოხალისეობასთან?
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თანამშრომლის
უნარებზე
დაფუძნებული
მოხალისეობა, ანუ
პრო-ბონო
მომსახურების

აკავშირებენ თუ არა კომპანიები კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობას
თანამშრომელთა მოხალისეობასთან?

მაგალითი:

კომპანია „რემაინდერი“ 2018 წლიდან საქმიანობს რეპუტაციის
მართვის მიმართულებით. ორგანიზაციას გააჩნია კარგად გან
ვითარებული კორპორაციული სოციალური პასუხისმგელობის
ხედვა და სტრატეგია, რომლის ერთ-ერთ მიმართულებას დამ
წყები სოციალური საწარმოებისთვის პრო-ბონო სერვისების
გაწევა წარმოადგენს.
2019 წელს კომპანიის პრო-ბონო საკონსულტაციო მხარ
დაჭერა გაეწია სოციალურ საწარმო „იალონს“, რომელიც სო
ფელ საგურამოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით შეიქმნა და ეწევა ეზოს და
სუფთავება-გამწვანების მომსახურებას ადგილობრივი მოსახ
ლეობისთვის.
კომპანია „რემაინდერის“ პროფესიონალი გუნდის დახმა
რებით შესწავლილ იქნა „იალონის“ მიმდინარე საჭიროებები,
რომელთა შორის პრიორიტეტად საწარმოს შესახებ ცნობა
დობის ამაღლება გამოიკვეთა. აღნიშნულის საპასუხოდ კომ
პანიის თანამშრომლები მოხალისეობრივ საწყისებზე ჩაერ
თნენ პროცესში, შეიმუშავეს საზოგადოებასთან კომუნიკაციის
სტრატეგია სოციალური საწარმო „იალონისთვის“ და ჩაატარეს
ტრენინგები საწარმოს მენეჯმენტისთვის აღნიშნული სტრატე
გიის განხორციელების საკითხზე.

„თავისუფალი თეატრი“ ერთადერთი თეატრია, რომელსაც სა
ხელმწიფო არ აფინანსებს და მუდმივად უწევს თანხების ოპ
ტიმალურ ხარჯვაზე ორიენტირებულობა. ამის გამო ხშირად
მაყურებელთან კომუნიკაცია თეატრის პრიორიტეტების მიღმა
რჩება, რაც იწვევს თეატრისთვის მნიშვნელოვან პრობლემას
– წარმოდგენებზე ახალგაზრდა მაყურებელთა სიმცირეს.
კომპანია „ჯინვენტორმა“ თეატრის მხარდაჭერა ახალგაზ
რდა თაობასთან სოციალურ მედიაში კომუნიკაციის გაძლიე
რებითა და ამ გზით თეატრისადმი მათი ინტერესის გაღვი
ვებით დაიწყო. შემუშავდა საკომუნიკაციო გეგმა, რომლის
მთავარ ამოცანად განისაზღვრა 16-დან 29 წლამდე ახალ
გაზრდებისთვის სოციალური ქსელის მეშვეობით შესატყვისი,
საინტერესო და მიმზიდველი ინფორმაციის მიწოდება თეატ
რის როგორც ძველი, ისე ახალი რეპერტუარის შესახებ.
2019 წლის აპრილიდან დაწყებულმა პროექტმა უკვე გა
მოიღო გარკვეული შედეგი. თუკი თვეების წინ წარმოდგე
ნებზე მრავლად შეინიშნებოდა ცარიელი სავარძლები, ახლა
დარბაზი ახალი სახეებით ივსება. სოციალურ მედიაში აქტიუ
რობის შედეგად გაიზარდა 18-დან 24 წლამდე ასაკის ადამიან
თა რიცხვი, გარდა ამისა, გაჩნდა 13-დან 17 წლამდე მოზარდ
მაყურებელთა სრულიად ახალი ასაკობრივი სეგმენტი.

არაკომერციული
ორგანიზაციების
მხარდაჭერის
მაგალითი:

ბიზნეს კომპანიის
ფილანთროპიულ
ღონისძიებებში
მოხალისეობრივად
მონაწილეობის
მაგალითი:

დანიური კომპანია „ფეა თრიზი“ რაჭაში 2014 წლიდან საქმია
ნობს და მოჰყავს ქართული სოჭი. 2016 წელს კომპანიამ კორ
პორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში,
ამბროლაურის საჯარო სკოლის შენობაში ევროპული სტან
დარტების ბავშვთა სტომატოლოგიური კლინიკა გახსნა და
კვირაში 5 დღე, სრულიად უსასყიდლოდ ემსახურება ამბრო
ლაურში მცხოვრებ 2-დან 18 წლამდე ასაკის 1500-მდე ბავშვს.
კლინიკა არ შემოიფარგლება მხოლოდ მკურნალობით. ხში
რად ტარდება პირის ღრუს მოვლისა და ჰიგიენის გაკვეთილე
ბი ბავშვებისთვის და მშობლებისთვის.
2019 წლის 15 დეკემბრიდან კლინიკამ იგივე სერვისის შე
თავაზება ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისთვი
საც გადაწყვიტა. პროექტი უვადოა და გაგრძელდება მანამ,
სანამ კომპანია „ფეა თრიზი“ იარსებებს.

29

აკავშირებენ თუ არა კომპანიები კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობას
თანამშრომელთა მოხალისეობასთან?

28

30

რატომ არ არის
ეს ცნება ახალი
ჩვენთვის?

მოხალისეობა

ფოტო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

მოხალისეობა და სახელმწიფო პოლიტიკა

საქართველოში

საქართველოში მოხალისეობის კულტურა უძველესი დროიდან
იღებს სათავეს. შეიძლება ითქვას, ის ქართული ხასიათის ნაწი
ლია, რადგან მოხალისეობა წილნაყარია სიკეთის კეთებასთან,
სხვების ცხოვრების გაუმჯობესებასთან, ერთი იდეის ირგვლივ
გაერთიანებასთან, აღნიშნული მაგალითები კი ქართულ სინამ
დვილეში უხსოვარი დროიდან მრავლად მოიპოვება.
მოხალისეობა ქართული ყოფა-ცხოვრების ნაწილია. დასავ
ლეთ საქართველოში ერთობლივი მოხალისეობრივი შრომის
ერთ-ერთი უძველესი გავრცელებული ფორმაა “ნადი“, რომე
ლიც ურთიერთდახმარების პრინციპზეა აგებული – თუ მეზო
ბელს ეხმარები, ისიც აუცილებლად დაგეხმარება. ნადი იკ
რიბებოდა, როგორც მიწის სამუშაოების (ხვნა, ბარვა, თესვა,
თოხ
ნა და სხვა),
ისე სახ
ლის მშე
ნებლობისა
და
სხვა შრომატევადი
საქმის დროს. ნად
ში მუშაობა საქმე
საც ამარტივებდა
და პროცესს უფრო
მხიარულს ხდიდა.
ქართულმა ფოლ
კლორმა ნადთან
დაკ ავშ ირ ებ ულ ი
სიმღერებიც კი შე
მოინახა, მაგალითად: „ნადური“, „კალოს ხელხვავი“, „მოკლე
ხელხვავი“, „ელესა“ და „აგიდელა“.
„ნადი“, როგორც შრომის ორგანიზაციის ერთ-ერთი ფორმის
აღმნიშვნელი ტერმინი, აღმოსავლეთ საქართველოს მთამაც
შემოინახა. ფშავსა და ხევსურეთში ხატ-სალოცავებს ჰქონდა
ე. წ. სახარნადო მიწები, რომელთაც საერთო ძალით ამუშა
ვებდნენ ხატის ყმები. ხოლო სვანეთში ნადის შესატყვისად არ
სებობს „გალდან“.
„შემთხოვა“ – მოხალისეობის ერთ-ერთი მაგალითია, რომე
ლიც ძირითადად დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში იყო
გავრცელებული და ფრაგმენტულად დღესაც გვხვდება, რაც
გულისხმობს ლხინის, ქორწილის ან დაკრძალვის სუფრის
მომზადებას ერთობლივი ძალებით. „შემთხოვისას“ გამგედ
ირჩევდნენ „თავიქალს“ ან „თავიკაცს“ – სუფრების დაგეგმვა
სა და მომზადებაში ყველაზე გამოცდილ ადამიანს. სამზადისში
მთელი სოფელი მოხალისეობრივად მონაწილეობდა. კაცებს
ევალებოდათ კარვის აწყობა იქ, სადაც სუფრა იმართებოდა,
სკამების, მაგიდებისა და ჭურჭლის მოტანა, ღვინის დაჭაშნი
კება. ქალები კი – საჭირო პროდუქტის ჩამონათვალს აკეთებ
დნენ და კერძებს ამზადებდნენ.

ნადი
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ყეენობა
თბილისში

16

რუხაძე, 1966

ველმოქმედო ხასიათი ჰქონდა. შობას საქართველოში ხალ
ხი აგროვებდა შემოწირულობას, რომელიც შემდეგ უპოვრებს
ხმარდებოდა. მრავალი საუკუნის განმავლობაში „ალილოს”
ჩატარების ტრადიციამ თავი დაიმკვიდრა. თუმცა, საბჭოთა
მმართველობის პერიოდში საქართველოში საშობაო საქველ
მოქმედო მსვლელობები აიკრძალა და მხოლოდ 90-იან წლებ
ში აღდგა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის
ილია მეორის ინიციატივით.

ალილო

მოხალისეობის
მაგალითები XII–XIII
საუკუნეებში
ისტორიული წყაროებზე დაყრდნობით, მოხალისეობის მაგა
ლითები მრავლად გვხვდება ქართველი მეფეების ცხოვრები
დანაც. ამ მხრივ ისტორიულ წყაროებში ცნობები თამარ მეფე
სა და დემეტრე თავდადებულზე მოიპოვება. თამარი პირადად
ეწეოდა ქველმოქმედებას, როგორც ერთი ადამიანი და არა
როგორც მეფე. თავისი ხელით ქმნიდა ხელმოკლე ადამიანე
ბისთვის ტანსაცმელს, რთავდა, ქსოვდა, კერავდა, ქარგავდა
და თავის ნაშრომს გლახაკებს ურიგებდა17. დემეტრე თავდა
დებულზე მემატიანე წერს: „აქუნდა ჩუეულება, აღიღის საფა
სე და აღდგის ღამე, და მოვლის ქალაქი, და მოიხილნის გლა
ხაკნი და დავდომირლნი და ობოლნი და თვისითა ხელითა
მისცემდის. და ყოველთა უწყოდიან მოწყალება მეფისა. და
ამისთვის გლახაკნი ღამით ფოლოცტა შინა ვიდოდიან, რათა
შეემთხვივნენ მეფესა“. როგორც ჩანს, მეფე ღამით გამოდიო
და და გაჭირვებულებს ეხმარებოდა.

17

მამალაძე, 2017
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დიდთოვლობა

ღამისათიერის ტრადიციაც მოხალი
სეობის იდეას ეფუძნება. ღამისათიე
რი ძირითადად გურიაში, ავადმყოფის
გამხიარულების მიზნით იმართებოდა.
ავადმყოფის სახლში შეკრებილი მე
გობრები და ახლობლები მთელი ღამე
მღეროდნენ, უკრავდნენ ჩონგურზე ან
ფანდურზე, ყვებოდნენ ზღაპრებსა და
გასართობ ამბებს. ქალები ხშირად ღა
მეს „ბატონებით“ ავადმყოფ ბავშვებსაც
უთევდნენ, დასამშვიდებლად და საამებ
ლად უმღეროდნენ სიმღერას – „ბატონე
ბო მოუოხეთ“. ღამისათიერის ტრადიცია,
ასევე, უკავშირდება გარდაცვლილის
ოჯახში ღამისთევას. თუ სახლი კარგად შეკრული არ იყო, გარ
დაცვლილს დაკრძალვამდე ყოველ ღამეს უთევდნენ, რადგან
ეშინოდათ, რომელიმე შინაურ ცხოველს გარდაცვლილის ნეშ
ტი არ დაეზიანებინა.
მოხალისეობის კიდევ ერთი გამოვლინება დიდთოვლობი
სა იყო. ამ დროს სოფლის მაცხოვრებლები ერთ გუნდად ერ
თიანდებოდნენ და საკუთარი ინიციატივით, სახლის სახურავს
და სახლთან მისასვლელ ბილიკებს უწმენდდნენ მარტოხელა
ან ქვრივ ქალებს, მოხუცებს და იმ ოჯახებს, ვისაც დახმარება
სჭირდებოდა.
მოხალისეობას ეფუძნება უძველე
სი ქართული დღესასწაული ყეენობაც.
დღესასწაულის მონაწილეებს ურემი
დაჰქონდათ, რომელიც კალათებითა და
ხურჯინებით იყო დატვირთული. სურსა
თისათვის ურმის მაგივრად ცხენი ან ვი
რიც დაჰყავდათ. ზოგჯერ ხურჯინებსა და
ტიკებს მებარგულეები ზურგითაც დაატა
რებდნენ. აღსანიშნავია, რომ მდიდარსა
და ღარიბს გადასახადს სხვადასხვანაი
რად ახდევინებდნენ. ყეენი და მისი ამა
ლა მარტო ერთი სოფლის შემოვლით არ
კმაყოფილდებოდნენ. ისინი მახლობელ
სოფლებშიც დადიოდნენ და გზაზე „ხარჯს“
კრეფდნენ: ზოგჯერ მხოლოდ ფულს იღებდნენ, ზოგჯერ კი გო
ზინაყს, ტკბილ კვერს, წაბლს, ჩურჩხელას, არაყსა და ღვინოს
ითხოვდნენ. ყეენობის მოსაწყობად გაწეული ხარჯი აკრეფილი
ხარკით იფარებოდა. ხარჯს ხშირად ქეიფის მოწყობას ახმარ
დნენ მთლიანად, ზოგჯერ კი ამ თანხას სხვა საქმეებისთვისაც
იყენებდნენ – ხელმოკლე ოჯახს ან ავადმყოფს ეხმარებოდნენ
ან ვინმე ღარიბ გასათხოვარ ქალს მზითევს უმზადებდნენ16. მო
ხალისეობრივი კომპონენტის დანახვა შეიძლება სწორედ იმ
მომენტში, როდესაც აღწერილია აკრეფილი ხარკით ხელმოკ
ლე ოჯახების თუ ავადმყოფების დახმარება.
მოხალისეობრივად ტარდება ალილოც, რომელიც საშობაო
მსვლელობაა სიმღერის თანხლებით და შობის წინა ღამეს
იმართება. „ალილოს” ჩატარების ტრადიციას ყოველთვის საქ

ფოტო: ბათუმის აკაკი წერეთლის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკის ფოტომატიანე;
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
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შეიძლება ითქვას რომ ე. წ. „მოხალისეობრივი მოძრაობის“
დამსახურებით მოვიდა ჩვენამდე XII საუკუნის უნიკალური პოე
მა „ვეფხისტყაოსანი“, რომელსაც ქართველები თაობიდან თაო
ბას ზეპირსიტყვიერად გადასცემდნენ. ეს იყო ერთგვარი სამო
ქალაქო პასუხისმგებლობა და მოქალაქეთა გაერთიანებული
ძალისხმევა, რათა ეროვნული საგანძური არ დაკარგულიყო.

