დრ
ოის
ბან
კი

საკითხავი ახალ
მოხალისეობაზე

www.edec.ge

პუბლიკაცია შექმნილია პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების
განვითარების ინიციატივა“ ფარგლებში, ევროკავშირის და კონრად
ადენაუერის ფონდის (KAS) მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად
პასუხისმგებელია განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი
(EDEC) და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის და
კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) შეხედულებებს.
საკითხავის ავტორები:
ლია კილაძე
ნათია ნადირაძე
მაკა ჩინიჯიშვილი
ილია ნაცვალაძე
რედაქტორი:
ნინო ბექიშვილი
დიზაინი:
ანნა შუხაევა

© განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი, 2021 წელი
პუბლიკაცია უფასოა და მისი გაყიდვა ან სხვა რაიმე კომერციული მიზნით
გამოყენება დაუშვებელია.

სარჩევი
4 წინასიტყვაობა

6
18
30
36
46

რა არის მოხალისეობა?
7 ფიზიკურიდან ვირტუალურ მოხალისეობამდე
9 ვირტუალური მოხალისეობა
12 ვირტუალური მოხალისეობა და სოციალური
კაპიტალი: ადგილობრივიდან გლობალურ დონემდე
დროის ბანკის უცხოური გამოცდილება
19 დროის ბანკი – ბანკი ფულის გარეშე
25 როგორ მუშაობს დროის ბანკი?
29 დროის ბანკი მოქმედებაში

დროის ბანკის ქართული გამოცდილება
33 Timerepublik-ის შექმნის ისტორია

დროის ბანკის წარმატებული ისტორიები
37 ინდივიდუალური მოხალისეობა
39 პიროვნული და პროფესიული განვითარების
შესაძლებლობები
44 მოხალისეთა მობილიზება სამოქალაქო
აქტივიზმისთვის

ტესტი – გაიგეთ რამდენად მზად ხართ
მოხალისეობრივი სამუშაოსთვის?
48 გამოყენებული ლიტერატურა

წინასიტყვაობა
“ყოველნი კეთილი დაწყობანი, რომელთაც საგნად აქუთ
საზოგადო სარგებლობა, ლატარიები, ხელის მოწერანი და
თეატრების გამართვანი, ჩვენს დროში აღმოჩნდნენ საჭიროდ
საზოგადოებისათვის… დრომ განვლო, როდესაც სახალხო სა
ჭიროების აღსრულებაში მოყვანისათვის, საზოგადოება მიჰმარ
თავდა მთავრობასა და მას მოსთხოვდა შემწეობასა. ესეც უნდა
იყოს. მხოლოდ საზოგადოების თვითმზრუნველობა და იმის
მხრითვე დაწყება თვით შესახებთა საქმეთა მისცემს ხალხს მოძ
რაობასა, დააყენებს განათლების გზაზედა. ჭეშმარიტი განათ
ლება ისე სწავლათ საგნების მითვისებაში არა მდგომარეობს,
როგორათაც მიხდომილებაში საზოგადო საჭიროებათა და მათ
აღსრულებაში საზოგადოებისაგანვე... ესე იყო ძუელს დროებში.
უმეტესი ნაწილი მშუენიერთა ტაძართა და მონასტერთა, ასე
ვე თარგმნილებანი საეკლესიო და საერო წერილთა ქართულს
ენაზე, შეუსრულებია ხალხსა თავის-თავად, ხელთ-მძღუანებლო
ბათა გარეშე... ამ წესსედ უნდა დავემყარნეთ აწცა და ეს არც
არის ჩუენთვის ძნელი”, სწერდა დიმიტრი ბაქრაძე, მეცხრამეტე
საუკუნის ცნობილი ქართველი მოღვაწე ჟურნალ „ცისკრის“ რე
დაქტორს, ივანე კერესელიძეს.
წერილი, რომელიც რედაქტორმა ჟურნალის 1861 წლის მე-3
ნომერში გამოაქვეყნა, მთლიანად ეძღვნებოდა საზოგადოების
მიერ ინიციატივის ხელში აღებას ურთიერთდახმარების მიზნით
მთავრობისგან დამოუკიდებლად, ანუ იმგვარი ქმედებების აუცი
ლებლობას, რომელსაც დღეს ჩვენ სამოქალაქო აქტივიზმს და
მოხალისეობას ვუწოდებთ.
სამწუხაროდ, ის, რასაც დიმიტრი ბაქრაძე ძველი დროის
ტრადიციას უწოდებდა და ფიქრობდა, რომ მისი განხორციელე
ბა ძნელი არ უნდა ყოფილიყო ქართული საზოგადოებისთვის,
თითქმის მთლიანად განადგურდა საბჭოთა ტოტალიტარიზმის
პირობებში, განსაკუთრებით კი, მისი ორგანიზებული ფორმე
ბი. მიუხედავად იმისა, რომ ინდივიდუალურ დონეზე ურთიერ
თდახმარება ყოველთვის არსებობდა და იარსებებს კიდეც, ეს
არ კმარა „სახალხო საჭიროების აღსრულებაში მოყვანისა“ და
იმისათვის, რომ თავი დავაღწიოთ საბჭოთა იდეოლოგიის მიერ
თავსმოხვეულ მანკიერ რწმენას მთავრობის, როგორც მზრუნ
ველი მშობლის შესახებ, ხელში ავიღოთ ინიციატივა და ვიქცეთ
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პასუხისმგებლობის მქონე მოქალაქეებად.
დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველო მნიშვნე
ლოვან საერთაშორისო დახმარებას იღებს მეგობარი ქვეყნებისა
და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან იმ რთული გამოწვევე
ბის დასაძლევად, რომლებიც თან ახლავს დემოკრატიული ტრან
სფორმაციის მტკივნეულ პროცესს. დახმარების მნიშვნელოვანი
ნაწილი სამოქალაქო კულტურის განვითარებისკენაა მიმართუ
ლი, რაც ჩვენს ქვეყანას ჰაერივით სჭირდება.
ეს საკითხავიც სწორედ ერთ-ერთი ასეთი პროექტის ფარ
გლებში შეიქმნა, რომელსაც „სამოქალაქო საზოგადოების
განვითარების ინიციატივა“ ეწოდება და კონრად ადენაუერის
ფონდის თაოსნობით ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაციისგან
შემდგარი კონსორციუმი ახორციელებს ევროკავშირის ფინანსუ
რი მხარდაჭერით.
მკითხველს უკვე ეცოდინება, რომ პუბლიკაციის ერთ-ერთი
ძირითადი ხაზი სწორედ სამოქალაქო აქტივიზმისა და მოხალი
სეობის ხელშეწყობაა, თუმცა, შევეცადეთ თქვენი ყურადღება
იმ ახალი რეალობისთვისაც მიგვეპყრო, რომელიც გლობალი
ზაციისა და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარების
შედეგად შეიქმნა და სრულიად ახალი შესაძლებლობები გააჩინა
აქტივიზმის, მოხალისეობის, ურთიერთდახმარებისა და გლო
ბალური თანამეგობრობის შექმნისთვის. ერთ-ერთ ასეთ შესაძ
ლებლობას დროის ბანკი წარმოადგენს, რომელიც ამ საკითხა
ვის მთავარი თემაა და საქართველოში უკვე მოქმედებს ზემოთ
ნახსენები პროექტის წყალობით.
საკითხავიდან შეიტყობთ, რომ დროის ბანკს არაფერი აქვს
საერთო კომერციულ დაწესებულებებთან (როგორც ეს, ერთი
შეხედვით, სახელწოდებიდან ჩანს) და ამავე დროს ტრადიციული
მოხალისეობისგანაც განსხვავდება: მისი მონაწილეები დახმა
რების გამცემებიც არიან და მიმღებებიც და მათ კარგად იციან,
რომ ყველა ჩვენგანს, მიუხედავად ეკონომიკური და სოციალური
მდგომარეობისა, განათლებისა და დასაქმების სტატუსისა, აქვს
უნარი და შესაძლებლობა, დაეხმაროს სხვებს და თავი იგრძნოს
არა მხოლოდ ქველმოქმედების ობიექტად, არამედ საზოგადოე
ბის სრულფასოვან წევრად.
ჩვენ, ამ საკითხავის ავტორებს, იმედი გვაქვს, რომ აქ მოყვა
ნილი მაგალითები და ისტორიები დააინტერესებს მკითხველს
და ხელს შეუწყობს მივიწყებული ტრადიციის გამოღვიძებას, რაც,
დიმიტრი ბაქრაძისა არ იყოს, სულაც არ არის ჩვენთვის ძნელი.
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ფიზიკურიდან ვირტუალურ
მოხალისეობამდე
მოხალისეობა ადამიანების ერთ-ერთი ძირითადი და უნივერ
სალური თვისებაა, რომელიც, სავარაუდოდ, ისეთივე ძველია,
როგორც თვითონ კაცობრიობა.