18
ეფროსინე (ეფრო)
ყიფიანი-კლდიაშვილი

ფოტო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

ეფრო ყიფიანიკლდიაშვილი
- მთარგმნელი,
თეატრალური
და საზოგადო
მოღვაწე

XIX საუკუნის მეორე ნახევარს უკავშირდება საქართველოს
რეგიონებში მოხალისე განმანათლებლების მიერ ბიბლიოთე
კების, მინი თეატრებისა და სკოლების შექმნის ისტორიები. მა
გალითად, გურიაში, განმანათლებლობის ინიციატორები დაუ
ღალავად შრომობდნენ სოფლის მოსახლეობის განათლების
ხელშესაწყობად. მათ მიჩნდათ, რომ რუსეთის იმპერიის პო
ლიტიკა და მახინჯი საგანმანათლებლო პროგრამები ვერაფ
რით დაეხმარებოდნენ მოსწავლეებს გონებრივ განვითარე
ბაში. ენთუზიასტმა მასწავლებლებმა: ისიდორე რამიშვილმა,
არსენ წითლიძემ და ლავრენტი წულაძემ პროგრამის გვერ
დის ავლითა და იმ დროისთვის თანამედროვე პედაგოგიური
მიდგომების გამოყენებით, სკოლის გარეთ, სრულიად თავისუ
ფალი საგანმანათლებლო სივრცეების შექმნა დაიწყეს. მათი
ინიციატივით, ასეთ თავისუფალ საგანმანათლებლო სივრცედ,
ოზურგეთში, პირველი სახალხო ბიბლიოთეკა მოეწყო.
წიგნსაცავი სასულიერო-სამრეწველო სასწავლებლის შე
ნობაში იყო განთავსებული. ბიბლიოთეკაში მუდმივად იმარ
თებოდა წარმოდგენები და სალიტერატურო საღამოები. წიგნსაცავს ქალები უვლიდნენ – შვიდი ქალი ყოველკვირეულად
მოხალისეობრივ საწყისებზე მორიგეობდა ბიბლიოთეკაში.
ასევე მოხალისეობრივად იქმნებოდა XIX საუკუნეში ქარ
თული თეატრის ისტორია, ამ პერიოდში საქართველოს სხვა
დასხვა რეგიონში დაარსდა სასცენო წრეები, განსაკუთრე
ბული აქტიურობით ქალაქი გორი გამოირჩეოდა. სწორედ
გორის თეატრში შედგა ქალთა დებიუტი სცენაზე, რომელთა
შორის იყო ეფრო ყიფიანი-კლდიაშვილი. იგი ჯერ გორის
თეატრალურ ცხოვრებას აცოცხლებდა, ხოლო ქორწინების
შემდეგ ერთ-ერთი იყო, ვინც ქუთაისში, აკაკი წერეთლის, რა
ფიელ ერისთავის, დიმიტრი ბაქრაძის, ანტონ ღოღობერიძის
და სხვათა გვერდით, სცენისმოყვარეთა მუდმივი წრის წარ
მოდგენებს ხელმძღვანელობდა.
„როდესაც ეფრო გათხოვდა და ქუთაისში გადასახლდა,
სხვებთან ერთად დააარსა თეატრის მოყვარულთა წრე. რეპე
ტიციები, როლების განაწილება, ტანისამოსის შოვნა, ნებარ
თვის აღება, აფიშები და სხვა მრავალი წვრილმანი საქმეების
მოწესრიგებაში ეფროს პირველი ადგილი ეჭირა. ეს ყველაფე
რი მის ბინაზე იმართებოდა...“18

ფოტო: დავით და სერგო კლდიაშვილების სახლ-მუზეუმი

მოხალისეობის მაგალითები XIX
საუკუნეში: წერა-კითხვის
გამავრცელებელი საზოგადოება
და სათემო მოხალისეობა

XIX საუკუნეში მონარქიის მოწინააღმდეგე ინტელექტუალთა
მოძრაობის სათავეში აღმოჩნდა აქტივისტი მარიამ დემურია.
მარიამ დემურიამ ყველაზე ხელმოკლე ადამიანებისთვის
დააარსა „ავჭალის აუდიტორია“. მოკრძალებული ორსართუ
ლიანი შენობა გადაკეთდა დარბაზად, სადაც კლასიკური თუ
თანამედროვე ლიტერატურის მიხედვით იდგმებოდა წარმოდ
გენები ქართულ ენაზე და იმართებოდა სხვადასხვა წიგნის,
სტატიის, დოკუმენტის საჯარო კითხვა.
ფაქტობრივად, ავჭალაში მდგარი პატარა ქვის სახლი იქცა
ქართული ენის დაცვის, თეატრის განვითარების, არაფორმა
ლური განათლებისა და პოლიტიკური სოციალიზაციის რე
ვოლუციურ კერად, რომლის საქმიანობაში მონაწილეობის
საშუალება ყველას თანასწორად, უფასოდ ჰქონდა. ბუნებრი
ვია, აუდიტორია უამრავ სირთულეს წააწყდა – მეფის უშიშ
როების სამსახურებთან დაკავშირებული აგენტები ხშირად
არბევდნენ სცენას, ხელს უშლიდნენ მარიამ დემურიას საქ
მიანობას და უამრავი სანქციით ცდილობდნენ გამბედავი ქა
ლისთვის ხელის შეშლას. მიუხედავად ამისა, „ავჭალის აუდი
ტორიამ“ რამდენიმე წელი იფუნქციონირა. შედეგად, ქალაქის
ღარიბ უბნებში ჩამოყალიბდა განათლებული, სოლიდარობის
განსაკუთრებული გრძნობის მქონე და თვითმპყრობელობის
წინააღმდეგ ბრძოლისთვის მუდამ მზად მყოფი კრიტიკული
მასა, რომლმაც მოახერხა და XX საუკუნის დასაწყისის ყველა
ანტიცარისტული გამოსვლის სათავეში მოექცა.
განს აკ უთრ ებ ულ ი
მოვლენა კი მაინც
წერა-კითხვის გამავ
რცელებელი (წკგ) სა
ზოგადოების შექმნა
იყო. მას საფუძვლად
დაედო ბატონყმობის
გადავარდნის შემდეგ
ქართულ საზოგადოე
ბაში გაძლიერებული
აზრი – საჭირო იყო
გლეხობაში, მშრო
მელთა ფენებში სწავლა-განათლების შეტანა. წკგ საზოგადოე
ბა – ეს იყო კულტურულ-საგანმანათლებლო, ნებაყოფლობითი
ორგანიზაცია, რომელიც იმ პერიოდის მოწინავე ქართველმა
მოღვაწეებმა 1879 წლის 15 მაისს დააარსეს. საზოგადოების
სასარგებლოდ, ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქსა და დაბა-სოფელ
ში იმართებოდა წარმოდგენები, მასობრივი სეირნობები და
სხვა ღონისძიებები. ბევრი ქართველი მწერალი თავის თხზუ
ლებათა გამოცემას სწირავდა საზოგადოებას, რომელმაც ფას
დაუდებელი ამაგი დასდო ქართული პედაგოგიური აზრისა და
განათლების ეროვნული სისტემის ჩამოყალიბება-განვითარე
ბის და ქართულ საზოგადოებაში პატრიოტული სულისკვეთე
ბის გაღვივების საქმეს.
სწორედ აღნიშნული საზოგადოების მიერ XIX საუკუნის 80იან წლებში თბილისსა და ქუთაისში დაფუძნდა ქართული სა
თავადაზნაურო გიმნაზიები, რომლებშიც სწავლება ქართულ
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მარიამ დემურია
– დრამატურგი,
მწერალი,
ჟურნალისტი

წერა-კითხვის
გამავრცელებე
ლი საზოგადოების
წევრები
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ფოტო:

მოხეტიალე
მუსიკოსი
ილიკო
ქურხული

ენაზე მიმდინარეობდა. გიმნაზიების დაფუძნებამდე იმ პერიო
დისთვის წერა-კითხვის მცოდნეებმა მოხალისეობრივი საქ
მიანობა დაიწყეს, დადიოდნენ ქალაქებში, სოფლებში, დაბებ
ში და ხალხს უანგაროდ ასწავლიდნენ წერა-კითხვას.
ამ პერიოდის მოღვაწეებიდან უამრავი სახელისა და გვარის
დასახელება შეიძლება, რომლებიც თავისი საქმიანობით მოხა
ლისეობრივ საქმიანობას უკავშირდებიან. მათ შორის ისეთი
ცნობილი სახეები, როგორებიც იყვნენ: დიმიტრი ყიფიანი, ილია
ჭავჭავაძე, იაკობ გოგებაშვილი, ივანე მაჩაბელი, რაფიელ ერის
თავი, აკაკი წერეთელი, გიორგი ქართველიშვილი, ეკატერინე
გაბაშვილი, ანტონ ფურცელაძე და სხვები. საქართველოს პარ
ლამენტის ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ დაიწყო იმ ადამიანების
მონაცემთა შეკრება და გაციფრულება, ვინც აღნიშნული საზოგა
დოების წევრები იყვნენ, ბოლო მონაცემებით მათი რიცხვი მთე
ლი საქართველოს მასშტაბით 17 000-ზე მეტია.19
აქვე უნდა აღინიშნოს ილიკო ქურხულის (1885–1954) ღვაწ
ლიც, მოხეტიალე მუსიკოსმა ფეხით შემოიარა მთელი საქარ
თველო. ერთ-ერთ დოკუმენტში, რომელიც ასახავს მის თხოვ
ნას „ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი
საზოგადოებისადმი“, ნათქვამია: „სკრიპკით სოფელ-სოფელ
ვასწავლი გლეხის ბავშვებს ეროვნულ სიმღერებს, ვასმენი
ნებ ევროპულ მუსიკას გრიგის, ბახის, ჩაიკოვსკის, მოცარტის
და სხვა გენიოსების გადმონაცემს, ამის გარდა აზრათა მაქვს,
ვასწავლო ამავე ბავშვებს მუსიკალური ან-ბანი, წავუკითხო
ჩვენი უმთავრესი მწერლების და მგოსნების მოკლე ბიოგრა
ფია, უმთავრესი ნაწარმოები და სხვა. სწორედ ამ მიზნით ვა
წუხებ გამგეობას და ვთხოვ შეძლების და გვარათ შემიწყოს
ხელი, დამეხმაროს პატარ-პატარა წიგნაკებით, რომლებიც სა
სურველია სრულებით უფასოთ დავურიგო ჩემი აუდიტორიის
ბავშვებს, შემიძინოს ლინოლეუმის დაფა კედელზედ ან ხეზედ
ჩამოსაკიდი“20. ასევე უნდა აღინიშნოს რომ მისი შემოსავლის
დიდი ნაწილი წითელი ჯვრის ქალთა ორგანიზაციას ერიცხე
ბოდა უპატრონო ბავშვების დასახმარებლად21.
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ილიკო
ქურხული
მოსკოვის
ერთ-ერთ
საცხოვრე
ბელ ეზოში
მართავს
კონცერტს
მოსახლეო
ბისთვის

მოხალისეობის კარგი მაგალითია ქუ
თაისში გვირილობის დღესასწაულის ჩატა
რება. რამდენიმე წელია, ქალაქში კვლავ
აღადგინეს ეს ძველი ტრადიცია, რომელიც
XX საუკუნის 10-იანი წლებიდან იღებს სა
თავეს. თავისი ფუნქცია-შინაარსით ის ევ
როპიდანაა შემოტანილი, თუმცა, ქართულ
სინამდვილეს კარგად მიესადაგება. გვირი
ლობა ტუბერკულოზით დაავადებულთა და
სახმარებლად გამიზნული საქველმოქმედო
კამპანია იყო, ხოლო გვირილა – თეთრი
ყვავილი, მისი საერთაშორისო სიმბოლო.
უხუცესი ქუთაისელი ქალბატონების: ვერა
გვანცელაძე-ჯიქიასა და ნინო ხათრიძე-ფი
ლიპოვის მოგონებებში აღწერილი და დაცუ
ლია გვირილობის დღესასწაულის ცალკეუ
ლი დეტალები. საზოგადოებრივი კომიტეტი,
რომელშიც შედიოდნენ ქალაქის წარჩინე
ბული, ავტორიტეტული მოქალაქეები, სამი
დღის განმავლობაში ატარებდა ზეიმს. ქალაქის ბულვარში
ულამაზეს ქალს უკან მოჰყვებოდა გვირილებით სავსე კალა
თით ხელდამშვენებული გიმნაზიელი ქალ-ვაჟი. მოქალაქეებს
მათგან უნდა შეეძინათ გვირილა. მშვენიერი ბანოვანი მათ
მკერდზე დააბნევდა გვირილას. მოქალაქეებს, ნიშნად იმისა,
რომ უკვე გაწეული ჰქონდათ ქველმოქმედება, სამი დღე უნდა
ეტარებინათ მკერდზე მიბნეული ყვავილი. შეგროვილ თანხას
საღამოს კომიტეტს ჩააბარებდნენ, მეორე და მესამე დღეს კი
სხვა დედოფალი და სხვა გიმნაზიელები განაგრძობდნენ საქ
ველმოქმედო საქმიანობას ბულვარში. სამი დღის შემდეგ კო
მიტეტი დათვლიდა შემოწირულობებით შეგროვილ თანხას
და გაანაწილებდა ტუბერკულოზით დაავადებულთა დასახმა
რებლად.22
ქალაქ ქუთაისს უკავშირდება მოხალისე ადვოკატების ის
ტორიაც. XX საუკუნის დასაწყისის ქუთაისში ცნობილი იყო სა
მი ახალგაზრდის თაოსნობით შექმნილი კერძო სასამართლო.
კონკრეტულად, სამი მოხალისე – პიპინია მიქელაძე, ჯაბა
ლომინაძე და სიმონ ეზიკაშვილი ანაზღაურების გარეშე, სა
კუთარი ნებით ემსახურებოდნენ თავიანთი ჩამოყალიბებული
კერძო სასამართლოს კლიენტურას – მოდავე ოჯახები, თუ სა
ხელმწიფო სასამართლოში ვერ იპოვნიდნენ გზა-კვალს, მია
შურებდნენ ამ სამ მედიატორს და მათ მიკერძოების გარეშე
გამოჰქონდათ გადაწყვეტილება.
კიდევ ერთი ადამიანი, რომელიც ქართული მოხალისეობის
ისტორიის ნაწილია, მარო მაყაშვილია. 19 წლის სტუდენტი

გვირილობა
ქუთაისში
1910-იანი
წლები

მოგონებები ჩაიწერა
ჟურნალისტმა ნანული
ცხვედიანმა, ნანული
ცხვედიანი ,,გახსოვს
ქუთაისო?“
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ქართველთა შორის წერა-კითხვის გავრცელების საზოგადოება
იდგა მოხალისეთა მძლავრ ქსელზე, რომელთა წევრები მთელი
ქვეყნის მასშტაბით ერთიანდებოდნენ მამულიშვილური საქმის
საკეთებლად. თუ გსურთ შეიტყოთ, იყო თუ არა საზოგადოების
წევრებს შორის თქვენი წინაპარი ან ოჯახის წევრი, ეწვიეთ შემ
დეგ ვებ-გვერდს:

38

მოხალისედ წავიდა ფრონტზე, წითელ
ჯვარში ჩაეწერა მოწყალების დად და
შეუერთდა კოჯრისკენ მიმავალ სანიტა
რულ რაზმს. 19 თებერვალს, ყუმბარის
ნამსხვრევით სასიკვდილოდ დაიჭრა
კე
ფა
ში. 2015 წლის 24 დე
კემ
ბერს სა
ქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარ
გველაშვილის გადაწყვეტილებით, მარო
მაყაშვილი გახდა პირველი ქალი, რო
მელსაც საქართველოს ეროვნული გმი
მარო მაყაშვილი მოწყალების და
(მარცხნივ), ნინო
ჯორჯაძე - სა
ქართველოში
პირველი ფოტო
მოყვარული ქალი
(მარჯვნივ).

რის წოდება მიენიჭა.
ომის პერიოდშიც ვხვდებით მოხალისეობრივ მაგალითებს.
მაგალითად, პირველ მსოფლიო ომში იმყოფებოდა ნინო
ჯორჯაძე, რომელიც მიხეილის საავადმყოფოში მოწყალების
დის კურსების გავლის შემდეგ გახდა „წითელი ჯვრის“ საერ
თაშორისო ორგანიზაციის წევრი. 1914 წელს ის კავკასიის
ფრონტზე წავიდა მოხალისედ და თან წაიღო თავისი განუყ
რელი „კოდაკის“ ფირმის ფოტოაპარატიც. ომის ყველა დღე
სწორედ ამ ფოტოაპარატმა შემოინახა, ფრონტის ამბები კი
მის დღიურს შემორჩა. ეს არის გაცოცხლებული ისტორია პირ
ველი მსოფლიო ომის შესახებ. მისი ფოტოები ამჟამად ალექ
სანდრე ბაგრატიონისა და თამარ ლორთქიფანიძის ოჯახში
ინახება23.

კაპანაძე, 2015
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საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ მოხალისეობა პოლიტიკური
იდეოლოგიის ნაწილი გახდა. 30-იანი წლების რეპრესიები პირ
დაპირ აისახა ქართულ სამოქალაქო აქტივიზმზე. კომუნისტურ
მა რეჟიმმა ქართული ინტელექტუალური ძალის განადგურებით,
ფაქტობრივად, „დახვრიტა“ ან „გადაასახლა“ სამოქალაქო აქტი
ვიზმი და სამოქალაქო საზოგადოების შექმნის იდეა. დაიწყო
ახალი ტიპის აქტივიზმის ჩამოყალიბება, რომელსაც არავითარი
საერთო არ ჰქონდა ჯანსაღ მოძრაობასთან.
ვერ იქნებოდა ჯანსაღი მოძრაობა იქ, სადაც ადამიანებს
იძულების წესით აწევრიანებდნენ კოლმეურნეობებსა და
მეურნეობებში, საკუთარ სარჩო-საბადებელს, პირუტყვს, მი
წის ნაკვეთებს ვითომცდა ნებაყოფლობით ათმობინებდნენ
„საერთო საქმისათვის“. წახალისებული იყო დასმენა, ყალბი
ჩვენებები, ცრუ ბრალდებები, ტარდებოდა მუშათა თუ გლეხ
თა საერთო კრებები „ხალხის მტრების“ გამოსავლენად, მოაზ
როვნე, აქტიურ ადამიანებზე უარყოფითი საზოგადოებრივი
აზრის შესაქმნელად და მათ დასასჯელად. 1937, 1938 და 1939
წლების პრესა სავსეა დამსმენი სტატიებით, დაუსაბუთებელი
ბრალდებებით, რომელთა გამოქვეყნებას, ცხადია, უმალ მოჰ
ყვებოდა საშინელი რეპრესიებიც: ამ განწირულ ადამიანებს ან
უმალ დახვრეტდნენ, ან ციმბირსა და შორეულ აღმოსავლეთ
ში გადაასახლებდნენ, რათა სამუდამოდ იზოლირებულნი ყო
ფილიყვნენ სოციალიზმის კოლექტიურად მშენებელი საბჭოთა
საზოგადოებისაგან. ასეთ პირობებში ვინ გაბედავდა დამოუკი

ფოტო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

კომუნისტური რეჟიმიდან –
სამოქალაქო აქტივიზმამდე

დებელი სამოქალაქო ინიციატივის გამოჩენას და აქტიურ მო
ხალისეობას!
სწორედ ამიტომ,
საბჭოთა მმართვე
ლობა შავი ლაქაა
სამოქალაქო აქტი
ვიზმის და ზოგადად,
მოხალისეობის გან
ვითარების
ისტო
რიაში. მიუხედავად
ამისა,
აღნიშნულ
პერიოდში ხშირად
იგეგმებოდა, ე. წ.
„მოხ ალ ის ეობრ ივ ი
აქტივობები“, მაგა
ლითად – ლენინური შაბათობები, სადაც ახალგაზრდები, სტუ
დენტები, საწარმო-დაწესებულებების მშრომელები გარემოს
მოვლა-დასუფთავებით და სოფლის მეურნეობის სამუშაოების
შესრულებით იყვნენ დაკავებულები. შაბათობა იყო ერთ-ერ
თი გზა იმისთვის, რომ საზოგადოებისთვის ეჩვენებინათ, რამ
დენად წარმატებულია ადამიანი, როცა მოხალისეობა არის
ნებაყოფლობაზე და არა იძულებაზე დაფუძნებული. თუმცა,
მოხალისეობის ეს ფორმა, საზოგადოებაში არც მოწონებით
სარგებლობდა და, მით უმეტეს, მოხალისეობის იდეის პოპუ
ლარიზაციას ვერ ეწეოდა.
შაბათობის გარდა, არსებობდა სხვა მოხალისეობრივი ინი
ციატივებიც, მათ შორის – წერა-კითხვის შესწავლა და წიგ
ნიერების დონის ამაღლება, უკეთ სწავლისა თუ პროფესიის
დაუფლებისათვის „საგუშაგოების“ მოწყობა. ასეთი იყო აგ
რეთვე ჯართისა და მაკულატურის ჩაბარების კვირეულები,
სწავლისა და შრომის „ლენინური ორწლედები“, ზაფხულის
არდადეგებზე „შრომითი სემესტრის“ მოწყობა საკოლმეურ
ნეო მინდვრებსა თუ ჩაის პლანტაციებში, სამკურნალო მცენა
რეების მასობრივი შეგროვება, სხვადასხვა ტიპის საქველმოქ
მედო აქციები ომისა და შრომის ვეტერანთა დასახმარებლად.
საბჭოთა მოხალისეობის მაგალითია სოციალისტური შე
ჯიბრებები – სხვა ბრიგადების, მუშების, საწარმოების, კოლ
მეურნეობების გამოწვევა. ამას ჰქონდა მასობრივი სახე და
იმდროინდელი საბჭოთა კავშირის ყველა კუთხე იყო ჩაბმუ
ლი. მაგალითად, მახარაძის (ახლანდელი ოზურგეთის) კოლ
მეურნეები მეგობრობდნენ და სოციალისტურ შეჯიბრებაში
ჰყავდათ გამოწვეული ხერსონის ოლქის გენიჩესკის რაიონის
(უკრაინა) მშრომელები.
მოხალისეებად იწოდებოდნენ პიონერები და კომკავშირე
ლებიც, თუმცა, რეალურად, ახალგაზრდების ქმედება არ იყო
გააზრებულად ნებაყოფლობითი, შემოქმედებითი და დამოუ
კიდებელი, ის ზემოდან მართვადი პროცესი გახლდათ.
მიუხედავად ზოგადი ფონისა, რაც მოხალისეობის აღქმას
თან და პოპულარიზაციასთან იყო კავშირში საბჭოთა საქარ
თველოში, მაინც შეიძლება ისეთი ფაქტის გახსნება, როცა საბ
ჭოთა მოქალაქეებმა თვითონ გადაწყვიტეს შეერთებოდნენ
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კომუნისტური
შაბათობა

მოხალისეობა თანამედროვე
საქართველოში (თბილისის
წყალდიდობისა და კოვიდ-19
კრიზისი)
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, 90-იანი წლებიდან სა
ქართველოში ფეხს იკიდებს საზოგადოებრივი ორგანიზაციე
ბი. ევროპის ქვეყნების და აშშ-ს პროგრამებმა ხელი შეუწყვეს
ლიბერალური ღირებულებების განვითარებას და ამ ღირებუ
ლებებზე დაფუძნებული ორგანიზაციების ჩამოყალიბებას, მა
გალითად, როგორიცაა არასამთავრობო სექტორი.

ფოტო: იანა ყორბეზაშვილი

გაწმენდითი
სამუშაოები
ბაგრატის
ტაძარზე
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დიდ და კარგ საქ
მეებს.
1986
წელს
ქუთაისში,
ბაგ
რატის
ტაძარ
ზე დაიწყო დიდი
გაწმენდითი
სა
მუშაოები ტაძრის
რეკ ონს ტრუქც იის
ჩ ას ატ არ ე ბლ ა დ ,
უპირველესად
–
არქ ეოლ ოგ იურ ი
პოლიგონის
მო
ს ა მზ ად ე ბლ ა დ .
ეკალბარდის, სამ
შენებლო ნარჩენე
ბისა და დიდძალი ნაგვის გასატანად საჭირო გახდა დამხმარე
ძალები. არა მხოლოდ ქუთაისის საწარმო-დაწესებულებების,
კულტურულ-საგანმანათლებლო და შემოქმედებითი ორგანი
ზაციების წარმომადგენლები, არამედ მოხალისეები რაზმებად
ჩამოდიოდნენ მეზობელი რეგიონებიდანაც. მართალია, თაო
სანი პარტიის ქუთაისის საქალაქო კომიტეტის იმდროინდელი
პირველი მდივანი, ახალგაზრდა კაცი მამუკა ასლანიკაშვილი
გახლდათ, მაგრამ იდეა იმდენად ეროვნული სულისკვეთებით
იყო გაჟღენთილი და საზოგადოებას იმდენად აღაფრთოვანებ
და უდიდესი კულტურულ-მატერიალური ძეგლის გადასარჩე
ნად მუშაობა, რომ მოხალისეობამ დიდი მასშტაბი მიიღო.
დღეს, როცა საქართველოში დაბალ სამოქალაქო აქტივიზ
მსა და სოციალური კაპიტალის მაჩვენებელზე ვსაუბრობთ,
ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, შეიძლება ითქვას, საბჭოთა
წარსულია, ის მძიმე მემკვიდრეობა, რამაც უდიდესი გავლენა
მოახდინა არამარტო საქართველოზე, არამედ სხვა პოსტკო
მუნისტური ქვეყნების სოციალურ კაპიტალზეც.
როგორც კვლევების შედეგების მიხედვით დგინდება, პოს
ტკომუნისტურ ქვეყნებში სოციალური კაპიტალის ყველაზე და
ბალი მაჩვენებელია, ვიდრე მსოფლიოს სხვა რეგიონებში გან
სხვავებული წარსულის მქონე საზოგადოებებში.

ფოტო: ქუთაისის ფოტო-კინო მატიანეს მუზეუმი
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არასამთავრობო ორგანიზაციის მდგრადობა კომპლექსური
ფენომენია და ორგანიზაციებისთვის მრავალგვარი დაფინან
სების წყაროების არსებობისთვის საჭირო გარემოს შექმნას,
სახელისუფლო დაფინანსების მექანიზმების განვითარებასა
და არასამეწარმეო საქმიანობისთვის ხელსაყრელ კანონ
მდებლობასთან ერთად გულისხმობს მოხალისეობის წამახა
ლისებელი პირობებით უზრუნველყოფას.
XXI საუკუნეში საქართველოში უფრო განვითარდა მოხა
ლისეობრივი კულტურა. მოხალისეები აქტიურად ცდილობენ
სხვადასხვა ტრაგედიებთან თუ სოციალურ პრობლემებთან
გამკლავებას. გავიხსენოთ 2015 წლის წყალდიდობა მდინარე
ვერეს ხეობაში. არაერთი მოხალისე შეიკრიბა და ცდილობ
და სტიქიის შედეგებთან გამკლავებას. 13 ივნისის ღამეს სო
ციალური ქსელითა და მედიის საშუალებით გავრცელებულ
მა კადრებმა წყალდიდობით დაზარალებულ ტერიტორიებზე
ბევრ ადამიანს მოუყარა თავი. მომდევნო დღიდან მათი ერ
თსულოვნება ნამდვილ სამოქალაქო მოძრაობად იქცა. ჯერ
შიშველი ხელებით, შემდეგ კი უკვე ნიჩბებითა და ხელთათ
მანებით შეიარაღებულმა ახალგაზრდებმა დატბორილი, მი
წამიყრილი ტერიტორიების გაწმენდა დაიწყეს. იმ დღეებში
თბილისის ქუჩებში მრავლად შეხვდებოდით მუხლებამდე
ტალახმიმხმარ ახალგაზრდებს. თუკი მოქალაქეთა ნაწილი
სტიქიის ზონაში ფიზიკურად შრომობდა, მეორე ნაწილი მათ
საკვებითა და წყლით ამარაგებდა. მოხალისეთა მობილიზე
ბას, ძალების გონივრულ გადანაწილებას, საჭიროებებს, დავა
ლებებს ახალგაზრდები სოციალურ ქსელში შექმნილი ჯგუფის
საშუალებით, ჰეშთეგით – „13 ივნისი მოხალისეთა გაერთია
ნება“ იღებდნენ24. თბილისელი მაკა მეშველიანი, რომელსაც
ამერიკულ ორგანიზაცია – „ეროვნული დემოკრატიის ინსტი
ტუტში“ 28 წლიანი მუშაობის გამოცდილება ჰქონდა, სათავეში
ჩაუდგა ფონდების მოძიების გლობალურ კამპანიას, რომლი

მოხალისეები
გაწმენდითი
სამუშაოების
დროს. 2015
წლის ივნისი
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ხვა მოწყვლადი ჯგუფების დახმარებასა და ახალგაზრდების
გაძლიერებას.
ამ პერიოდში ძალიან ბევრმა ადამიანმა საკუთარ თავზე
აიღო ინიციატივა და მოხალისეობრივად დაიწყო პირბადეე
ბის კერვა და თემის წევრებისთვის დარიგება, პროდუქტების
შეგროვება და მოწყვლადი ჯგუფებისთვის გადაცემა. მოხალი
სეობა გახდა გადამდები და ერთი ადამიანის საქმიანობა და
ინიციატივა მეორესთვის მაგალითად იქცა.
მიუხედავად აღნიშნული ფაქტებისა, მოხალისეობის კულტუ
რის დამკვიდრება მაინც რჩება საზოგადოების ერთ-ერთ მთა
ვარ გამოწვევად. არსებობს მთელი რიგი სტერეოტიპები და
განწყობები, რაც ხელს უშლის მის პოპულარიზაციას. თუმცა, მო
ხალისეობის ქართული მაგალითები იძლევა შესაძლებლობას,
ვთქვათ, რომ ამ ისტორიას გაგრძელება აუცილებლად ექნება.

43

მოხალისეობა თანამედროვე საქართველოში (თბილისის წყალდიდობისა და კოვიდ-19 კრიზისი)

საქართვე
ლოს წითე
ლი ჯვრის
მოხალისე

თაც 80,000 აშშ დოლარის მოპოვება შეძლო მსოფლიოს სხვა
დასხვა კუთხეში მცხოვრები ადამიანების დახმარებით. მაკამ
მოპოვებული თანხა სრულად გადასცა თბილისის მერიას 13
ივნისს დაზარალებულ პირთა დასახმარებლად.
ქართულ ტელესივრცეში არსებული ერთ-ერთი გადაცემის
„იმედის გმირების“ მეშვეობით გავეცანით არაერთ მოხალისეს,
რომლებიც სრულიად უანგაროდ ცდილობენ ხალხის დახმარე
ბას. ასევე უნდა აღინიშნოს საქართველოს განათლების, მეცნიე
რების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მოხალისეობის
განვითარების პროგრამა „საქართველოს მოხალისე“, სადაც
ახალგაზრდები გადიან ტრენინგ–სემინარებს. პროგრამის მი
ზანია მოხალისეობის ინსტიტუტის გაძლიერება, მოხალისეთა
ერთიანი ქსელის განვითარება საქართველოს მასშტაბით, მო
ხალისეობის გზით ახალგაზრდებში სამოქალაქო ცნობიერების
ამაღლება და მათ მიერ გაწეული შრომის წახალისება.
2020 წლის 30 იანვარს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ
კორონავირუსი გლობალურ საფრთხედ გამოაცხადა. ვირუსის
გავრცელებამ შექმნა უპრეცედენტო საფრთხე მთელ მსოფ
ლიოში, მათ შორის – საქართველოშიც. ჯანდაცვის პრობლემებ
თან ერთად, წარმოიშვა სირთულეები სხვა მიმართულებითაც,
როგორიცაა სოციალურ-ეკონომიკური თუ კულტურულ-საგან
მანათლებლო სფეროები. პანდემიური და პოსტპანდემიური
გარემო უარყოფით გავლენას ახდენს მოსახლეობის, პრაქტი
კულად, ყველა სეგმენტზე, განსაკუთრებით კი – სოციალურად
დაუცველ, ხანდაზმულ, იძულებით გადაადგილებულ, შეზღუდუ
ლი შესაძლებლობების პირებზე და ა. შ.
covid-19-მა ერთგვარი ბიძგი მისცა მოხალისეობრივ საქ
მიანობას, რომელსაც სამოქალაქო სექტორისა და ორგანი
ზაციების მხრიდან ჰქონდა და აქვს ორგანიზებული ხასიათი,
ეს საქმიანობა მოიცავს მოხალისეობრივად ვირუსის პრევენი
ციისთვის საინფორმაციო კამპანიების ორგანიზებას, სხვადას
ფოტო: საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების ოფიციალური გვერდი
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მოხალისეობა და სახელმწიფო პოლიტიკა

და სახელმწიფო
პოლიტიკა

დ

ღეს, მსოფლიოში, მოხალისეობის სფეროში,
ძალიან სწრაფად მიმდინარეობს გამოცდილე
ბისა და ცოდნის გაცვლა. ის, რომ მსოფლიოს
ზოგიერთ ნაწილში მოხალისეობის ინსტიტუ
ტი ძალზე სუსტია, არ გულისხმობს იმას, რომ რომელიმე
საზოგადოება, მიუხედავად პოლიტიკური სისტემის, რელი
გიური კუთვნილების, თუ სხვა მიზეზისა, მოხალისეობის ინ
სტიტუტისადმი შეუთავსებელი მახასიათებლით გამოირჩევა.
განსაკუთრებით აქტუალურია საკითხი იმ ქვეყნებისათვის,
რომლებიც დემოკრატიზაციის გზაზე დგანან, ვინაიდან მოხა
ლისეობრივი საქმიანობა მოქალაქეობრივი შეგნების ამაღ
ლებას და პოლიტიკურ ცხოვრებაში მოქალაქეთა უფრო აქ
ტიურ ჩართვას უწყობს ხელს.
მოხალისეობის სფეროში მიღებული კანონები და პოლი
ტიკა სხვადასხვა ქვეყანაში იმ წარმატებული კამპანიის შედე
გია, რომელიც ადგილობრივმა სამოქალაქო საზოგადოებრივ
მა ორგანიზაციებმა აწარმოეს დამოუკიდებლად, ან გაეროსა
და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით. იყო
შემთხვევები, როდესაც აღნიშნული ინიციატივები მთავრობე
ბისგან მოდიოდა, მაგრამ ყველაზე ხშირად, ამ ინიციატივის
მთავარი ინიციატორი მაინც სამოქალაქო საზოგადოება იყო25.
მოხალისეობის კანონებისა და პოლიტიკის შემუშავების
პოლიტიკური ნება ხშირად კრიტიკული პოლიტიკური, ეკონო
მიკური, სოციალური, ბუნებრივი კრიზისის ან კატასტროფის
კვალდაკვალ მწიფდება, რაც ორგანიზებული მოხალისეობის
ღირებულებას კარგად წარმოაჩენს. მაგალითად, არგენტინა
ში, 2004 წლის მოხალისეობის კანონი 1998–2002 წლების დი
დი ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ მიიღეს, რასაც საზოგადოე
ბის, მოხალისეობის სფეროს გააქტიურება და საბოლოოდ,
მთავარი დაინტერესებული მხარეების მხრიდან შესაბამისი
კანონმდებლობის ორგანიზება და ფორმირება მოჰყვა.
2005 წელს პაკისტანში მომხდარი მიწისძვრის შემდეგ, იმ
დენი ადამიანი დაირაზმა ნებაყოფლობით, რომ სახელმწიფო
სტრუქტურებმა გადატვირთულობის გამო ვერ მოახდინეს მა
თი სათანადო ორგანიზება და საჭირო გახდა ეროვნულ მოხა

Taking volunteers seriously,
Progress report 1999–2007,
The International Federation’s
volunteering development,
International Federation of
Red Cross:
25

გაეროს სხვა
დასხვა მონა
ცემებით, ყო
ველწლიურად,
მოხალისეები
მილიარდო
ბით დოლა
რის საფასუ
რის სამსახურს
ასრულებენ,
რასაც ვერც
ერთი სახელ
მწიფო და
ორგანიზაცია,
სურვილის
არსებობის
შემთხვევაშიც
კი ვერ აუნაზ
ღაურებდა.
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ლისეთა მოძრაობის დაარსება26.
სალვადორმა მოხალისეობის კანონპროექტზე მუშაობა და
აღნიშნული ინიციატივის განხორციელება 2001 წლის დამან
გრეველი მიწისძვრის შემდეგ დაიწყო. ანალოგიურად მოიქცა
ჩინეთი 2008 წლის სიჩუანის მიწისძვრის შემდეგ. ეროვნული
მოხალისეობის სამსახურის კანონის საჭიროება რეგიონული
მოხელეების, ახალგაზრდული კომუნისტური ლიგის, კანონ
მდებლებისა და მეცნიერების აქტიურობის შედეგად მოხვდა
დღის წესრიგში.
ზოგიერთ შემთხვევაში, მოხალისეობის შესახებ კანონებისა
და პოლიტიკის მნიშვნელოვან წამქეზებლად საერთაშორისო
ორგანიზაციები გამოდიან. მაგალითად, ნიკარაგუაში, სოცია
ლური მოხალისეობის კანონი (2005) მთავრობის წარმომად
გენლებისა და ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოებრივი
ორგანიზაციების ინიცირებით, განვითარების ინტერ-ამერიკუ
ლი ბანკისა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მხრი
დან წახალისების შედეგად მიიღეს.
ზოგიერთ ქვეყანაში მოხალისეობრივი კანონისა და პო
ლიტიკის არსებობის საჭიროება მოხალისეების რაოდენობის
ზრდის გამო წარმოიშვა. არაბთა გაერთიანებულ საემიროებ
ში არსებული სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაცია,
საემიროების ფონდი, ვერ აუვიდა ყველა მოხალისის განაწი
ლებას, რის შედეგადაც დაიწყო სახალხო მოძრაობა მოხა
ლისეობის კანონის ან პოლიტიკის შემუშავების მოთხოვნით.
ჩინეთის კანონპროექტიც, „ეროვნული კანონი მოხალისეობის
შესახებ“ მოხალისეების გაზრდილი რაოდენობის მხრიდან აღ
ნიშნულ სფეროში ეროვნული კანონის მიღების მოთხოვნების
შედეგი იყო. მოხალისეთა ეს ტალღა სიჩუანის მიწისძვრისა და
2008 წლის ოლიმპიური თამაშების შემდეგ აგორდა, როდესაც
ორივე შემთხვევაში შრომის დიდი ნაწილი მოხალისეებმა იტ
ვირთეს.