მოხალისეობად
ითვლება საქმიანობა,
რომელიც:

მოხალისეობის შედარებით „ახალ
გაზრდა“ ფორმას – ფორმალურ
მოხალისეობას, მეცნიერთა აზრით,

w არ ითვალისწინებს
ფინანსურ სარგებელს;
w დამოკიდებულია
ადამიანის თავისუფალ
ნებაზე;
w სარგებელი მოაქვს სხვა
ადამიანებისთვის
ან საზოგადოებისთვის.

საფუძველი დაახლოებით 10.000
წლის წინ ჩაეყარა, როდესაც ადა
მიანებმა პირველი დასახლებები
შექმნეს. მოხალისეობის ინდივი
დუალური გამოვლინებები კვალს
ისტორიაში ნაკლებად ტოვებდა და
შესაბამისად, ისტორიული ცნო
ბები, იქნება ეს არქეოლოგიური
არტეფაქტებიდან მიღებული ინ

ფორმაცია თუ ჩანაწერები შედარებით გვიანდელი ხანიდან,
ძირითადად, ორგანიზებული ფორმების – ასოციაციებისა და
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ლია კილაძე, ნათია ნადირაძე, ილია ნაცვალაძე, მაკა
ჩინიჯიშვილი - საკითხავი მოხალისეობაზე, განათლების
განვითარების და დასაქმების ცენტრი (2020).