მოხალისეობის სახელმწიფო
პოლიტიკის განვითარება
საქართველოში
საქართველოს პარლამენტის მიერ „მოხალისეობის შესახებ“ სპე
ციალური კანონი 2015 წელს იქნა მიღებული, რომელმაც გაა
მარტივა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ მოხალისეთა
შრომის გამოყენება. აღნიშნული სპეციალური კანონის მიღებამ
დე ტერმინი „მოხალისეობა“ ქართულ საკანონმდებლო სივრცე
ში საერთოდ არ გვხვდებოდა. სამართლებრივად საერთოდ არ
იყო დარეგულირებული არც მოხალისესა და მასპინძელ ორგა
ნიზაციას შორის ურთიერთობა და არც მოხალისის სტატუსი იყო
განსაზღვრული. შესაბამისად, სპეციალური კანონის მიღებამდე
მოხალისეობრივი საქმიანობა სამართლებრივი რეგულირე
ბის ფარგლებს გარეთ იყო, რაც აბრკოლებდა მათი უფლებების
დაცვას სასამართლოს საშუალებით. 2001 წლიდან 2015 წლამ
დე საქართველოს ხელისუფლებას არ მოუხდენია ეფექტური
რეაგირება მოხალისეობის საერთაშორისო პრაქტიკის საპასუ

ხოდ, რამაც გამოიწვია მოხალისეობის დღევანდელობაში არა
პოპულარულობა/არააქტუალურობა. შესაბამისად, 2001–2015
წლებში მოხალისეობის სამართლებრივი რეგულირების უგუ
ლებელყოფამ მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა საზოგადოებაში
მოხალისეობის განვითარებას და ამით საქართველო რამდენი
მე წლით ჩამორჩა მოხალისეობის საერთაშორისო პრაქტიკას.
ეს კი იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ბევრი რამ აქვს გასაკე
თებელი იმისათვის, რათა წამოეწიოს და გაუთანაბრდეს საერ
თაშორისო დონეზე მოხალისეობის კულტურის თვალსაზრისით
წამყვანი სახელმწიფოების ტემპს.
მოხალისეობის უპრეცედენტო ნიმუში ქართულმა საზოგა
დოებამ 2015 წლის 13 ივნისის სტიქიის შემდეგ იხილა. მოვლე
ნა უმძიმეს ტრაგედიასთან ერთად იყო სახელმწიფოს/საზოგა
დოების პრობლემების გადაჭრაში მოხალისეობის ძალისა და
როლის მაგალითი. მოცემული მოვლენა იყო მოხალისეობის
სამართლებრივი რეგულირების გარდამტეხი მომენტი ქართულ
საკანონმდებლო სივრცეში. სწორედ 13 ივნისის შემდგომ, იმავე
წელს შეიმუშავეს და მიიღეს მოხალისეობის შესახებ კანონი,27
რამაც მოხალისეობა სამართლებრივ სივრცეში შემოიყვანა.
მიღებული კანონით დარეგულირდა მოხალისეობის თით
ქმის ყველა ძირითადი ასპექტი. კერძოდ: კანონის მოქმედების
სფერო, მოხალისეობის ცნება, მოხალისეობითი ურთიერთობა
და მისი მხარეები, მოხალისისა და მასპინძელი ორგანიზაციის
უფლებები და მოვალეობები, მოხალისეობის განხორციელებას
თან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების, მოხალისის უსაფ
რთხოების უზრუნველყოფის, მასპინძელი ორგანიზაციის პასუ
ხისმგებლობის, მოხალისეობითი ხელშეკრულების, მოხალისის
სამუშაო დროის საკითხები.
მოხალისეობის საკანონმდებლო დონეზე მოწესრიგება უმ
ნიშვნელოვანესი ფაქტორია, თუმცა მოხალისეობის პოპულა
რიზაციისთვის მხოლოდ კანონში ჩაწერა საკმარისი არ არის.
მეორე პრობლემა სწორედ საზოგადოების დამოკიდებულებასა
და განწყობას უკავშირდება. საბჭოთა წარსულში არსებული მო
ხალისეობის დამახინჯებული ფორმა, რომელიც „შაბათობის“ სა
ხელით იყო ცნობილი, „შავ ლაქად“ მოჰყვება, განსაკუთრებით,
უფროს თაობას, რომლებიც საკუთარ გამოცდილებას შვილებსა
და შვილიშვილებს უზიარებენ. შესაბამისად, თაობათა შორის
ინფორმაციათა ცვლას ეწირება მოხალისეობის თანამედროვე
იდეა, რომელსაც არავითარი კავშირი არ აქვს „შაბათობასთან“
(რაც რეალურად, საქმიანობაში მოსახლეობის ძალდატანებით
ჩაბმას წარმოადგენდა).
სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ საქართვე
ლოში კვლავ არაპოპულარულია ფორმალური და ორგანიზე
ბული მოხალისეობა. ამას მოწმობს 2018 წელს „საქართველოს
სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივას“ ფარ
გლებში ჩატარებული წარმომადგენლობითი კვლევა, რომლის
ერთ-ერთ მიზანსაც საქართველოს მოსახლეობაში მოხალისეო
ბისადმი არსებული დამოკიდებულების შესწავლა წარმოად
გენდა.28 კვლევის შედეგების მიხედვით, საქართველოს მოსახ
ლეობის მხოლოდ 4% არის რომელიმე გაერთიანების, კლუბის,
ასოციაციის წევრი,29 ხოლო 58%-მა მიუთითა, რომ ისინი არ გა
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საქართველოს კანონი
მოხალისეობის შესახებ

27

28
სამოქალაქო
საზოგადოების განვითარების
ინიციატივა (2018).
საქართველოს მოსახლეობის
დამოკიდებულება
სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციების,
ევროინტეგრაციისა
და ბიზნესკომპანიების
მიმართ. თბილისი, კონრად
ადენაუერის ფონდი
29
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მოხალისეობის სახელმწიფო პოლიტიკის განვითარება საქართველოში

30

წევრიანდებოდნენ ისეთი ორგანიზაციებში, რომლებიც საკუთა
რი ინიციატივებით იმუშავებდნენ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი
საკითხების გადასაჭრელად.30 საინტერესოა, რომ ამ რესპონ
დენტების 34%-ს ერჩივნა თავისუფალ დროს საკუთარი ან ოჯახის
საქმეებისთვის მიეხედა. სამწუხაროდ, ყველაზე დაბალი აქტივო
ბა ახალგაზრდებში შეინიშნება, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს
საბჭოთა მემკვიდრეობის სიცოცხლისუნარიანობას.
აღნიშნული უარყოფითი და ამავდროულად მცდარი დამოკი
დებულებების აღმოსაფხვრელად მნიშვნელოვანია საზოგადოე
ბაში ცნობიერების ამაღლება და მოხალისეობითი საქმიანობის
წახალისება. ქართული კანონმდებლობა მოხალისეობის მხარ
დამჭერ პროგრამებს არ არეგულირებს, შესაბამისად, მოხალი
სეობით დაინტერესებულ ორგანიზაციებს არ აძლევს საშუალე
ბას ეფექტიანად მართონ მოხალისოებრივი პროგრამები.

იქვე, გვ. 12

მსოფლიო პრაქტიკა
ამერიკის
შეერთებული
შტატები

კანადა

ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოხალისეობრივი საქმია
ნობის გამოცდილება ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი და
ზოგიერთ შემთხვევაში, წარმატებული კარიერისათვის სა
ვალდებულო მოთხოვნაა. მოხალისეობის კულტურას ჯერ კი
დევ პირველი კოლონისტების გამოცდილებას უკავშირებენ და
ამიტომ, ამერიკულ საზოგადოებაში მოხალისეობის ღრმა ფეს
ვებზე საუბრობენ. ამერიკელების მოხალისეობრივი საქმიანო
ბა, დიდი ხანია, ქვეყნის საზღვრებს გასცდა და, მაგალითად,
Peace Corps, რომელიც 1960-იანი წლებიდან მოღვაწეობს, ამე
რიკელებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით აგზავნის განვითა
რებად ქვეყნებში სამუშაოდ. მოხალისეობრივი საქმიანობის
მნიშვნელობა ამერიკული საზოგადოებისათვის აღიარებულია
სახელმწიფო დონეზე და არაერთხელ გამხდარა პოლიტიკოს
თა განსჯის საგანი ფედერალურ თუ შტატების დონეზე.
საინტერესო გამოცდილება აქვს კანადას. მაგალითად, ადგი
ლობრივების გარდა, მოხალისეობრივ საქმიანობას აქ აქტიუ
რად მისდევენ ახლადჩამოსული ემიგრანტები, რომლებსაც
არ აქვთ კანადურ ორგანიზაციებში მუშაობის გამოცდილე
ბა და გამოცდილების დაგროვების, ადგილობრივი სამუშაო
კულტურის, წესების გასაცნობად და კავშირების დამყარების
მიზნით, ხშირად მოხალისეობრივ საქმიანობას ასრულებენ,
სანამ ანაზღაურებადი სამსახურის ძებნას დაიწყებენ. კანადის
სხვადასხვა ტერიტორიებს მოხალისეობის მარეგულირებელი
სხვადასხვა კანონი და რეგულაცია აქვს.
კანადის მოხალისეთა ჩართულობის კოდექსი (Canadian Code
for Volunteer Involvement) თავდაპირველად 2000 წლის დეკემბერ
ში ამუშავდა. კოდექსი გამიზნული იყო მოხალისეობრივი ორ
განიზაციების დირექტორთა საბჭოებისათვის და მიზნად ისა
ხავდა ხელი შეეწყო დისკუსიისათვის იმის თაობაზე, თუ რა
როლს თამაშობდნენ მოხალისეები მათ ორგანიზაციებში.
კანადის მოხალისეთა ჩართულობის კოდექსი შესაძლებ
ლობას აძლევს ორგანიზაციებს, გაიუმჯობესონ არსებული
პრაქტიკა და უზრუნველყონ მოხალისეების ჩართვისათვის
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ნიადაგის უფრო საფუძვლიანად მომზადება.
კანადის „კოდექსი მოხალისეთა ჩართულობის შესახებ“
ერთგვარი გზამკვლევია მცირე თუ დიდი მოხალისეობრივი
ორგანიზაციებისათვის და მოხალისეთა ეფექტური ჩართვის
სტრატეგიებს სთავაზობს მათ.
სხვადასხვა მონაცემებით, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში 92დან 94 მილიონ ადამიანამდე არის ჩართული მოხალისეობ
რივ საქმიანობაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ 15 წელზე უფროსი
ევროპელების 22–23% ასრულებს მოხალისეობრივ საქმიანო
ბას. თუმცა, მოხალისეთა აქტიურობის თვალსაზრისით, ქვეყ
ნებს შორის განსხვავებები არსებობს. ამ ნიშნით ევროკავში
რის ქვეყნებს ხუთ ჯგუფად ყოფენ31:
1. ძალიან მაღალი აქტივობით ხასიათდება: ავსტრია, ჰო
ლანდია, შვედეთი, დიდი ბრიტანეთი, სადაც მოსახლეო
ბის 40% მონაწილეობს მოხალისეობრივ საქმიანობაში;
2. მოხალისეთა მაღალი აქტივობაა დანიაში, ფინეთში,
გერმანიასა და ლუქსემბურგში, სადაც აღნიშნულ საქ
მიანობაში მოსახლეობის 30–39%-ია ჩართული;
3. საშუალო აქტივობაა ესტონეთში, საფრანგეთსა და
ლატვიაში, სადაც მოსახლეობის 20–29% მოხალისეა;
4. 10–19% მაჩვენებლით, შედარებით დაბალი აქტიურო
ბით ხასიათდება ბელგია, კვიპროსი, ჩეხეთი, ირლან
დია, მალტა, პოლონეთი, რუმინეთი, ესპანეთი, პორტუ
გალია;
5. მოსახლეობის 10%-ზე ნაკლები არის ჩართული მოხალი
სეობრივ აქტივობებში ბულგარეთში, საბერძნეთში, იტა
ლიაში, ლიტვაში, რაც დაბალ მაჩვენებლად ითვლება.
აღსანიშნავია, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ზოგა
დი ტენდენცია ევროკავშირის ქვეყნებში მოხალისეობის სფე
როში ჩაბმულთა რაოდენობის ზრდას აჩვენებს. ჩრდილოეთ
ევროპის ქვეყნებში, როგორიცაა: ნორვეგია, შვედეთი, დანია,
გერმანია, ნიდერლანდები და ირლანდია, მოხალისეობა ტრა
დიციებსა და კულტურას ეფუძნება, თუმცა, ამ ქვეყნების დიდ
ნაწილს არ მიუღია მოხალისეობის ყოვლისმომცველი და
ერთიანი კანონები. ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნებსაც – იტალია,
ესპანეთი, პორტუგალია და საფრანგეთი, არაფორმალური
მოხალისეობის მდიდარი ტრადიციები აქვთ. ისინი მოხალი
სეობის შესახებ კანონებს და პოლიტიკას იყენებდნენ, რათა
მხარი დაეჭირათ და მომავალში კიდევ უფრო გაეფართოე
ბინათ უკვე არსებული წესები და ტრადიციები. აღმოსავლეთ
ევროპის ბევრ ქვეყანაში ფორმალური თუ არაფორმალური
მოხალისეობის სუსტი ტრადიციები არსებობდა, ამიტომ, აღ
ნიშნული ქვეყნები ცდილობდნენ გამოეყენებინათ შესაბამისი
კანონები და პოლიტიკა მოხალისეობის წასახალისებლად.

ევროპა  

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, პოსტსაბჭოთა სახელმწი
ფოები აღნიშნულ გაერთიანებასთან ჯერ კიდევ ინარჩუნებენ
გარკვეულ ისტორიულ კავშირებსა და საერთო მახასიათებლებს.
დსთ-ს ქვეყნები მოხალისეობის სფეროში საბჭოთა წარსულიდან
მემკვიდრეობით მიღებულ ორ ძირითად წინააღმდეგობას წააწ
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მსოფლიო პრაქტიკა

არაბული
ქვეყნები

ყდნენ. პირველი – იმის გამო, რომ საბჭოთა კავშირში ფსევდო-
მოხალისეობის ინსტიტუტი კომუნისტური იდეოლოგიის შემად
გენელი ნაწილი იყო, რაც ხშირად იძულებით ან სავალდებულო
შრომას გულისხმობდა, დსთ-ს ქვეყნებში ბევრი მოხალისეობის
ცნებას დღემდე უკიდურესად უარყოფით დატვირთვას ანიჭებს.
ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მსგავსი დამოკიდებუ
ლება შეიცვალა, თუმცა იგი მოხალისეობისთვის მაინც რეალურ
დაბრკოლებას წარმოადგენს. მეორე – დსთ-ს რეგიონში მოხა
ლისეობისათვის დაბრკოლება არის ის, რომ დსთ-ს თითქმის
ყველა ქვეყნის შრომის კოდექსი უკრძალავს ადამიანს, იმუშაოს
უხელფასოდ ან წერილობითი ხელშეკრულების გარეშე. დსთ-ს
იმ ქვეყნებშიც კი, სადაც მოხალისეობის დონე მაღალია, ეს კა
ნონიერი დამაბრკოლებელი ფაქტორი ჯერ კიდევ არსებობს და
„ცივი შხაპის“ ეფექტს ახდენს იმ ადამიანებსა და ორგანიზაციებ
ზე, რომლებსაც მოხალისეობრივი საქმიანობის მიმართ ინტერე
სი გააჩნიათ. გაეროს მონაცემებით, სწორედ ამ ორი ფაქტორის
გამო არის დსთ-ს რეგიონში აუცილებელი მოხალისეობისათვის
საკანონმდებლო და პოლიტიკური ჩარჩოს ფორმირება, წინააღ
მდეგ შემთხვევაში, მოხალისეობა ვერ განვითარდება.32
არაბული სამყარო, განსხვავებით ზემოთ ჩამოთვლილი სა
ხელმწიფოებისაგან, მოხალისეობის სფეროში კანონების მი
ღებით არ დაინტერესებულა, რასაც ამ ქვეყნებში არსებულ
ხელისუფლების ცენტრალიზებულ ხასიათს და სახელმწიფოს
მხრიდან სამოქალაქო საზოგადოების განსაკუთრებულად
მკაცრ კონტროლს უკავშირებენ. სამოქალაქო საზოგადოე
ბის შესახებ არსებული კანონმდებლობა არაბულ ქვეყნებში
(ლიბანი, მაროკო, ეგვიპტე, პალესტინა) არ აკმაყოფილებს
საერთაშორისო სტანდარტებს, კრძალავს ყოველგვარი არა
ფორმალური, არარეგისტრირებული ორგანიზაციის არსებო
ბას. ორგანიზაციის დარეგისტრირება კი უამრავ სირთულეს
თანაა დაკავშირებული. ეგვიპტეში უცხოეთიდან სახსრების
მიღებისათვის პიროვნება ექვს თვემდე პატიმრობით ისჯება.
ბუნებრივია, ასეთი დამოკიდებულება ნეგატიურად აისახება
სამოქალაქო საზოგადოებაზე და ხელს უშლის ისეთი ორგანი
ზაციების ჩამოყალიბებასა და საქმიანობას, რომლებიც პოლი
ტიკურ პროცესებში არ არიან ჩართულნი.
არაბული სამყაროს ქვეყნებისათვის კიდევ ერთი აღსა
ნიშნავი მახასიათებელი არაფორმალური ხასიათის „მო
ხალისეობის“ – ოჯახის, კლანის, რელიგიური ჯგუფის ფარ
გლებში დახმარების ტრადიციის არსებობაა. ეს უფრო
ოჯახის, თემის მიმართ არსებული ადამიანური მოვალეობის
გრძნობაზე დაფუძნებული საქმიანობაა. სწორედ ამ ტრადი
ციის გამო, ამ საზოგადოებების წარმომადგენლებისათვის
მოხალისეობის ის გაგება, რაც მისაღები და საერთოა სხვა
ქვეყნებისათვის, გაუგებარია. გაუგებარია, რატომ უნდა მი
მართო რომელიმე ორგანიზაციას, როდესაც მოხალისეო
ბა რელიგიურ ჯგუფში შეიძლება გასწიო. სწორედ ამიტომ,
საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალისხმევა მიმართულია
იმისკენ, რომ ამაღლდეს მოსახლეობის ცნობიერების დონე
მოხალისეობრივი საქმიანობის ღირებულების და მნიშვნე
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ლობის შესახებ. ამ მიზნით პერიოდულად იმართება კონფე
რენციები, ფორუმები, სადაც არაბულ სამყაროში მოხალი
სეობის თემის პოპულარიზაციის შესახებ მსჯელობენ.33
მოხალისეობის თემა 2001 წლის შემდეგ აფრიკულმა სახელ
მწიფოებმა განსაკუთრებული ენთუზიაზმით აიტაცეს. 2001
წლის შემდეგ კანონები მიიღეს, ან მისი დამუშავების პრო
ცესში არიან ლიბერია, ნამიბია, ბურკინა ფასო, ნიგერია, ტან
ზანია, სამხრეთ აფრიკა, ტოგო, სენეგალი, ბენინი, მოზამბიკი
და სხვა. აფრიკული სახელმწიფოების შემთხვევაში, დამახა
სიათებელი ტენდენციაა, მოხალისეობის შესახებ კანონები და
პოლიტიკური ნაბიჯები განიხილონ და მოაქციონ უფრო ფარ
თო პროგრამების კონტექსტში. მაგალითად, მოხალისეობრი
ვი ინიციატივები ჩართულია შიდსის წინააღმდეგ ან სიღატა
კის წინააღმდეგ ბრძოლის პროგრამებში.