გაერთიანებების შესახებ მოგვითხრობს1.
ასოციაციები და გაერთიანებები, რომლებსაც ანთროპო
ლოგები და ისტორიკოსები ხშირად „საერთო ინტერესების
ასოციაციებად“ მოიხსენიებენ, კაცობრიობასთან ერთად ვი
თარდებოდა. ამგვარი გაერთიანებები არსებობდა ძველი სამ
ყაროს მრავალ ქვეყანაში. ჩინეთში, მაგალითად, უკვე ჩვენ
წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში სულ მცირე ხუთი ტიპის
ნახევრად ნებაყოფლობითი გაერთიანება არსებობდა. მათგან
ნაწილი ნათესაობრივ გაერთიანებას წარმოადგენდა, ხოლო
ნაწილი – ერთ თემში მცხოვრები ოჯახების ნებაყოფლობით
ასოციაციას, რომელთა წევრებიც ერთმანეთს დახმარებას
უწევდნენ ყოველდღიურ გამოწვევებთან გამკლავებაში.
ძველ საბერძნეთში გაერთიანებები მაშინდელი კანონებით
რეგულირდებოდა. მაგალითად, გამოჩენილი ათენელი რე
ფორმატორის, მხედართმთავრის და კანონმდებლის სოლო
ნის (დ. ძვ. წ. 638 – გ. ძვ. წ. 558) მიერ შემოღებული კანონის
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მიხედვით, ადამიანებს ნება ეძლეოდათ ჩამოეყალიბებინათ
გაერთიანებები, რომლებიც არ შეეწინააღმდეგებოდნენ სა
ხელმწიფო ინტერესებს. აღსანიშნავია, რომ ამგვარი ასო
ციაციების ჩამოყალიბების უფლება არა მხოლოდ მოქალა
ქეებს, არამედ უცხოტომელებსაც – ათენში შემოსულ ვაჭრებს,
ხელოსნებსა და სხვა პროფესიის ადამიანებსაც ჰქონდათ,
რომლებისთვისაც გაერთიანებების წევრობა იდენტობის, მი
კუთვნებულობისა და ერთად ყოფნის განცდას ქმნიდა.
ეს ტრადიცია რომის იმპერიაშიც გაგრძელდა და კიდევ
უფრო განვითარდა. ისტორიულ ქრონიკებს შემორჩა ქალაქ
ამისუსის მოსახლეობის ერთი ჯგუფის წერილი მაგისტრატ
ტრაიანესადმი, სადაც ისინი ნებართვას ითხოვდნენ ორგა
ნიზებულად დახმარებოდნენ ქალაქის ყველაზე გაჭირვებულ
მოსახლეობას.
შუასაუკუნეების ევროპაში ვაჭართა და ხელოსანთა ამქრე
ბი და გილდიები გავლენიან აქტორებად ჩამოყალიბდნენ, ხო
ლო ყველა პირველი ევროპული უნივერსიტეტი ნებაყოფლო
ბით გაერთიანებული ადამიანების ინიციატივის საფუძველზე
დაარსდა.
ნებაყოფლობითი გაერთიანებების რაოდენობა მნიშვნე
ლოვნად გაიზარდა ინდუსტრიულ და პოსტინდუსტრიულ
პერიოდებში რამდენიმე ფაქტორის კომბინაციის შედეგად,
რომელთა შორისაა ინდუსტრიული რევოლუცია, მოსახლეო
ბის რაოდენობის მატება, ინტერესების და მიზნების დიფერენ
ციაცია და ტრანსპორტისა და კომუნიკაციის საშუალებების
განვითარება.
კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელმაც, ალბათ, ყველაზე დიდი
გავლენა იქონია ევროპაში ნებაყოფლობითი გაერთიანებების
რაოდენობის მკვეთრ ზრდაზე, გახლდათ 1914-1922 წლების
სისხლიანი პერიოდი, რომელმაც უამრავი სიცოცხლე იმ
სხვერპლა და მილიონობით ადამიანი მხოლოდ სხვების თა
ნადგომის, სიკეთისა და მობილიზების უნარის ამარა დატოვა.
ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა სხვადასხვა ზომის გაერთიანებე
ბი, რომლებიც ეხმარებოდნენ ფერმერებს, ომით დაზარალე
ბულთა ოჯახებს, მზრუნველობის გარეშე დარჩენილ ბავშვებსა
და უმწეო ადამიანებს.
ნებაყოფლობითი გაერთიანებების ჩამოყალიბება მჭიდრო
დაა დაკავშირებული ემიგრაციასთან. ემიგრანტები სწორედ
ის ჯგუფია, რომლებიც უცხო ქვეყანაში იოლად პოულობენ
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ერთმანეთს და სწრაფი ტემპებით ერთიანდებიან ურთიერ
თდახმარებისა და სამშობლოში დარჩენილი თანამემამულეე
ბის დახმარების მიზნით.
დღეს, მიახლოებითი გამოთვლებით, მსოფლიოში 970
მილიონი ადამიანი ეწევა2 მოხალისეობრივ საქმიანობას.
მათ შორის, ყოველი მეოთხე, მოხალისეობრივ საქმიანო
ბას ორგანიზაციების ან საინიციატივო ჯგუფების მეშვეობით
ახორციელებს, ხოლო დანარჩენი სამი უშუალო დახმარებას
უწევს მეზობლებსა და თემის სხვა წევრებს. ამ 970 მილიონ
მოხალისეში ისინიც ითვლებიან, ვინც ვირტუალურად უწვდის
დახმარების ხელს არა მხოლოდ მეზობლებს და თანამემამუ
ლეებს, არამედ მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში მცხოვრებ
ადამიანებსა და ჯგუფებს. ამგვარ, ვირტუალურ მოხალისეო
ბაზე, საკითხავის შემდეგ ნაწილში მოგითხრობთ.

ვირტუალური მოხალისეობა
1900 წელს, მსოფლიოს ერთ-ერთმა ყველაზე გამოჩენილმა
მეცნიერმა ნიკოლა ტესლამ (1856-1943) მისივე ავტორობით
გამოცემულ ბროშურაში აღწერა გეგმები, რომლებიც უკავ
2
UN volunteers: Volunteers Count. Their Work Deserves To Be
Counted. ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე.