აფრიკა

2001 წლის შემდეგ აზიის ქვეყნებში სწრაფად გავრცელდა მო
ხალისეობის შესახებ კანონების მიღების ტენდენცია. თუმცა,
აზიის ქვეყნების შემთხვევაში, სადაც ძალაუფლების ცენტრა
ლიზაციის გაცილებით მაღალი ხარისხია და ხელისუფლების
მხრიდან სამოქალაქო საზოგადოება უფრო მკაცრად კონ
ტროლდება, მოხალისეობისადმი მიმართულ პოლიტიკაში
შეინიშნება გარკვეული თავისებურებები. კერძოდ, ამ ქვეყნებ
ში მიღებული კანონები ასახავს ხელისუფლების პრიორიტე
ტებს და მოხალისეობრივ საქმიანობას ხელისუფლებისათვის
სასურველი სფეროებისაკენ მიმართავს. აღნიშნულის კარგი
მაგალითია ჩინეთი. კომუნისტური პარტიის მიერ „წახალისე
ბულმა მოხალისეობამ“ საკმაოდ ნეგატიური წარმოდგენები
შექმნა საზოგადოებაში. მხოლოდ კულტურულმა რევოლუ
ციამ (1976 წელი) დაუდო სათავე ნებაყოფლობით მოხალი
სეობას. 1999 წელს პირველად მიიღეს დოკუმენტი, რომელიც
ახალგაზრდების მოხალისეობრივ საქმიანობაში ჩართვას
არეგულირებდა. ამჟამად, ჩინეთში მოქმედებს 2006 წელს
მიღებული დოკუმენტი „მოხალისეთა რეგისტრაციის ეროვნუ
ლი მეთოდები“. დოკუმენტის საფუძველზე, საჯარო და კერძო
ორგანიზაციებს უფლება აქვთ, ჩართონ მოხალისეები „გარე
მოსდაცვით, სამშენებლო, სიღატაკის აღმოფხვრისაკენ მი
მართულ ღონისძიებებში, შეჯიბრებებში და ა.შ.“ 2007 წლიდან
ქალაქ პეკინში მოქმედებს მოხალისეობის წახალისების პეკი
ნის წესები. საინტერესოა, რომ მოხალისეობის კანონის მიღე
ბისაკენ ჩინეთს 2008 წლის ოლიმპიურმა თამაშებმა და იმავე
წელს მომხდარმა სიჩუანის მიწისძვრამ უბიძგა.
კონტროლის ნაკლებ მექანიზმებს მიმართავენ მოხალისეო
ბის სფეროში აზიის უფრო დემოკრატიული რეჟიმები. მაგა
ლითად, სამხრეთ კორეის კანონში მოცემულია იმ სფეროების
ჩამონათვალი, რომელშიც დაშვებულია მოხალისეობრივი საქ
მიანობა. იგივე კანონი კრძალავს წინასაარჩევნო კამპანიაში
მოხალისეების ჩართვას. კანონი მოითხოვს, რომ სკოლებმა და
სხვა დაწესებულებებმა მაქსიმალურად შეუწყონ ხელი მოხალი
სეობის გაფართოებას. სწორედ ამას უკავშირებენ ფაქტს, რომ
ოფიციალური მონაცემებით, რამდენიმე წლის წინ, მილიონზე

აზია
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Laws and Policies Affecting
Volunteerism Since 2001, A
Research Report for the United
Nations Volunteers (UNV):
33

ამერიკა

ლათინური ამერიკის და კარიბის აუზის სახელმწიფოებში
2001 წლის შემდეგ მიიღეს კანონები მოხალისეობის შესახებ
– არგენტინამ, ბოლივიამ, ბრაზილიამ, ჩილემ, კოლუმბიამ,
ეკვადორმა, გვატემალამ, მექსიკამ, ნიკარაგუამ, ურუგვაიმ.
მსგავსი კანონების მიღებისათვის საჭირო პოლიტიკური ნე
ბა რეგიონში თავიდანვე არსებობდა. ამის მიზეზად მოხალი
სეობის არსებულ გამოცდილებას ასახელებენ. ადგილობრივი
მოსახლეობის ტრადიციებს დაემატა კათოლიკური ეკლესიის
მიერ დამკვიდრებული წეს-ჩვეულებები; XX საუკუნის დასაწ
ყისისათვის ამ ქვეყნებში უკვე არსებობდა მრავალი ორგანი
ზაცია, რომელიც აქტიურად იყენებდა მოხალისეთა შრომას
(სკაუტები, წითელი ჯვარი, როტარი კლუბი).
მოხალისეობის განვითარების გზაზე მნიშვნელოვანია სა
ხელმწიფო ნება – თანმიმდევრული პოლიტიკა და სტრატეგია,
რომლის ფარგლებში განისაზღვრება მოხალისეობის, რო
გორც ინსტიტუტის განვითარების, მისი სამართლებრივი მო
წესრიგების, წახალისებისა და პოპულარიზაციის მექანიზმები.
მოხალისეობის სისტემის განვითარება პირდაპირ კავშირშია
მის სამართლებრივ რეგულირებასთან. აღნიშნული, უპირვე
ლესად, გულისხმობს სფეროს პოლიტიკური, იურიდიული და
ეკონომიკური ბაზით, ანუ კანონით, მთავრობის სტრატეგიე
ბით, სარეკომენდაციო ხასიათის რეზოლუციებითა და პროგ
რამებით უზრუნველყოფას.
მოხალისეობის შესახებ კანონებით მეტ-ნაკლებად მოწეს
რიგებულია ისეთი საკითხები, როგორიცაა: მოხალისის ცნება
(დეფინიცია); მასპინძელი ორგანიზაციების განმარტება, რო
მელთაც შეუძლიათ, გამოიყენონ მოხალისეთა შრომა, ასეთი
ორგანიზაციების უფლება-მოვალეობები მოხალისეთა წინაშე;
მოხალისეთა უფლებები და მოვალეობები; მოხალისეობის
განვითარებაზე პასუხისმგებელი ორგანოების შექმნისა და
საქმიანობის წესი.
როგორც დავინახეთ, მოხალისეობას ბევრ ქვეყანაში კა
ნონი არეგულირებს და მოხალისეობრივი საქმიანობები
ოფიციალური ინსტიტუტების მეშვეობით ხორციელდება. ზოგ
ქვეყანაში კი, განსაკუთრებით იქ, სადაც შედარებით მცირეა
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, მოხალისეობის
ორივე ფორმა – ფორმალურიც და არაფორმალურიც, კანონის
თუ პოლიტიკის რეგულირების სფეროშია მოქცეული. ამ ყვე
ლაფერში დიდია ევროსაბჭოს გენერალური ასამბლეის წვლი
ლი, რომელმაც 2001 წელი მოხალისეობის საერთაშორისო

ფოტო: Tyler Lagalo @ Unsplash

ლათინური
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მეტმა კორეელმა მიიღო მონაწილეობა ზღვაში ჩაღვრილი ნავ
თობის მიერ მიყენებული ზარალის აღმოფხვრაში.
ფილიპინებზე მოხალისეების საკოორდინაციო ეროვნული
სააგენტო ჯერ კიდევ 1964 წელს შეიქმნა. სააგენტოს პასუხის
მგებლობაა უცხოელი მოხალისეების დასაქმებაზე ზრუნვაც.
ფილიპინების შემთხვევაში საინტერესო სწორედ მოხალი
სეობრივ საქმიანობაში ჩართული მოქალაქეების მონაცემთა
ბაზისა და კოორდინაციის სისტემის შექმნის პრაქტიკაა, რაც
შესაბამისი კანონით სააგენტოს ევალება.

წლად გამოაცხადა და რეკომენდაციით მიმართა ევროსაბჭოს
წევრ სახელმწიფოებს, „გამოავლინონ და აღმოფხვრან ყველა
ხელშემშლელი ფაქტორი, რომელიც პირდაპირ ან არაპირდა
პირ აფერხებს მოხალისეობის განვითარებას“ და „მიანიჭონ
მოხალისეებს სამართლებრივი სტატუსი და სოციალური დაც
ვის ადეკვატური გარანტიები.“
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მოხალისეთა
პროგრამების
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მართვა

მოხალისეობა და სახელმწიფო პოლიტიკა

მოხალისეობრივი
პროგრამები და
მართვის ფორმები
ორგანიზაციის მიერ მართული მოხალისეობრივი პროგრა
მები ფორმალური მოხალისეობის საუკეთესო მაგალითია.
მოხალისეების ჩართვა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს
ორგანიზაციის განვითარებასა და მისი საქმიანობის უკეთე
სად წარმართვაზე. ორგანიზაციაში მოხალისეების რესურ
სის შემოდინება პირდაპირ კავშირშია მეტ მოქნილობასთან,
მრავალფეროვნებასთან, განსხვავებულ ხედვებსა და გამოც
დილებასთან. ორგანიზაციის საქმიანობებში მოხალისეების
ჩართვით, მრავალი სირთულე შეიძლება წამოიჭრას და მათ
დროულად და ეფექტურად გამკლავება სჭირდება. წინამდება
რე თავში მოცემულია რჩევები მოხალისეობრივი პროგრამე
ბის მართვისთვის. არსებობს წესები და აღიარებული მიდგო
მები, რომელთა გამოყენება ეფექტურია მართვის პროცესში.

და მაინც, რა საჭ ირ ოა წეს ებ ი და ერთ გვა
როვ ან ი მიდგ ომ ებ ი?
ისინი გვეხმარება მოხალისეობრივი პროგრამების მაღალ
დონეზე განხორციელებაში, ისე, რომ არ დაირღვეს მოხალი
სეობის პრინციპები, მათ შორის მოხალისეთა ნებაყოფლობი
თი და ღირსეული არჩევანი, რასაც ემყარება მთლიანად მოხა
ლისეობის იდეა.
რითი უნდა დავიწყოთ? დასვით ორი უმთავრესი შეკითხვა
და უპასუხეთ მათ:
1.
2.

რისთვის მჭირდება მოხალისეობრივი პროგრამა?
მაქვს თუ არა საკმარისი რესურსი იმისთვის, რომ მო
ხალისეობრივი პროგრამა ვმართო?

იმ შემთხვევაში, თუ ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა ამ
შეკითხვებს დადებითად უპასუხებს და გადაწყვეტს, რომ მო
ხალისეობრივი საქმიანობა უნდა გახდეს ორგანიზაციული საქ
მიანობის ნაწილი, მან აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს
რამდენიმე ქვემოთ მოცემული რჩევა, რათა ხელი შეუწყოს,
ერთი მხრივ, მოხალისეების განვითარებას, ხოლო მეორე
მხრივ, მათი ჩართულობით ორგანიზაციის შესაძლებლობების
გაძლიერებას.
არსებობს მოხალისეობის 5 გავრცელებული ფორმა:
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1

ფორმალური

მოხალისეობის ოფიციალური პროგრამები, რომლებიც
სტრუქტურირებულია და ძირითადად ორგანიზაციებში
გრძელვადიან და რეგულარულ მოხალისეობას გულისხმობს.
ასეთ მოხალისეობრივ პროგრამებს, როგორც წესი, ჰყავთ მე
ნეჯერები ან კოორდინატორები, რომლებიც ახორციელებენ
მოხალისეების მუშაობის შედეგების შეფასებას, მათ სწავლე
ბას, ზედამხედველობას და უკუკავშირის მიწოდებას.
მაგალითი:
საზოგადოებრივი ორგანიზაციის, საავადმყოფოს, ბიბლიოთეკის, მუზეუმის,
თეატრის მოხალისე.

მოხალისეობრივი პროგრამები და მართვის ფორმები

მოხალისეობრივი საქმიანობის საგანი: სტუმრების მისალმება, მითი
თებების მიცემა, პაციენტებისათვის საკვების მიწოდება, წერილების
დაბეჭდვა, გაგზავნა და სხვა.

2

მმართველობაში
მონაწილეობა

მოხალისეები ხშირად საზოგადოებრივი ორგანიზაციების
მმართველობით პოზიციებზე გვხვდებიან. ისინი ეხმარებიან
ორგანიზაციის გუნდს დაგეგმვისა და გადაწყვეტილების მი
ღების პროცესში. ასეთი ტიპის მოხალისეებს, როგორც წესი,
აქვთ კარიერული, პროფესიული გამოცდილება, რაც დაკავში
რებულია ორგანიზაციის მთავარ მიზანთან.
მაგალითი:
არაკომერციული ორგანიზაციის დირექტორთა საბჭოს წევრი, კოლეჯის ან უნი
ვერსიტეტის მმართველი საბჭოს წევრი, კლუბის ხაზინადარი და სხვა.

მოხალისეობრივი საქმიანობის საგანი: ტოპმენეჯმენტის შეხვედრებზე დას
წრება, შედეგების შეფასებაში მონაწილეობის მიღება, აღრიცხვის წარმოება,
ორგანიზაციის საქმიანობების დაინტერესებულ მხარეებთან წარდგენა და სხვა.

3

არაფორმალური მოხალისეობა განსხვავდება ფორმალური
მოხალისეობისგან, ვინაიდან მას არა აქვს სისტემური ხასია
თი და ძირითადად ადგილობრივ თემებში ხორციელდება.
არაფორმალური მოხალისეობის თვალსაჩინოებისთვის შეიძ
ლება მაგალითად მოვიყვანოთ ასაკოვანი მეზობლისთვის
სურსათის ყიდვა, მეზობლის ბავშვის დახმარება სკოლის გაკ
ვეთილების მომზადებაში. ასეთი ტიპის მოხალისეობის მაგა
ლითები უფრო ხშირად ახლო სოციალური წრის გარემოცვაში
გვხვდება.
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ამ ტიპის მოხალისეებს საერთო მიზნები და სამოქალაქო ინ
ტერესების დაცვის თემა აერთიანებთ. არაფორმალური მო
ხალისეების მსგავსად, ისინი ერთმანეთს მეგობრებად ან
თანამებრძოლებად თვლიან. სოციალური მოქმედების მო
ხალისეთა პროგრამას შეიძლება ჰქონდეს სტრუქტურა, მა
გალითად, ზოგიერთ შემთხვევაში ჰყავდეს კოორდინატორი
ან ხელმძღვანელი. მოხალისეებს არა აქვთ მოხალისეების
თვის განსაზღვრული დრო, თუმცა, კონკრეტული სოციალური
ცვლილებების მისაღწევად მაღალი მოტივაცია გააჩნიათ.

არაფორმალური

სოციალური
მოქმედება

მოხალისეობრივი საქმიანობის საგანი: გარემოს დასუფთავების აქციების
მოწყობა, გარემოს დაცვის თემების ადოვოკატირება და სხვა.

მოხალისეობრივი მუშაობის ეს ტიპი გულისხმობს წინასწარ
დაგეგმილი პერიოდის განმავლობაში გამოყოფილ დროს
კონკრეტული პროექტების განხორციელებისთვის.
პროექტს შეიძლება ჰყავდეს ხელმძღვანელი/კოორდინა
ტორი, რომლის ზედამხედველობის ქვეშ საქმიანობს მოხალი
სე. ასეთ პროგრამებში ჩართულ მოხალისეებს ძირითადად
გააჩნიათ პროექტების განხორციელების გამოცდილება და
ცოდნა; შესაბამისად, მათ მთავარ მოტივს პროექტის იდეა და
მისი რეალიზაცია წარმოადგენს.
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პროექტზე
დაფუძნებული

მაგალითი:
ქალაქის იუბილისადმი მიძღვნილი კომიტეტის წევრი, მოსახლეობის ფორუმის
საბჭოს წევრი და სხვა.