შირდებოდა „მსოფლიო უსადენო სისტემას“. ტესლას აზრით,
ამ სისტემას მყისიერად უნდა გადაეცა ნებისმიერი სიგნალი,
შეტყობინება და სიმბოლო მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში.
ცხადია, ეს იდეა, მეოცე საუკუნის დასაწყისში სრულიად აბ
სურდულად მიიჩნიეს და მაშინ ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ
1969 წლის 29 ოქტომბერს UCLA-სა და სტენფორდის უნივერ
სიტეტებში მდებარე ორი კომპიუტერი ერთმანეთს პირველად
დაუკავშირდებოდა. ხოლო წარმოდგენა იმაზე, რომ 1969
წლიდან დაახლოებით სამი ათეული წლის შემდეგ ერთმა
ნეთთან დაკავშირებული მილიონობით კომპიუტერი თუ სხვა
მოწყობილობა სამუდამოდ შეცვლიდა სამყაროსა და ადამია
ნების ცხოვრებას, ალბათ, ყველაზე უფრო თამამი ფანტაზიის
მქონეთაც გაუჭირდებოდათ.
ინტერნეტის გავრცელებამ მსოფლიოში შეცვალა ადამია
ნის საქმიანობის ყველა სფერო და, მათ შორის, მოხალისეო
ბაც, რომელიც კიდევ უფრო გამრავალფეროვნდა და გლობა
ლური მასშტაბები შეიძინა.
მოხალისეობის ახალ ფორმას, რომელიც დახმარების
გაწევის ძირითად ინსტრუმენტად ინტერნეტს იყენებს, ინგლი
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სურად E-volunteering-ს უწოდებენ. ამ სიტყვაში E ელექტრო
ნულს აღნიშნავს. გარდა ამისა, სინონიმურად გამოიყენება
ისეთი ტერმინები, როგორიცაა ვირტუალური მოხალისეობა,
ონლაინ მოხალისეობა, კიბერ-მოხალისეობა და ციფრული
მოხალისეობა.
საკითხავის ავტორების აზრით, ქართულად ამ ტერმინს
ყველაზე უკეთ ვირტუალური მოხალისეობა შეესაბამება და ამ
საკითხავშიც სწორედ მას გამოვიყენებთ.
მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ვირტუალური მოხალი
სეობა არამც და არამც არ ანაცვლებს ტრადიციულ მოხალი
სეობას, არამედ ავსებს და კიდევ უფრო შედეგიანს ხდის მას.
მოხალისეობის ტრადიციული ფორმების მსგავსად, ვირტუა
ლურ მოხალისეობასაც თანაგრძნობა, თანაგანცდა და საზო
გადოებრივი სიკეთის შექმნაში წვლილის შეტანის სურვილი
უდევს საფუძვლად.
ტექნოლოგიების განვითარებამ მნიშვნელოვნად გააფარ
თოვა ადამიანის მიერ სხვებსა და გარემოზე ზემოქმედების
მასშტაბები და კიდევ უფრო განავითარა მოხალისეობის შე
საძლებლობები. ინტერნეტის წყალობით ახლა უკვე იმ ადა
მიანებსაც ეძლევათ მოხალისეობის საშუალება, რომლებსაც,
სხვადასხვა მიზეზის გამო, ნაკლებად აქვთ შანსი მოხალისეო
ბის ტრადიციულ ფორმებში ჩაერთონ, ხოლო ვირტუალური
მოხალისეობა საშუალებას აძლევს დაამტკიცონ, რომ ყველას
შეუძლია საკუთარი წვლილი შეიტანოს სხვა ადამიანების ცხოვ
რების გაუმჯობესებასა და საზოგადოების განვითარებაში.
რა ტიპის მოხალისეობრივი საქმიანობა შეიძლება გან
ხორციელდეს მოხალისის მიერ, რომელიც მოხალისეობის
სწორედ ამ ფორმას იყენებს? ჩამონათვალი დიდია და ჩვენ
მხოლოდ რამდენიმე მაგალითს მოვიყვანთ:
w ნებისმიერი ტიპის კონსულტაცია (ბიზნეს, პროფესიუ
ლი, პირადი და სხვა);
w თარგმნა;
w კვლევა;
w ტექსტის რედაქტირება;
w სამოქალაქო ინიციატივების და კამპანიების ონლაინ
დაგეგმვა და განხორციელება, მათ შორის პეტიციის
შედგენა, ხელმოწერების შეგროვება, საინფორმაციო
მასალების გავრცელება და სხვა;
w ციფრული სერვისების მიწოდება, მათ შორის, ვებ
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გვერდის დამზადება;
w ციფრული დიზაინი;
w პოდკასტების მომზადება;
w ონლაინ კურსების დაგეგმვა-განხორციელება;
w სხვა.
2020 წლის 30 იანვარს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზა
ციამ კორონავირუსი გლობალურ საფრთხედ გამოაცხადა.
ვირუსის გავრცელებამ მთელ მსოფლიოში უპრეცედენტო
საფრთხე შექმნა. ჯანდაცვის პრობლემებთან ერთად, წარ
მოიშვა სირთულეები სხვა მიმართულებითაც, როგორიცაა
სოციალურ-ეკონომიკური თუ კულტურულ-საგანმანათლებლო
სფეროები. პანდემიამ სრულად გააშიშვლა ის ეკონომიკუ
რი, სოციალური თუ პოლიტიკური პრობლემები, რომელთა
წინააღმდეგ ბრძოლა ყოველდღიურად უწევთ მსოფლიოს
ყველაზე ღარიბ მოსახლეობას.
კოვიდ-19-მა ერთგვარი ბიძგი მისცა ვირტუალურ მოხალი
სეობას, კიდევ უფრო აქტუალური გამხდარიყო. ასეთ ვითა
რებაში ვირტუალური მოხალისეობა ერთ-ერთი ეფექტიანი
გზაა როგორც ვირუსის გავრცელების პრევენციის, ისე მოწ
ყვლად ჯგუფებსა და ეკონომიკაზე პოტენციურად დამანგრე
ველი გავლენის შესამსუბუქებლად.
საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციების მობილიზა
ციის გარდა, პანდემიასთან ბრძოლაში და მისი შედეგების
აღმოსაფხვრელად ფასდაუდებელ შრომას ეწევიან რიგითი
ადამიანები, რომლებიც ხშირად ერთიანდებიან სპონტანუ
რად შექმნილ ჯგუფებში. ამ მხრივ არც საქართველოა გამო
ნაკლისი. ხშირად, მარტოხელა ადამიანები, განსაკუთრებით,
მიშა ყარაუ
ლაშვილი.
ფოტო: რადიო
თავისუფ
ლება.

ხანდაზმულები, მრავალშვილიანი და შემოსავლის გარშე
დარჩენილი ოჯახები სწორედ მეზობლების, ნათესავების, ან
სულაც უცნობი ადამიანების კეთილი ნების წყალობით უმ
კლავდებიან პანდემიის დამანგრეველ შედეგებსა და
უიმედობას.
ფეისბუქის ქართველი მომხმარებლების აქტიუ
რობა და კეთილი ნება უამრავ ადამიანს დაეხმარა
გაჭირვების ჟამს. თელაველ პენსიონერს, რომელიც
ბზობის დღესასწაულზე, საგანგებო მდგომარეობის
წესების დარღვევის გამო ტიტების გაყიდვისთვის 3000
ლარით დაჯარიმდა, სწორედ ფეისბუქის ჯგუფების – „თავი
სუფლების გამავრცელებელი საზოგადოება“ და „დავეხმა
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როთ მოხუცებს“ კამპანიის წყალობით უპრეცედენტოდ მოკლე
ხანში 10.000 ლარამდე ოდენობის თანხა შეუგროვდა.

არასამთავრობო ორგანიზაცია Helping
Hand-ის მოხალისეებმა, რომელთაგან ბევრი
ჯერ კიდევ სკოლის მოსწავლეა, პანდემიის
გამოცხადებიდანვე დაიწყეს მოხალისეობ
რივი კამპანიების ორგანიზება, რომელიც
ეხებოდა კოვიდ-19-ის შესახებ მოსახლეო
ბისთვის სანდო ინფორმაციის მიწოდებას
და დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლას.
ასევე საინტერესოა საქართველოს მაღალ
მთიან სოფლებში, ონლაინ სწავლებაზე
გადასვლის შემდეგ აკადემიური ჩამორ
ჩენის მქონე მოსწავლეების დახმარება და
კამპანია – „შენი 200 ლარი სხვას“, რომელიც
მიზნად ისახავდა საქართველოს მთავრობის
მიერ ქვეყანაში რეგისტრირებულ ყველა 18
წლამდე ასაკის მოქალაქისთვის გამო
ყოფილი ერთჯერადი 200 ლარის გაღებას
მძიმე სოციალურ პირობებში მცხოვრები
ბავშვებისთვის. ფეისბუქის ჯგუფი „ქალები
covid-19-ის წინააღმდეგ“ მალევე გადაიზარ

და პროექტში, რომელიც საქართველოს 8
რეგიონის 16 მუნიციპალიტეტში უკიდურეს
სიღარიბეში მცხოვრები ოჯახებისთვის დახ
მარების მობილიზებას ისახავდა მიზნად.
თავდაპირველი მოწოდება ფონდ „ტასოს“
სახელით გავრცელდა. სპონტანურად წა
მოწყებულმა კამპანიამ მალევე მიიპყრო
არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგა
ნიზაციების ყურადღება. „კახეთის რეგიო
ნალური განვითარების ფონდის“, გაეროს
ქალთა ორგანიზაციის პროექტის „ქალთა
ეკონომიკური გაძლიერება სათემო მობი
ლიზაციისა და შესაძლებლობათა განვითა
რების გზით“ და ადგილობრივი მოხალისეე
ბის ძალისხმევის შედეგად, 261-მა ოჯახმა
მიიღო 100 ლარიანი დახმარების პაკეტი.
ინიციატივას სულ მალე „ღია საზოგადოების
ფონდმაც“ დაუჭირა მხარი, რის შედეგადაც
მნიშვნელოვნად გაიზარდა პროექტის და
ფარვის არეალი.

ასეთი მაგალითები ქართულ რეალობაში მრავლადაა. სო
ციალური ქსელების განვითარებამ და ინტერნეტის გავრცე
ლებამ მნიშვნელოვნად გააიოლა აქტივიზმი, მოხალისეობა
და უბრალოდ, სიკეთის კეთების შესაძლებლობა.
საკითხავის მომდევნო ნაწილი სწორედ ამგვარ შესაძლებ
ლობაზეა.