მოხალისეობრივი საქმიანობის საგანი: კონკრეტული ღონისძიებების დაგეგ
მვა და მათ განხორციელებაში მონაწილეობა; კომუნიკაციების გეგმის შედგენა,
ღონისძიების საინფორმაციო მხარდაჭერა და სხვა.

მოხალისეთა პროგრამების
დაგეგმვა და განხორციელება
მოხალისეთა პროგრამას უნდა გააჩნდეს მკვეთრად ჩამო
ყალიბებული მიზანი, რომელიც კონკრეტული ცვლილების
მოხდენას ან შედეგის მიღწევას ემსახურება. ამასთანავე, რო
გორც ნებისმიერ სხვა პროგრამას, მოხალისეთა პროგრამებ
საც განხორციელების ციკლი გააჩნია და ის პრაქტიკულად ასე
გამოიყურება:
w დაგეგმვა
w მოხალისეთა მოზიდვა, შერჩევა
w ორიენტირება, განვითარება
w ზედამხედველობა, შეფასება, უკუკავშირი
w აღიარება
დაგეგმვა – ერთ-ერთი ყველაზე უმნიშვნელოვანესი ეტა
პია, როდესაც გუნდმა კარგად უნდა გაიაზროს მოხალისეების
მნიშვნელობა და როლი გუნდში, ასევე გონივრულად უნდა
გააანალიზოს, აქვს თუ არა ორგანიზაციას საკმარისი რესურსი
მოხალისეების მხარდასაჭერად.
იმისათვის, რომ დაგეგმვის ეტაპი წარმატებით გაიაროთ,
პროგრამაში ზუსტად უნდა წარმოიდგინოთ მოხალისეთა რო
ლი და რაოდენობა, თითოეული მათგანის მიერ შესასრულე
ბელი სამუშაოს მოცულობა და ამ სამუშაოს შესრულებისთვის
საჭირო რესურსები, მატერიალურ-ტექნიკური და ადამიანური
მხარდაჭერა. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ამ რესურსე
ბის დროული მობილიზება, მოხალისეთა საქმიანობების დაწ
ყებამდე უნდა მოხდეს.
დაგეგმვის ეტაპზე მოამზადეთ სამუშაო აღწერილობა
მოხალისისთვის. ეს ნაბიჯი მნიშვნელოვანია – არა მხოლოდ

იმისთვის, რომ სამუშაო შეასრულებინოთ მას, ვისაც მისი შეს
რულებისთვის შესაბამისი ცოდნა აქვს, არამედ იმისათვის,
რომ მოხალისეებს შეექმნათ საკუთარი როლით კმაყოფილე
ბის განცდა.
სამუშაო აღწერილობა უნდა მოიცავდეს ისეთ პუნქტებს,

57

მოხალისეთა პროგრამების დაგეგმვა და განხორციელება

58

როგორიცაა: ა) პროგრამის მიზანი; ბ) მოხალისის უფლებებისა
და მოვალეობების დეტალური აღწერა; გ) რა უნარებს და ცოდ
ნას უნდა ფლობდეს მოხალისე. ეცადეთ, რომ ობიექტურად ჩა
მოაყალიბოთ მოთხოვნები იმ უნარ-ჩვევების და სასურველი
ცოდნის მიმართ, რომელსაც თქვენს მიერ შერჩეული მოხალი
სე უნდა აკმაყოფილებდეს.
გახსოვდეთ, რომ გონივრულად შეთავაზებული და მორგებუ
ლი როლი გადამწყვეტია სამუშაოთი კმაყოფილების მისაღწე
ვად.
მოხალისე პირველივე დღიდან უნდა გრძნობდეს, რომ იგი
სჭირდება ორგანიზაციას. ყველაზე უკეთ ამის დემონსტრირე
ბა შეიძლება საქმიანობაში მისი ეფექტურად ჩართვით. თავი
დანვე განსაზღვრული უნდა იყოს მოხალისის დატვირთვა. თუ
თქვენ ალოდინებთ მოხალისეს მანამ, სანამ „გამოინახება მის
თვის შესაფერისი საქმე”, ეს შექმნის განცდას, რომ ის დიდად
საჭირო არ არის. შეარჩიეთ საქმე, რომელიც გაუადვილებს
მოხალისეს, ჩაერთოს საქმიანობაში. საქმე უნდა იყოს საკმა
რისი იმ დროის მონაკვეთისათვის, რა დროითაც გეგმავთ მო
ხალისის მასში ჩართვას. მოხალისისთვის მამოტივირებელია
ის, რომ გრძნობდეს ჩართულობის საჭიროებას.

მოხალისეთა მოზიდვა,
შერჩევა, დაქირავება
არსებობს მრავალი მეთოდი, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყე
ნოთ მოხალისეების მოსაზიდად. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი
მეთოდი არ გამოგადგებათ, ვინაიდან არ იქნება შესაფერისი
თქვენი ორგანიზაციის მიერ დასახული მიზნისთვის. ამიტომ,
თავდაპირველად კარგად უნდა გაიაზროთ, როგორი ტიპის
მოხალისე უნდა შეარჩიოთ და სწორედ აქედან გამომდინარე
უნდა განსაზღვროთ პოტენციური საინფორმაციო წყაროები
და არხები, სადაც ინფორმაცია უნდა გაავრცელოთ. ეს წყა
როები და არხები შეიძლება იყოს: სანაცნობო წრე, ორგანი
ზაციის ბენეფიციარები/კლიენტები, ონლაინ პორტალები, მო
ხალისეების მონაცემთა ბაზები, სოციალური მედია, რადიო და
ტელე მაუწყებლობები და სხვა.
თუ თქვენ წინასწარ იცით, რა უნარების და რა ტიპის საქმია
ნობების შესასრულებლად გჭირდებათ მოხალისე, მაშინ უნდა
მიმართოთ მიზნობრივი შერჩევის პროცედურას, რომელიც
ჩვეულებრივ მოიცავს მიზანმიმართულ კამპანიას კონკრეტუ
ლი ჯგუფის მიმართ. ამ ტიპის შერჩევა ეფექტურია, როდესაც
გჭირდებათ ძალიან სპეციფიკური უნარების მქონე პირები.
დაფიქრდით იმაზე, თუ სად ნახავდით ამ მოხალისეებს და რა
იქნებოდა მათი სტიმულირების საფუძველი.
მიზნობრივი შერჩევისთვის მოამზადეთ ვაკანსიის განაც
ხადი, აღწერეთ მასში მოხალისის მიმართ მოლოდინები და
ასევე ყველა ის სარგებელი, რომელსაც მოხალისე პირად (მაგ.
უნარები და გამოცდილება) და საზოგადოებრივ (თემში შექმნი
ლი სარგებელი) დონეზე მიიღებს.

სად ვიპოვოთ
მოხალისეები?
ამ შეკითხვაზე პასუხის გასაცემად, უნდა გავიაზროთ, რატომ
სურთ ჩვენს სამიზნე ადამიანებს მოხალისეობრივ საწყისებზე
მუშაობა. ამისთვის შეიძლება მრავალი მოტივი არსებობდეს,
თვალსაჩინოებისთვის გამოვყოთ რამდენიმე მათგანი:
w „ალტრუისტული” მოტივები;
w საკუთარი თავის საჭიროების განცდის მოთხოვნილება;
w სხვების დახმარების სურვილი;
w სამოქალაქო მოვალეობის გამო;
w რელიგიური მიზნები;
w გარემოს ცვლილების მოთხოვნილება;
w პირადი დაინტერესების მოტივები;
w გამოცდილების მიღება;
w ახლის სწავლის სურვილი;
w ახალი მეგობრების და ნაცნობების შეძენის სურვილი;
w სხვადასხვა ცხოვრებისეული გამოცდილების მიღების
და სხვა კულტურების გაცნობის შესაძლებლობა;
w ახალი ორგანიზაციის გაცნობის სურვილი;
w აღიარების სურვილი;
w სახლიდან გასვლის მოთხოვნილება;
w კარიერის შექმნა;
w ყოველდღიური საქმიანობისაგან განსხვავებული
რაიმეს გაკეთების სურვილი;
w გართობის მოთხოვნილება;
w საკვების და ტრანსპორტირების თანხების მიღების
სურვილი;
w ოჯახურ საკითხებთან დაკავშირებული მოტივები,
მაგ. შვილებისთვის კარგი, მოქალაქეობრივი მაგალი
თის მიცემა და სხვა.
მთავარ მოტივად ძირითად შემთხვევებში მაინც სხვისი
დახმარება და საზოგადოების მიმართ პასუხისმგებლობის
გრძნობა რჩება, თუმცა, მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ისე
თი პირადი მოთხოვნები, როგორიცაა: შეგრძნება იმისა, რომ
საჭირო ადამიანი ხარ და გაგაჩნია ახალი, საინტერესო ხალ
ხის გაცნობის სურვილი, მომავალი საქმიანობისათვის გამოც
დილების შეძენის და, უბრალოდ, დროის საინტერესოდ გატა
რების სურვილი.
მას შემდეგ რაც ჩვენ მიერ შესარჩევი მოხალისის მოტივებს
გავაანალიზებთ, შეგვეძლება წარმოვიდგინოთ, თუ სად შეიძ
ლება ვიპოვოთ ასეთი მოტივების მქონე ადამიანები და რო
გორ მივაწვდინოთ მათ ხმა.
რეკომენდირებულია საგანმანათლებლო დაწესებულე
ბების, განსაკუთრებით უნივერსიტეტებისა და პროფესიული
სასწავლებლების (კოლეჯები) ჩართვა ინფორმაციის გავრცე
ლების პროცესში, ასევე პროფესიული გაერთიანებების, კლუ
ბების მონახულება და მათთვის საინფორმაციო შეხვედრის
ადგილზე მოწყობა. გარკვეული ასაკის ან ეთნიკური ნიშნის
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მიხედვით მოხალისეთა მოსამზადებლად, კარგია თუ გვეცო
დინება, სად იკრიბებიან, ისვენებენ, ერთობიან ჩვენი სამიზნე
ადამიანები და სწორედ მათი თავშეყრის ადგილები გამოვიყე
ნოთ ინფორმაციის გასავრცელებლად.

მოხალისის შერჩევა
მიმდინარე
გარემოებების
გათვალისწინებით, ეს არის
პროცესი, როდესაც ორგანი
ზაცია აპლიკანტების სიიდან
ირჩევს ერთ ან რამდენი
სამუშაოს შეჯამება:
მე საუკეთესო კანდიდატს,
პროგრამის ასისტენტი შეასრულებს სხვადასხვა ტიპის
რომლებიც ყველაზე მეტად
დავალებას ორგანიზაციაში მიმდინარე პროექტის
პასუხობენ კონკრეტული ვა
ფარგლებში.
კანტური პოზიციისთვის გან
საზღვრულ კრიტერიუმებს.
ძირითადი მოვალეობები:
შერჩევის პროცესი სასურ
w სატელეფონო ზარებზე პასუხის გაცემა;
ველია წარიმართოს ინტერ
w შეხვედრებზე სტუმრების მოწვევა;
ვიუს ფორმატში.
w პროგრამის მონაწილეთა მონაცემთა ბაზის განახლება;
აღსანიშნავია, რომ თუ
w პროგრამის მონაწილეთა წარმატებული ისტორიების
თანამშრომლის, დამქირა
სოციალურ ქსელებში განთავსება;
ვებლის ინტერვიუ ფოკუ
w მედიაში გასული მასალების სისტემატიზაცია;
სირებულია კითხვაზე: „ვის
w სხვადასხვა ადმინისტრაციული საქმიანობის შესრულება
შეუძლია ამ სამუშაოს შეს
ორგანიზაციაში მიმდინარე ღონისძიებების დროს.
რულება?“, მოხალისის ინ
მოხალისე ანგარიშვალდებულია ოფისის მენეჯერის წინაშე.
ტერვიუ
ფოკუსირებულია
უფრო შემოქმედებით კით
რა გვსურს მივიღოთ
ხვაზე, როგორიცაა, „ვის აქვს
მოხალისესგან:
ამ სამუშაოს შესრულების
w პროფესიული და კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება
სურვილი?“.
ამერიკელმა
ოფისში მომუშავე ადამიანების და ორგანიზაციის
ფსიქოლოგმა ივან შაიერმა,
სტუმრების მიმართ;
რომელიც
მოხალისეობის
w პუნქტუალობა და განსაკუთრებული ყურადღება
თემაზე არაერთი პუბლიკა
დეტალების მიმართ;
ციის ავტორია, ამ პროცესს
w იდეების გენერირება, თვითმოტივაცია,
„ადამიანური მიდგომა“ უწო
დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა;
და და დღემ
დე, ეს გან
საზ
w კომპიუტერთან (საოფისე პროგრამებთან) მუშაობის
ღვრება ყველაზე კარგად
საბაზისო უნარ-ჩვევები.
აღწერს საკითხისადმი და
მოკიდებულებას.
რას გთავაზობთ სანაცვლოდ:
ინტერვიუ მოხალისეს აძ
w მეგობრულ გარემოსა და მხარდაჭერას;
ლევს შანსს, უფ
რო ახ
ლოს
w წარმატებულ და საქმისადმი ერთგულ გუნდში მუშაობას;
გაეცნოს სამუშაოს სპეცი
w სამუშაო გამოცდილების მიღებას;
ფიკას, ორგანიზაციის მოთ
w თავისუფალი დროის სასიამოვნოდ გატარებას.
ხოვნებს და შეთავაზებას.
მნიშვნელოვანია, რომ მოხალისემ იგრძნოს მის მიმართ კე
თილგანწყობა და ის, რომ იგი სასურველი კადრია ორგანიზა
ციისთვის.
სტრუქტურირებული და გრძელვადიანი მოხალისეობის
პროცესში, ისევე როგორც ორგანიზაციის ყველა თანამშრო
მელს, მოხალისესაც უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია დაქირავების

სად ვიპოვოთ მოხალისეები?

პროგრამის ასისტენტიმოხალისეს სამუშაო
აღწერილობა
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პირობების და კონტრაქტის თაობაზე, რომელშიც უნდა განისაზ
ღვროს შემდეგი საკითხები:
w დასაქმების პირობები, მუშაობის საათები
და პერიოდი;
w სამუშაოს აღწერა (უნდა იყოს თანდართული);
w სამუშაოს დროისა და ადგილის საკითხები;
w დასვენების ოფიციალური დღეები;
w დასაშვები გაცდენის სახეები და დარღვევებზე რეაგირება;
w კომპენსაცია/ყოველდღიური ხარჯების დაფარვა;
w ავტომობილით მგზავრობის და გადაადგილების ხარჯები;
w სატელეფონო საუბრების ხარჯები;
w კვებისთვის საჭირო ხარჯების ანაზღაურება;
w ტრენინგი და პროფესიული ორიენტაციის მხარდაჭერა;
w მხარდაჭერის, შეფასებისა და მონიტორინგის საკითხები;
w დისციპლინარული პროცედურები (შინაგანაწესით გაწერილი);
w სააპელაციო პროცედურები.

ორიენტაცია
მას შემდეგ, რაც დასრულდება მოხალისის შერჩევის პროცე
სი და ის შეაღებს ორგანიზაციის კარს, იწყება ახალ გარემოში
მისი ადაპტაციის (სამუშაოსა და გუნდთან შეგუების) პროცესი.
მოხალისეთა ორიენტაცია არის მექანიზმი, რომლის მეშვეო
ბითაც ახალი მოხალისეები იღებენ საჭირო ცოდნასა და იძე
ნენ უნარებს, რომ გახდნენ თქვენი ორგანიზაციის ნაყოფიერი
წევრები.
რაც უფრო სწრაფად გაერკვევა მოხალისე ორგანიზაციის
შიდა პროცედურებში, გაიაზრებს ორგანიზაციულ კულტურას
და იგრძნობს თავს თავისუფლად თანამშრომლებთან ურ
თიერთობებში, მით უფრო სწრაფად დაიწყებს იგი ორგანიზა
ციის სასარგებლოდ ნაყოფიერ მუშაობას.
გახსოვდეთ:
ეფექტურია, როდესაც ორგანიზაციები სპე
w პირველი კვირების მანძილზე, მო
ციალურ ტრენინგებს ან სახელმძღვანელო
ხალისე ჯერ კიდევ იყალიბებს აზრს
ინსტრუქციებს სთავაზობენ მოხალისეებს,
იმის თაობაზე, უნდა თუ არა ორგანი
თუმცა თუ ასეთი ტრენინგები არ გაქვთ, მიჰ
ზაციაში მოხალისეობა;
ყევით პროცესს ნაბიჯ–ნაბიჯ და თანმიმდევ
w პირველი დღეების განწყობა დიდი
რული ქმედებებით შეეცადეთ მხარი დაუჭი
ხნით განსაზღვრავს მოხალისის
როთ მოხალისეს ორგანიზაციის გარემოში
გრძელვადიან მოტივაციას;
ადაპტაციის პროცესში.
w ზოგჯერ ერთადერთი ცუდი გამოც
მოხალისის ორიენტაცია ორგანიზაციაში
დილება ხდება მიზეზი იმისა, რომ
არ ნიშნავს მისთვის რამდენიმე წერილობი
ადამიანები აღარასდროს უბრუნდე
თი ინსტრუქციისა და მოხალისეთა მართვის
ბიან მოხალისეობის იდეას.
პოლიტიკის დოკუმენტის გადაცემას.
ორიენტაციის პროცესში გასათვალისწინე
ბელი სასარგებლო საკითხები

ორიენტ აც იის პროც ესშ ი გას ათვ ალ ისწ ინ ე
ბელ ი სას არგ ებლ ო საკ ითხ ებ ი
ყველა მოხალისეს განსაკუთრებული მოლოდინი და იმედი
აქვს მის პირველ სამუშაო დღესთან დაკავშირებით. მოხალი
სემ ორგანიზაციაში შესვლისთანავე უნდა იგრძნოს, რომ მას
ელოდნენ, შესაბამისად, კარგად უნდა დაგეგმოთ პირველი

მოხალისის
პირველი დღის
დაგეგმვა

ორიენტაცია
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შეხვედრა და სათანადოდ მოამზადოთ თანამშრომლები.
მოაწყვეთ ტური ოფისში და მიაწოდეთ მოხალისეს ინფორ
მაცია ისეთ დეტალებზე, როგორიცაა:
w აჩვენეთ, სად არის მისი სამუშაო ადგილი, სად გაატა
როს შესვენების საათები, სად არის საპირფარეშო;
w გააცანით სამუშაოს და შესვენებების განრიგი;
w დეტალურად აუხსენით, თუ როგორ უნდა მოახდინოს
მოხალისეობრივი საქმიანობის პროცესში გაწეული
ხარჯების ანგარიშსწორება;
w გააცანით ორგანიზაციის პროცედურები, როგორ
შეიძლება ისარგებლოს ტელეფონითა და ინტერნეტით
საკუთარი მიზნებისათვის;
w რა უსაფრთხოების საშუალებები და წესებია ორგანი
ზაციაში (სად ინახება პირველადი დახმარების ჩანთა,
ცეცხლმაქრი, და ა. შ.) და სხვ.
მოხალისის სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე, შეიძ
ლება საჭირო იყოს გარკვეული დროის დათმობა იმის საჩვე
ნებლად, თუ როგორ ფუნქციონირებს ტექნიკური აპარატურა
და მოწყობილობები, მაგ. სატელეფონო სისტემა, ქსეროქსის
აპარატი, კომპიუტერული ქსელი, გათბობის, გაგრილების სის
ტემა და ა.შ.
ყველა მოხალისეს ესაჭიროება ინფორმაცია ორგანიზაციის
შესახებ. ასეთი ფორმალური საორიენტაციო სესია შესაძლოა
გაიმართოს ან პირველ დღეს, ან სამუშაოს დაწყებიდან მალე
ვე. გააცანით მოხალისეს ისეთი საკითხები, როგორიცაა:
w ორგანიზაციის მიზნები, მისია;
w ძირითადი პროგრამების აღწერა;
w მოხალისეობრივი პროგრამის ამოცანები;
w მოსამზადებელი ტრენინგების და შეფასების დრო;
w მოხალისეთა სამუშაო ადგილების ფუნქციური დატ
ვირთვა;
w ძირითადი წესები იმის შესახებ, რისი გაკეთება შეიძ
ლება ორგანიზაციაში და რისი – არა;
w ძირითადი მოლოდინები მოხალისის მიმართ – პასუ
ხისმგებლობის გრძნობა, კონფიდენციალობა, და ა. შ.;
რა მოლოდინები შეიძლება ჰქონდეს მოხალისეს ორგანი
ზაციის მიმართ – რეკომენდაციები, მხარდაჭერა რთულ სიტუა
ციებში, სწავლება და ა. შ.
ასევე მნიშვნელოვანია მოხალისის შეხვედრა ორგანიზაციის
იმ თანამშრომლებთან, რომლებთანაც მოუწევს მას მუშაობა.
პირველი სამუშაო დღის დასასრულს, მნიშვნელოვანია
გაესაუბროთ მოხალისეს. მიეცით მას უკუკავშირი. თუ საქმე
კარგად შეასრულა, შეაქეთ, თუ არაჯეროვანად – ესეც აღ
ნიშნეთ იმ კონტექსტით, რომ მომავალში ტრენინგები მნიშ
ვნელოვნად გააუმჯობესებს შესრულებული საქმის ხარისხს.
უპრიანი იქნება, თუ დელიკატურად აუხსენით, რაც იყო არას
წორად გაკეთებული.
შეათანხმეთ/დააზუსტეთ მისი შემდეგი მოსვლის თარიღი და
კვლავ აღნიშნეთ გუნდში მისი ჩართვის გამო კმაყოფილება. ერ
თი შეხედვით მსგავსი ფორმალური ქმედებები მოხალისეთა მო
ტივაციის ამაღლებასა და შენარჩუნებას უწყობს ხელს.

მოხალისეთა სწავლება
მოხალისეების სწავლების მეთოდები და თემები შეათანხმეთ
და გადაწყვიტეთ თავად მოხალისესთან ერთად.
ორიენტაციასა და სწავლებას შორის განსხვავება ზოგჯერ
საკმაოდ უმნიშვნელოა. სწავლების პროცესი იწყება ორიენ
ტაციასთან ერთად და გრძელდება მოხალისისა და უშუალო
ხელმძღვანელს შორის ურთიერთობის პროცესში. უმეტეს
შემთხვევებში მოსალოდნელია მოხალისე წააწყდეს მთელ
რიგ სირთულეებსა და გაუგებრობებს, მას გაუჩნდება ძალიან
ბევრი შეკითხვა ხელმძღვანელთან. ასეთი არაფორმალური
შეკითხვებისა და პასუხების საშუალებით ხდება მოხალისის
სწავლება. თუმცა, მხოლოდ ამ მეთოდით შემოფარგვლა არ
არის საკმარისი.
თუ თქვენ ხედავთ, რომ საქმის კვალიფიციურად შესრუ
ლებისათვის საჭიროა დამატებითი ცოდნა ან უნარ–ჩვევები,
შესაძლოა, დაიგეგმოს მოხალისეთა სწავლების დამატებითი
კურსი. თუმცა, შესაძლებელია მოხალისეები ყოველთვის და
დებითად არ შეხვდნენ დამატებითი სწავლების იდეას/მოთ
ხოვნას. ზოგიერთი მათგანი კი მოხარული იქნება დამატები
თი ცოდნისა თუ უნარ-ჩვევების შეძენის შესაძლებლობებით.
ნაწილმა კი შეიძლება ეს მის მიმართ უნდობლობის გამოხატ
ვად ჩათვალოს, ან არაკომპეტენტურად წარმოჩენის საფრთხე
დაინახოს. ამის თავიდან არიდების ერთ-ერთი მეთოდია მო
ხალისესთან ერთად სწავლების პროცესისა და ფორმების და
გეგმვა. ამ პროცესში მოხალისეს დეტალურად უნდა განემარ
ტოს სწავლების აუცილებლობა და სარგებელი.
ერთ-ერთ ეფექტურ და გავრცელებულ მეთოდს წარმოად
გენს სწავლება საქმის კეთების პროცესში (on-the-job training) ეს
მეთოდი შესაფერისია, თუ თქვენ აგყავთ ერთი მოხალისე და
იგი ასრულებს შედარებით მარტივ საქმეს. რომელიმე თანამ
შრომელი აჩვენებს მას, თუ როგორ უნდა შეასრულოს საქმე
და შემდეგ უწევს მონიტორინგს. ეს ნაკლებ თანხობრივ და
ნახარჯებთანაა დაკავშირებული, მაგრამ მოითხოვს საკმაოდ
დიდ დროსა და მოთმინების უნარს იმ თანამშრომლისაგან,
რომელსაც „მასწავლებლის“ როლი დაეკისრება.

სუპერვიზია,
შეფასება, უკუკავშირი  
შედეგების მართვა ერთ-ერთი საინტერესო და კომპლექსუ
რი მიმართულებაა მენეჯმენტში, რადგან მართავს ადამიანუ
რი რესურსის ცოდნასა და ემოციას. ორივე რესურსი, თავის
მხრივ, მყარ ურთიერთკავშირშია.
მოხალისის მიერ შესრულებული სამუშაოს სუპერვიზია,
შეფასება, ეფექტური უკუკავშირის მიცემა და ზოგადად, შეს
რულების ეფექტურად მართვა ადამიანური რესურსის მაღალი
მოტივაციისა და ჩართულობის ხარჯზე უნდა მოხდეს.
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როგორ უნდა მოვახდინოთ სუპერვიზია?
სუპერვიზია შეიძლება იყოს ყოველი სამუშაო დღის ბოლოს,
მაგალითად, შესრულებული სამუშაოს შესახებ არაფორმა
ლური საუბრების პროცესში, მაგრამ ეფექტური შედეგის
თვის ასევე მნიშვნელოვანია რეგულარული ფორმალური
სუპერვიზია და მისი შედეგების ანალიზიც, თუმცა, კონკრე
ტულად თუ რომელ მიდგომას გამოიყენებს ხელმძღვანელი,
ეს დამოკიდებულია მოხალისესა და იმ დავალებაზე, რო
მელსაც ის ასრულებს.
ნებისმიერი ფორმის გამოყენების შემთხვევაში სუპერვი
ზიამ უნდა მოიცვას შემდეგ საკითხებზე საუბარი და ინფორმა
ციის მიღება:
w როგორ გრძნობს მოხალისე თავს მოცემულ
მომენტში თავის სამუშაო ადგილზე?
w რა მოსწონს და არ მოსწონს მის საქმიანობაში?
w სჭირდება თუ არა მოხალისეს რაიმე სახის ტრენინგი?
w არსებობს თუ არა ორგანიზაციაში საქმიანობის რაიმე
სხვა სფერო, რომელშიც მოხალისეს ჩართვა სურს?
სასურველია სუპერვიზიის შედეგები ასახული იყოს დოკუ
მენტურად და ეს ჩანაწერები ხელმისაწვდომი იყოს როგორც
ხელძღვანელისთვის, ისე თავად მოხალისისთვის, რაც ორივე
მხარეს მისცემს საშუალებას ობიექტურად შეაფასონ პროგრე
სი, რომელიც მოხალისემ სამუშაო ადგილზე განიცადა.
თუმცა, აღსანიშნავია ისიც, რომ მოხალისეებს სჭირდებათ
არა მხოლოდ სუპერვიზია, არამედ მხარდაჭერაც, რისთვისაც
უკუკავშირის გაცემის ფორმა გამოიყენება. უკუკავშირი უნ
და იყოს ორმხირივი, მოსაზრების და დამოკიდებულების გა
ზიარება არა მხოლოდ ხელმძღვანელის, არამედ მოხალისის
მხრიდანაც უნდა მოხდეს. უკუკავშირი შესაძლებელია თან ახ
ლდეს როგორც სუპერვიზიის, ისე შეფასების პროცესსაც.

შეფასება

აღიარება

სწორად მართული სამუშაოს შეფასება ზრდის მოხალისის შე
დეგიანობას. სწორი შეფასების სისტემის დახმარებით კი ერთი
მხრივ, შესაძლებელია კარგი შედეგების წახალისება, ხოლო
მეორე მხრივ – მოხალისისთვის გასაუმჯობესებელ ასპექტებზე
კორექტულად მითითება. შეფასების დროს ხელმძღვანელმა
თანამშრომელს უნდა აგრძნობინოს, რომ ზრუნავს მასზე და
ხარჯავს დროს მასთან შედეგებზე და განვითარების გეგმაზე
სასაუბროდ.
მოხალისეთა მოტივირების ხელოვნება იმაში მდგომარეობს,
რომ გამოავლინოთ თითოეული მათგანის მამოტივირებელი
ფაქტორები, შეურჩიოთ შესაბამისი საქმიანობა და მოახდი
ნოთ მის მიერ მიღწეული შედეგების სათანადოდ აღიარება.
მოხალისეებმა უნდა იგრძნონ, რომ მათი საქმე დაფასებულია.
ამის უზრუნველყოფა შეიძლება როგორც ფორმალური, ისე
არაფორმალური გზებით.
მოლოდინი აღიარების მიმართ შეიძლება ინდივიდუალუ
რი იყოს, შესაბამისად სასურველია ორგანიზაციამ აღიარების
სხვადასხვა მეთოდები გამოიყენოს, მათ შორის ფორმალური
და არაფორმალური.

ფორმალური
აღიარების
მეთოდებია:

w პრიზები, სერტიფიკატები, ჯილდოები;
w მადლობის გამოცხადება, მხარდაჭერა, თანადგომა;
w არაფორმალურად მნიშვნელოვანია, მოხალისეებს ვუთ
ხრათ, რომ ისინი დიდ საქმეს აკეთებენ.

აღიარების მეთოდების
შერჩევა სხვადასხვა ტიპის
მოხალისეებისათვის
მოტივაციის შესაბამისად
შედეგების
მიღწევაზე
ორიენტირებული
მოხალისისათვის:

w დამატებითი ტრენინგების შეთავაზება;
w შედარებით რთული დავალებების მიცემა;
w მეტი ავტონომიის მინიჭება, რაც გულისხმობს კონკრეტუ
ლი ამოცანის შესრულებაზე სრული პასუხისმგებლობის გა
დაცემას.

გუნდის
წევრობაზე
ორიენტირებული
მოხალისისათვის:

w აღიარება უნდა მოხდეს თანამშრომელთა წინაშე, მაგ.: თათ
ბირზე ან მასშტაბურ ღონისძიებაზე;
w ჯილდოს ან სუვენირს უნდა ჰქონდეს პირადული ხასიათი;

თვითდამკვიდ
რებასა და საკუ
თარი როლის წინ
წამოწევაზე ორიენ
ტირებული მოხა
ლისეებისათვის:
აღიარება უნდა
ხდებოდეს:

მოხალისეებ
თან ურთიერთო
ბისას უნდა გვახ
სოვდეს, რომ:

w აღიარების ფორმამ ხელი უნდა შეუწყოს მოხალისის სახე
ლის გაჟღერებას საზოგადოებაში;
w გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოხალისის ჩართვა
ასევე აძლიერებს თვითდამკვიდრებასა და საკუთარი როლის
წინ წამოწევაზე ორიენტირებული მოხალისეების მოტივაციას.

w რეგულარულად;
w სხვადასხვა ფორმით;
w გულწრფელად;
w პიროვნებისთვის და არა სამუშაოსათვის;
w მიღწევების შესაბამისად.
w მოხალისის საქმე თავისუფალი არჩევანის საგანია;
w ხორციელდება ფულადი ანაზღაურების გარეშე, თუმცა, ეს
არ გამორიცხავს საქმიანობის შესრულებასთან დაკავშირე
ბული კომუნიკაციის, ტრანსპორტირების და სხვა ხარჯების
გაწევის პრაქტიკას;
w მოხალისის საქმიანობა მიმართული უნდა იყოს საზოგა
დოების და არა კონკრეტული ორგანიზაციების, კომპანიების
ან დაინტერესებული პირების კეთილდღეობისაკენ.

მით ებ ი w მოხალისეები უფასო სამუშაო ძალაა;
და რეა w ყველას შეუძლია მოხალისეთა მართვა;
ლობ ა: w ადამიანებს არ მოსწონთ და არ უხარიათ მოხალისეობა;
w მოხალისეთა მართვას არ ესაჭიროება ბევრი დრო;
w მოხალისეთა მართვისთვის არ გჭირდებათ თანამშრომლები;
w მოხალისეთა პროგრამა ფუფუნებაა, რომელსაც ვერ გავწვდებით.
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როგორ
გავხდე
მოხალისე?

w შეაფასე შენი
დრო – რა დრო
შემიძლია და
ვუთმო?
w შეაფასე შენი
ცოდნა – რა შე
მიძლია სიამოვ
ნებით გავუნაწი
ლო სხვებს?
w განსაზღვრე
შენი მიზნები –
რა არის ჩემი
პირადი და სა
მუშაო მიზანი?
დაუკავშირდით
მოხალისეთა
მიმღებ ორ
განიზაციას:
ტელეფონით,
პერსონალუ
რად, წერილით,
სოციალური
ქსელების სა
შუალებით.

მოხალისეობის შესაძლებლობები
საქართველოში

მოხალისის

კომპასი

2017 წლიდან ევროკავშირის მხარდაჭერით საქართველოში
ხორციელდება მასშტაბური პროექტი სამოქალაქო საზოგა
დოების განვითარების ინიციატივა, რომელიც ემსახურება
საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გარემოს გაუმ
ჯობესებას და მათ შორის მოხალისეობის კულტურის დანერ
გვასა და წახალისებას. პროექტი ხორციელდება კონრად
ადენაურის ფონდის (KAS) მიერ სამოქალაქო საზოგადოების
ინსტიტუტთან (CSI), ტრენინგისა და კონსულტაციის ცენტრთან
(CTC), საქართველოს სტრატეგიული კვლევის და განვითა
რების ცენტრსა (CSRDG) და განათლების განვითარების და
დასაქმების (EDEC) ცენტრთან ერთად. პროექტის ფარგლებში
საქართველოს ყველა რეგიონში შეიქმნა ე. წ. ჰაბები, ანუ,

34
Haldane, A. G. (2014) In
Giving, How Much Do We
Receive? The Social Value
of Volunteering. A Pro Bono
Economics Lecture to the Society of Business Economists,
London. Available here:

მოხალისის კომპასი

2

005 წელს ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის მკვლევრებმა34
გამოითვალეს, რომ იმ დროისთვის მსოფლიოს მასშტა
ბით დაახლოებით 970 მილიონი ადამიანი იყო ჩართული
მოხალისეობრივ საქმიანობაში. თუ გავითვალისწინებთ
მსოფლიოს მოსახლეობის ზრდის ტემპს, სავარაუდოდ, ამ დროის
თვის მოხალისეობის რაოდენობამ უკვე გადააჭარბა 1 მილიარდს.
ახლა, წარმოიდგინეთ ყველა ეს ადამიანი ერთ ქვეყანაში, პირო
ბითად, ვთქვათ „სამოხალისეოში“, რომ ცხოვრობდეს, ამ ქვეყა
ნას მსოფლიოში ჩინეთის შემდეგ დასაქმების ლეგალური ასაკის
ყველაზე დიდი მოსახლეობა ეყოლებოდა!
თუ გსურს შეუერთდე ამ ადამიანების რიცხვს, ამისთვის მრავა
ლი შესაძლებლობა არსებობს. თუმცა, დასაწყისისთვის უმნიშვნე
ლოვანესია გადადგა შემდეგი ნაბიჯები:
w რა საკითხზე/საკითხებზე შეგტკივა გული – განსაზ
ღვრეთ ის საკითხები ან პრობლემები, რომელთა გადაჭრაშიც
გსურთ წვლილის შეტანა. მაგალითად, უსახლკარო ადამიანე
ბის დახმარება, ეკოლოგიური საკითხები, მიუსაფარ ცხოვე
ლებზე ზრუნვა და ასე შემდეგ;
w განსაზღვრე შენი ცოდნა და უნარები – რა ცოდნა ან
უნარები, რომლებსაც ფლობ, შეიძლება გამოადგეთ სხვებს?
რისი გაკეთება/შეთავაზება შეგიძლია? (მაგალითად, კომპიუ
ტერული პროგრამების ცოდნა, დურგლობა, თარგმნა, ბაღის
მოვლა და ა. შ.);
w შეაფასე შენი დრო – რა დრო შეგიძლია დაუთმო მოხა
ლისეობრივ საქმიანობას? (მაგალითად, დღეში/კვირაში/თვე
ში რამდენიმე საათი/დღე);
w შეადგინე მოხალისის რეზიუმე – ჩამოწერე ყველა
ზემოთ განხილული საკითხი. არ დაგავიწყდეს მიუთითო
შენთვის საინტერესო სფეროები/საკითხები და საკონტაქტო
ინფორმაცია.
საკითხავის 56-57-ე გვერდებზე განმარტებულია მოხალისეობის
სხვადასხვა ფორმები. კარგი იქნება, თუ განსაზღვრავ, რომელი
ფორმა არის შენთვის ყველაზე მისაღები ან მოსახერხებელი.
ამ ნაბიჯების გავლის შემდეგ, უკვე მზად ხარ მოიძიო მოხა
ლისეობის შესაძლებლობები და საქმეს შეუდგე!
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ორგანიზაციები, რომლებსაც აქვთ მეკავშირის ფუნქცია შესა
ბამის რეგიონში მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოების ორგა
ნიზაციებისა და აქტიური მოქალაქეებისთვის.
მას შემდეგ, რაც გაივლით ზემოთ მითითებულ ნაბიჯებს,
შეგიძლიათ, დაუკავშირდეთ თქვენი რეგიონის ჰაბს და მიი
ღოთ რჩევები, თუ რომელ ორგანიზაციას ესაჭიროება თქვენი
დახმარება თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს.