ვირტუალური მოხალისეობა
და სოციალური კაპიტალი:
ადგილობრივიდან გლობალურ
დონემდე
მოხალისეობა, როგორც პრაქტიკა, მჭიდროდ არის დაკავ
შირებული სოციალურ კაპიტალსა და მის განვითარებასთან.
ტერმინი “სოციალური კაპიტალი” პირველად გამოიყენა ამე
რიკელმა სწავლულმა და განათლების სპეციალისტმა
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სოციალური კაპიტალი არის
ყველა ის ხელშესახები რესურსი,
რომელიც მნიშვნელოვან როლს
თამაშობს ადამიანების ყოველდღიურ
ცხოვრებაში, კერძოდ, კეთილი
ნება, თანაგრძნობა და სოციალური
კავშირები.
ლ. ჯ. ჰანიფანმა (1879-1932), 1916 წელს გამოცემულ წიგნში,
რომლის ერთ-ერთი თავიც სწორედ სოციალურ კაპიტალს
4
ალვარო პინტო სქოლტბახი, იოს ვან კემენადე, ვლადიმირ შკოლნიკოვი, გია ნოდია (რედ)
(2005) საქართველოს პოლიტიკური ლანდშაფტი: პოლიტიკური პარტიები: მიღწევები,
გამოწვევები და პერსპექტივები. მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური
ინსტიტუტი, ნიდერლანდების მრავალპარტიური დემოკრატიის ინსტიტუტი, ეუთოს
დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი, თბილისი

ეძღვნებოდა. ჰანიფანის აზრით, სოციალური კაპიტალია
“ყველა ის ხელშესახები რესურსი, რომელიც მნიშვნელოვან
როლს თამაშობს ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებაში,
კერძოდ, კეთილი ნება, თანაგრძნობა და სოციალური კავში
რები იმ ადამიანებსა და ოჯახებს შორის, რომლებიც სოცია
ლურ ერთეულს ქმნიან”. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ტერმინი
თავდაპირველად ადგილობრივ თემებთან მიმართებაში იქნა
გამოყენებული, მისი მნიშვნელობა კარგა ხანია გასცდა ად
გილობრივ გეოგრაფიას, ხოლო აკადემიურ დისკურსში მისი
ახალი და უფრო ფართო მნიშვნელობებიც გაჩნდა. მაგალი
თად, ამერიკელი მეცნიერის რობერტ პატნემის მიხედვით, სო
ციალური კაპიტალი განისაზღვრება, როგორც „სოციალური
ორგანიზაციის ისეთი მახასიათებლები, როგორიცაა ნორმები,
ნდობა, ქსელები, რომლებიც ხელს უწყობს კოორდინაციასა
და თანამშრომლობას საერთო სარგებლის მიღების მიზნით“.3
კიდევ ერთი მკვლევრის, ამერიკელი სოციოლოგის ჯეიმს
ქოულმენის აზრით, სწორედ სოციალური კაპიტალი განაპი
რობებს ადამიანების საერთო მიზნებისთვის ერთობლივად
მოქმედების უნარს, ხოლო თავის მხრივ, ეს უნარი, ნდობის

3
(1995), ‘Bowling Alone: America’s
Declining Social Capital’, Journal of
Democracy, 6(1), P.65

მაღალ დონეს მოითხოვს. თითქმის ყველა საზოგადოებაში,
ადამიანები ენდობიან ოჯახის წევრებს, ნათესავებსა და ახლო
მეგობრებს. თუმცა, სოციალური ინსტიტუტებისა და სხვა ორ
განიზაციების, მაგალითად, საზოგადოებრივი ასოციაციებისა
თუ პოლიტიკური პარტიების ფუნქციონირებისთვის აუცილე
ბელია ნდობა ისეთი ადამიანების მიმართ, რომლებთანაც
პირადი კავშირები არ გვაქვს.4
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„ჩვენს სამყაროში არც ერთი ადამია
ნი და არც ერთი ქვეყანა არ არსებობს
განცალკევებით. ჩვენ ერთდროულად
ვცხოვრობთ ჩვენს სამეზობლოებში
და მთლიან სამყაროშიც. ჩვენ ერთმა
ნეთთან ვართ დაკავშირებულები და
ერთმანეთზე დამოკიდებულიც. გლო
ბალიზაციის სიკეთეებისა და მისით გა
მოწვეული რისკების წინაშე მდგომებ
მა, მომაკვდინებელი კონფლიქტებით,
რომელთა უმთავრესი სამიზნე სამოქა
ლაქო პირები არიან, შეძრწუნებულებ
მა და სიღატაკისა და უსამართლობის
ყოვლისმომცველობით შეწუხებულებ
მა, ჩვენ ერთად უნდა განვსაზღვროთ
ის სფეროები, რომლებშიც არსებული
პრობლემების გადაჭრა კოლექტიურ
ქმედებას მოითხოვს და ერთად გა
დავდგათ ნაბიჯები საერთო, გლობა
ლური ინტერესების დასაცავად“ 5.
კოფი ანანი, გაერთიანებული ერების
ორგანიზაციის გენერალური
მდივანი (1997-2006)
ინტერნეტისა და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების წყალო
ბით მოხალისეობისთვის დროისა და სივრცის დაბრკოლებები
უკვე აღარ წარმოადგენს სერიოზულ გამოწვევას და საშუალე
ბას გვაძლევს მონაწილეობა მივიღოთ ისეთი გლობალური
პრობლემების დაძლევაში, როგორიცაა ბუნებრივი კატაკ
ლიზმებით, ასევე ომებითა და კონფლიქტებით გამოწვეული
ზარალი და კრიზისული სიტუაციები, რაც იმას ნიშნავს, რომ
სოციალური კაპიტალი გლობალურ დონეზეც შეგვიძლია გან
ვავითაროთ და ამით დავეხმაროთ არა მხოლოდ საკუთარ,
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არამედ მოშორებით მცხოვრებ დაუც
ველ თემებს სასიცოცხლოდ მნიშვნე
ლოვანი პრობლემების გადაჭრაში ან
მონაწილეობა მივიღოთ ისეთ გამოწ
ვევებთან გამკლავებაში, რომლებიც
მილიონობით ადამიანის სიცოცხლეს,
განვითარებას და კეთილდღეობას უქ
მნის საფრთხეს.
ცოცხალი ჯაჭვი
ქალაქ კელნში
(გერმანია)
დიდი რვიანის
სამიტის
დროს, 1999
წელი. Perry
Farrell, Youssou
N’Dour, Bono,
Ann Pettifor.