რაჭა-ლეჩხუმი
და ქვემო სვანეთი

მოხალისეობის შესაძლებლობები საქართველოში

სამეგრელო–
ზემო სვანეთი
ასოციაცია „ათინათი“.
ზუგდიდი, რუსთავე
ლის ქ. 94.
ელ-ფოსტა:
office@atinati.org
ვებ-გვერდი:
atinati.org

ფონდი “აფხაზინტერ
კონტი”. ამბროლაუ
რი, დავით აღმაშენებ
ლის ქ. 24.
ელ-ფოსტა:
info@aic.org.ge
ვებ-გვერდი: aic.org.ge

მცხეთა-
მთიანეთი

შიდა ქართლი
გორის საინფორმა
ციო ცენტრი. გორი,
ჩიტაძის 3.
ელ-ფოსტა: shidakartlihub@gmail.com
ვებ-გვერდი: gic.org.ge

უკეთესი მომავლი
სათვის. მცხეთის
რაიონი, წეროვანის
დევნილთა დასახლე
ბა რიგი 11, კოტეჯი
1624.
ელ-ფოსტა: uketesimomavlisatvis@gmail.com
ვებ-გვერდი: yfbf.org

იმერეთი
LDA GEORGIA ადგილობრივი დემოკრა
ტიის სააგენტო საქართველო. ქუთაისი,
წერეთლის ქ. 111ა.
ელ-ფოსტა: ldageorgiakutaisi@gmail.com
ვებ-გვერდი: ldageorgia.ge

აფხაზეთი

კახეთი
მედია ცენტრი კახეთი.
თელავი, ილია ჭავჭა
ვაძის ქ. 160.
ელ-ფოსტა: mediacenterkakheti@gmail.com
ვებ-გვერდი: mck.ge

ზემო
სვანეთი
რაჭალეჩხუმი
ქვემო
სვანეთი

ინოვაციებისა და
სამოქალაქო გან
ვითარების ცენტრი
– პროგრესის სახლი.
ოზურგეთი, 26 მაისის
ქ. 11ა. ელ-ფოსტა:
yscozurgeti@gmail.com
ვებ-გვერდი:
ph.org.ge/ka/

საქართველოს წითელი ჯვრის
საზოგადოება

რომლის მისიაა
ახალგაზრდებში
მოხალისეობის კულ
ტურის დანერგვა და
მათი ძლიერი სამოქა
ლაქო საზოგადოების
ნაწილად ფორმირება.
ორგანიზაცია ახორ
ციელებს შედეგზე
ორიენტირებულ
პროგრამებს, მოხა
ლისეობით ახდენს
დადებით ცვლილე
ბებს ინდივიდების,
საზოგადოების ცხოვ
რებაში და სამოქალა
ქო ორგანიზაციების
საქმიანობაში. ხელს
უწყობს ახალგაზ
რდების პიროვნულ
განვითარებას და
პროფესიულს ზრდას,
მათთვის მრავალ
ფეროვანი შესაძ
ლებლობებისა და
გარემოს შექმნით.
helpinghand.ge/ka

1918 წელს დაარსდა. 1923 წელს მან დამოუკიდე
ბელი არსებობა შეწყვიტა და შეუერთდა საბჭოთა
კავშირის წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარ
მთვარის საზოგადოების ალიანსს. დამოუკიდებ
ლობის აღდგენის შემდეგ, 1995 წელს საზოგადოე
ბამ განაახლა დამოუკიდებლად ფუნქციონირება.
საზოგადოებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით აქვს
ფილიალები და ახორციელებს მრავალფეროვან
სერვისებს, მათ შორისაა გადაუდებელი დახმარება
და შინმოვლა.
redcross.ge/ge/home/register

იმერეთი

შიდა
ქართლი

გურია
თბილისი
აჭარა

კახეთი

სამცხე-ჯავახეთი
ქვემო
ქართლი

დიდი
ბრიტანეთი

სამცხე-ჯავახეთი

ქვემო ქართლი

დემოკრატ მესხთა
კავშირი. ახალციხე,
რუსთაველის ქ. 26.
ელ-ფოსტა: udm.org.
ge@gmail.com
ვებ-გვერდი:
udm.org.ge

სამოქალაქო ინტეგ
რაციის ფონდი. თბი
ლისი, პეკინის 4ა, მე-5
სართული, ოფისი 17.
ელ-ფოსტა: cifgeo@
gmail.com
ვებ-გვერდი: cif.org.ge

გარდა ამისა, საქართველოში, როგორც დედაქალაქში, ასე
ვე რეგიონებში, მოქმედებს რამდენიმე ორგანიზაცია, რომლე
ბიც საკუთარ საქმიანობას მოხალისეთა ქსელების მეშვეობით
ახორციელებენ:

Volunteer Hub ქართული
ორგანიზაციაა, რომე
ლიც მოხალისეობრივი
კულტურის განვითა
რებისთვის შეიქმნა
და ნებისმიერი ასაკის,
შესაძლებლობებისა და
გამოცდილების მქონე
მსურველს აძლევს
საშუალებას, გახდეს
მოხალისე
fb: Volunteer Hub Georgia

ევროპის მოხალისეობრივი
სერვისი (EVS) 1996 წელს შეიქმნა და

– არის ბრიტანული ორ
განიზაცია, რომელიც
მოხალისეთა პროგ
რამებს ახორციელებს
17-25 წლის ასაკის
ახალგაზრდებისთვის.
vsointernational.org

აჭარა
ახალგაზრდა მეც
ნიერთა კავშირი
„ინტელექტი“. ბათუმი,
ფიროსმანის ქ. №18,
შენობა A, ოფისი 16.
ელ-ფოსტა:
union.intellect@gmail.com;
ვებ-გვერდი:
intellect.org.ge

მოხალისეთა ჰაბი

მოხალისეობის შესაძლებლობები
საზღვარგარეთ

ნებაყოფლობითი
სამსახური საზ
ღვარგარეთ (VSO)

მცხეთამთიანეთი

სამეგრელო

გურია

ორგანიზაცია
„ხელი ხელს“,

ექიმები საზღვრებს გარეშე (MSF) —
არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაცია,
რომელიც უზრუნველყოფს შეიარაღებული
კონფლიქტებითა და ბუნებრივი კატასტროფე
ბით დაზარალებული მოსახლეობის სამედიცინო
მომსახურებას. ორგანიზაცია დაარსდა პა
რიზში 1971 წელს, რათა დახმარე
ბოდა ნიგერიის შეიარაღებული
კონფლიქტის მსხვერპლთ.
ორგანიზაციას 1999 წელს
გადაეცა ნობელის
საფრანგეთი
პრემია მშვიდობის გან
მტკიცების დარგში.
msf.org

ამ ხნის განმავლობაში 17-დან 30 წლამდე
ასაკის 100 000-ზე მეტ მოხალისეს დაეხმარა
მოეძებნა შესაფერისი პროგრამა ევროპის
მრავალ ქვეყანაში. ორგანიზაციის მონაცემთა
ბაზა 5 000-მდე ორგანიზაციას აერთიანებს,
რომლებიც მოხალისეებს შესაძლებლობას
აძლევს განავითარონ საკუთარი უნარები და
კომპეტენციები სხვადასხვა ორგანიზაციაში მუ
შაობის მეშვეობით. ხანგრძლივობა ძირითადად
2 თვიდან ერთ წლამდე მერყეობს. პროგრამა
ფარავს მოხალისეების მგზავრობის, საცხოვ
რებლისა და ყოველდღიურ ხარჯებს და ასევე
ჯანმრთელობის დაზღვევას.
europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/
european-voluntary-service_en

გაეროს მოხალისეები (UNV) – გაეროს მო
ხალისეების პროგრამა შეიქმნა 1970 წელს გაეროს
გენერალური ასამბლეის მიერ, როგორც გაეროს
განვითარების პროგრამის „შვილობილი“ ორგანო.
მისი ძირითადი ამოცანაა გაეროს წევრ-სახელ
მწიფოებს შორის პოტენციური ურთიერთობების
დამყარება, გაეროს განვითარების პროგრამის
სტრატეგიის მხარდაჭერა საზოგადოებრივ დო
ნეზე. გაეროს მოხალისეები მუშაობენ ტექნიკურ,
ეკონომიკურ, სოციალურ, სოფლის მეურნეობის,
განათლების, ტრანსპორტის სფეროებში, ასევე
პროგრამა აქტიურადაა ჩაბმული ადამიანის უფ
ლებების დაცვის სფეროში. პროგრამა სათემო და
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომ
ლობით აქტიურადაა ჩაბმული ჰუმანიტარული
დახმარების, ფსიქოლოგიური და სხვადასხვა
სახის რეაბილიტაციაში. გაეროს განვითარების
პროგრამაში ჩაბმულია ყოველწლიურად 4000-ზე
მეტი გამოცდილი და უმაღლესდამთავრებული
სპეციალისტი 140 ქვეყნიდან. unv.org
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შეავსეთ ტესტი
და გაიგეთ, რამდენად მზად
ხართ მოხალისეობრივი
სამუშაოსთვის
1. მიყვარს ახალი ადამიანების გაცნობა
l დიახ (2 ქულა)
n არა (0 ქულა)
2. მომწონს ახალი უნარების შეძენა,
მუდმივად ვცდილობ ვისწავლო
l დიახ (2 ქულა)
n არა (0 ქულა)

ტესტი

3. შემიძლია ერთდროულად რამდენიმე
საქმის კეთება
l დიახ (2 ქულა)
n არა (0 ქულა)
4. ორგანიზებული ვარ, სწორად
ვანაწილებ დროს, რესურსებს,
შესასრულებელ საქმეს
l დიახ (2 ქულა)
n არა (0 ქულა)
5. მარტივად ვამყარებ ახალ
ადამიანებთან კონტაქტს
l დიახ (2 ქულა)
n არა (0 ქულა)
6. პატივს ვცემ განსხვავებული ადამიანების
შეხედულებებსა და ტრადიციებს
l დიახ (2 ქულა)
n არა (0 ქულა)
7. სხვების დახმარება თავს კარგად
მაგრძნობინებს
l დიახ (2 ქულა)
n არა (0 ქულა)
8. ხშირად სხვების ინტერესებს
საკუთარზე წინ ვაყენებ
l დიახ (2 ქულა)
n არა (0 ქულა)
9. ვფიქრობ, ახლა მაქვს საკმარისი დრო
და გამოცდილება, დავეხმარო სხვებს
l დიახ (2 ქულა)
n არა (0 ქულა)

10. მჯერა, ცალკეულ ადამიანებს
შეუძლიათ სამყაროს შეცვლა
l დიახ (2 ქულა)
n არა (0 ქულა)
11. ზოგჯერ, მუშაობის დროს ძალიან
დაძაბული ვარ, რაც ხელს მიშლის
ნაყოფიერ შრომაში
l დიახ (0 ქულა)
n არა (2 ქულა)
12. საკუთარ ემოციებზე კონტროლს
მარტივად ვკარგავ
l დიახ (0 ქულა)
n არა (2 ქულა)
13. ახალი სამუშაოს დაწყებისას
ვცდილობ ყველა გავიცნო და
შევისწავლო ორგანიზაციის
კულტურა
l დიახ (2 ქულა)
n არა (0 ქულა)
14. ვთვლი, რომ ადამიანებს მოსწონთ
ჩემთან ურთიერთობა
l დიახ (2 ქულა)
n არა (0 ქულა)
15. ზოგჯერ, როცა ვიღლები, მინდება
სამსახურს თავი დავანებო
l დიახ (0 ქულა)
n არა (2 ქულა)
16. მიჭირს მძიმე ემოციებთან
გამკლავება, ადამიანების ტკივილს
ძალიან განვიცდი.
l დიახ (0 ქულა)
n არა (2 ქულა)
17. ადამიანები მახასიათებენ, როგორც
კარგ მსმენელს და გულისხმიერ
პიროვნებას
l დიახ (2 ქულა)
n არა (0 ქულა)
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18. ვინც შეუპოვრად შრომობს
და სხვებს ეხმარება, წარმატებას
აუცილებლად მიაღწევს
l დიახ (0 ქულა)
n არა (2 ქულა )
19. ახალ ადამიანებთან
ურთიერთობა ენერგიით მავსებს
l დიახ (2 ქულა)
n არა (0 ქულა)

28. ვფიქრობ, სხვა ადამიანებზე
მგრძნობიარე ვარ
l დიახ (2 ქულა)
n არა (0 ქულა)
29. მიჭირს დაწყებული საქმის
ბოლომდე მიყვანა, თუ სათანადოდ არ
მაფასებენ
l დიახ (0 ქულა)
n არა (2 ქულა)

20. თავს ვალდებულად ვთვლი
ვიბრძოლო იმისთვის, რაც
სწორად მიმაჩნია
l დიახ (2 ქულა)
n არა (0 ქულა)

30. ყოველთვის ხალისით ვერთვები
საზოგადოებრივ საქმიანობაში
l დიახ (2 ქულა)
n არა (0 ქულა)

21. შრომა და სწავლა
ყოველთვის ფასდება
l დიახ (0 ქულა)
n არა (2 ქულა)

46-60 ქულა
– სრული მზაობა  

22. მიჭირს ახალგაცნობილ
ადამიანებთან კონტაქტის დამყარება
l დიახ (0 ქულა)
n არა (2 ქულა)
23. მომწონს, როცა რთულ და
საპასუხისმგებლო საქმეს ვაკეთებ
l დიახ (2 ქულა)
n არა (0 ქულა)
24. სხვების დახმარება
თავდაჯერებულობას მმატებს
l დიახ (2 ქულა)
n არა (0 ქულა)
25. მიჭირს ახალი საქმის
წამოწყება
l დიახ (0 ქულა)
n არა (2 ქულა)
26. გული მიცრუვდება, თუ ჩემი
შრომა არ ფასდება
l დიახ (0 ქულა)
n არა (2 ქულა)
27. ინტერესები ხშირად
მეცვლება
l დიახ (0 ქულა)
n არა (2 ქულა)

შედეგები

გაქვთ ყველა უნარი, რომელიც მოხა
ლისეს სჭირდება – კომუნიკაბელურობა,
სიახლეებისთვის მზაობა, ემპათია, მაღა
ლი პასუხისმგებლობა, საზოგადოებრივ
ღონისძიებებში ჩართულობისთვის მზაო
ბა. სწორად შერჩეული მოხალისეობრი
ვი სამუშაოს შემთხვევაში ეს საქმე კარ
გად გამოგივათ.

30-44 ქულა
– საშუალო მზაობა

თქვენ შეგიძლიათ სხვების ემოციების
გაგება და გაზიარება. მოგწონთ ადამია
ნებთან ურთიერთობა, საკმაოდ მაღალი
პასუხისმგებლობა გაქვთ. თუმცა, მეტი
გამოცდილება გჭირდებათ მოხალისეობ
რივ სამუშაოში ჩართვისთვის.

0-28 ქულა
– ჯერ არ ხართ მზად

შეიძლება მოხალისეობრივი შრომა არ
იყოს დაფასებული ან ანაზღაურებული
სხვების მხრიდან. მოხალისეობრივი
შრომა მოითხოვს ბევრ დროს, ემოციე
ბის კონტროლს, ემპათიას, სხვების მიღე
ბასა და დახმარებისთვის მაღალ მზაობას
იმ ადამიანებისთვისაც, კი რომლებიც
ჩვენგან მნიშვნელოვნად განსხვავდე
ბიან. თქვენ ფლობთ ამ უნა
რე
ბის ნა
წილს, თუმცა მეტი უნდა იმუშაოთ მოხა
ლისეობისთვის მზაობაზე.
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გამოყენებული
ლიტერატურა
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