ვირტუალური მოხალისეობის რო
ლი გლობალურ დონეზე სოციალური კაპიტალის შექმნაში უკვე
დიდი ხანია აღიარებულია საერთაშორისო აქტორების, განსა
კუთრებით კი, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ.
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მოხალისეობის
პროგრამასთან არსებული გაეროს ვირტუალური მოხალისეო
ბის სერვისი წარმოადგენს პლატფორმას, რომელიც ყოველ
წლიურად 12.000-ზე მეტ ვირტუალურ მოხალისეს უწევს მო
ბილიზაციას. სერვისი 2000 წელს შეიქმნა თავდაპირველად
ნახევრად დამოუკიდებელი სტრუქტურის სახით, ხოლო უკვე
2004 წლიდან იგი უკვე სრულად იმართება გაეროს მოხალი
სეობის პროგრამის მიერ. ვირტუალური მოხალისეობა წარ
მოადგენს მარტივ, უნივერსალურ და ეფექტიან საშუალებას
იმისთვის, რათა შესაბამისი გამოცდილების ადამიანები და
ორგანიზაციები ერთმანეთს დაუკავშირდნენ და ერთად იმუ
შაონ მათ წინაშე მდგარი განვითარების გამოწვევების დასაძ
ლევად მთელ მსოფლიოში. ამასთან, ამ ტიპის მოხალისეობაში
ჩართულ ადამიანებს შეუძლიათ საკუთარი წვლილი ინტერნეტ
თან დაკავშირებული ნებისმიერი მოწყობილობის მეშვეობით
გაიღონ და თან მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან ხელი
შეუწყონ გლობალურ დონეზე სოციალური კაპიტალის შექმნას.
2014 წლიდან გაეროს ვირტუალური მოხალისეობის სამსახუ
რი ტექნიკურ დახმარებას უწევს კამერუნის სოფლის მეურნეობის
პროფესიონალთა გაერთიანებას Agriculteurs Professionels du
Cameroun. ორგანიზაცია კონგოს აუზში შემავალ სოფელ ტაიაპში
სოფლის განვითარების პროექტს ახორციელებს. ბოლო წლებში
ამ მიდამოებმა მძიმე ზარალი განიცადა ბუნებრივი გარემოსა და
ბიომრავალფეროვნების განადგურების გამო. პროექტი მიზ
ნად ისახავს შემოსავლის წყაროებისა და თემის მობილიზაციის
მდგრადობის მხარდაჭერას. გაეროს ვირტუალურ მოხალისეებს
შორის არიან: საინფორმაციო ტექნოლოგიების ექსპერტი ბურ
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United Nations Volunteers (UNV) programme (2015a) cited in
State of the World’s Volunteerism Report. Transforming Governance. Bonn. 2018 State of the World’s Volunteerism Report: The
Thread That Binds Volunteerism and Community Service (2018).

რა არის მოხალისეობა?

კინა ფასოდან, რომელიც სოფლის რუკებს ადგენს, სოფლის
მეურნეობის ინჟინერი ტოგოდან, რომელიც ტყის საფარველის
სატელიტურ ფოტოებს აანალიზებს და განახლებადი ენერგიის
ექსპერტი საფრანგეთიდან, რომელიც სოფლისთვის მზის ენერ
გიის პროექტს ამუშავებს. სწორედ ამ მულტიდისციპლინურმა და
სისტემატურმა მხარდაჭერამ განაპირობა პროექტის წარმატება,
რომელმაც უკვე დაიმსახურა სხვადასხვა ჯილდო და მოიპოვა ფუ
ლადი გრანტები.6
გლობალიზაციის ფონზე სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ის
სტანდარტები და პოლიტიკა, რომელიც სხვადასხვა საერთაშო
რისო მექანიზმის მეშვეობით ხორციელდება. ამ საერთაშორისო
მექანიზმებში მრავალი ქვეყნის მთავრობაა წარმოდგენილი.
თუმცა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ხმა ხალხისა, რომელთა ცხოვრე
ბაზე უშუალოდ აისახება გადაწყვეტილებები, ყოველთვის ისმის
გლობალურ დონეზე. შესაბამისად, ყველაზე ხშირად, სწორედ
ჩვეულებრივი – გლობალური პოლიტიკისგან შორს მდგომი ადა
მიანების ინტერესები ზარალდება. მოხალისეების, განსაკუთრე
ბით კი, ვირტუალური მოხალისეების, როლი
სწორედ ამ ინტერესების დაცვის დროს ხდე
ბა უფრო მეტად მნიშვნელოვანი, რადგან მა
თი, როგორც გლობალური მოქალაქეობის
მასტიმულირებელი ენერგიის მეშვეობით,
მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები
ადამიანების ხმა ხშირად აღწევს გლობა
ლურ დონეზე მოქმედ ინსტიტუტებამდე.
Jubilee-2000 გლობალურ დონეზე მო

ენ პეტიფორი
და იოანეპავლე II, 1999
წელი.

ხალისეობის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია.
მოძრაობამ, რომლის სახელწოდება უკავშირდება ე. წ. „დიდ
იუბილეს“, ანუ კათოლიკური ეკლესიის მიერ 2000 წლის დასრუ
ლების საიუბილეო აღნიშვნას, მსოფლიოს 160 ქვეყანა მოიცვა.
მისი მიზანი იყო 2000 წლისთვის მსოფლიოს ყველაზე ღარიბი 35
ქვეყნისთვის საერთაშორისო ვალის გაუქმება. კამპანია გამოირ
ჩეოდა საერთაშორისო დონეზე კომუნიკაციისა და მოხალისეე
ბის მობილიზების მიზნით ინტერნეტისა და გლობალური ქსელის
(world wide web) უპრეცედენტო გამოყენებით. ვალის გაუქმების
მოთხოვნით გლობალურ პეტიციაზე ხელი მოაწერა რეკორდულ
მა რაოდენობამ – 19 მილიონმა ადამიანმა.7 გარდა იმისა, რომ
ჩამოწერილ იქნა დაახლოებით 100 მილიონი დოლარის ღირე
ბულების ვალი, რომელიც ყველაზე ღარიბ ქვეყნებს ევროპისა
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და ჩრდილოეთ ამერიკის მდიდარი ქვეყნების წინაშე ემართათ,
კამპანიაში მონაწილე მოხალისეების წყალობით მნიშვნელოვ
ნად გაიზარდა სხვადასხვა ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანების
ცნობიერება და ინფორმირებულობა გლობალურ ფინანსურ სის
ტემაზე ვალისა და საკრედიტო ინსტიტუტების გავლენის შესახებ,
ხოლო თანხა, რომელიც მსოფლიოს ყველაზე ღარიბ ქვეყნებს
უნდა გადაეხადათ, საგანმანათლებლო, ჯანდაცვისა და სიღარი
ბის აღმოფხვრისკენ მიმართულ პროგრამებს მოხმარდა. აღსა
ნიშნავია, რომ კამპანიის ორგანიზატორებმა იდეური ხელმძღვა
ნელის, ენ პეტიფორის თაოსნობით, შეძლეს მოეპოვებინათ არა
მხოლოდ მსოფლიოს მრავალი გამოჩენილი ადამიანის მხარ
დაჭერა, არამედ ათეულობით ქვეყნის რიგითი მოქალაქეების
სოლიდარობაც.
ვირტუალური მოხალისეობის კიდევ ერთი წარმატებული

ბენ რეტრი,
Change.org-ის
დამფუძნებელი
და აღმას
რულებელი
დირექტორი

მაგალითია change.org-ის ისტორია. პორტალი 2007 წელს
სან-ფრანცისკოელმა ბენ რეტრიმ შექმნა, რომელსაც იმედი
ჰქონდა, რომ მისი მეშვეობით შეძლებდა მოხალისეების კონსო
ლიდაციას, თანხის და ხელმოწერების შეგროვებას პოზი
ტიური სოციალური ცვლილებების მისაღწევად. თუმცა,
რეტრის ჩანაფიქრის მიუხედავად, პორტალმა მაინ
ცდამაინც დიდი პოპულარობა ვერ მოიპოვა. სიტუაცია
2011 წელს შეიცვალა, როდესაც სამხრეთ აფრიკელმა
ქალმა ნდუმიე ფუნდრამ, კეიპტაუნის ერთ-ერთ ინტერ
ნეტ-კაფეში მუშაობისას პორტალს მიაგნო და გადაწყვი
ტა, მისი მეშვეობით შეეგროვებინა ხელმოწერები სამხრეთ
აფრიკაში ე. წ. „გამოსასწორებელი გაუპატიურების“ პრაქტიკის
წინააღმდეგ.8 მის მიერ შედგენილი პეტიცია ელვის უსწრაფე
სად გავრცელდა ინტერნეტით და უმოკლეს ხანში არა მხოლოდ

8
სამხრეთ აფრიკაში გავრცელებული პრაქტიკა
სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელი
ქალების „გამოსასწორებლად“, რომელსაც
უამრავი ქალის ჯანმრთელობა და ხშირად,
სიცოცხლეც შეეწირა.

100.000-ზე მეტი ხელმოწერა, არამედ საერთაშორისო მედიის
ყურადღებაც დაიმსახურა, რამაც აიძულა სამხრეთ აფრიკის
ხელისუფლება შეესწავლა პრობლემა და შესაბამისი ზომე
ბი მიეღო მის აღმოსაფხვრელად. ამ შემთხვევის შემდეგ, ბენ
რეტრიმ გადახედა საკუთარ სტრატეგიას და პორტალს დანიშნუ
ლება შეუცვალა: ახლა მისი მეშვეობით მოხალისეებს მხოლოდ
სხვადასხვა პეტიციაზე ხელმოწერების შეგროვება შეუძლიათ.
დღეს change.org-ს მსოფლიოს 28 ქვეყანაში ჰყავს წარმომად
გენლობა და 85 მილიონზე მეტი მომხმარებელი, რომლებიც
მსოფლიოს 196 ქვეყანაში ცდილობენ პოზიტიური ცვლილებე
ბის განხორციელებას.
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დროის ბანკის
უცხოური
გამოცდილება

დროის ბანკი – ბანკი ფულის გარეშე
დროის ბანკს, რომლის მუშაობაში კაპიტალიც ფიგურირებს,
სარგებელიც და კრედიტიც, მაინც არაფერი აქვს საერთო
ბანკთან, როგორც ფინანსურ ორგანიზაციასთან. დროის
ბანკი ახალი მოხალისეობის ფორმაა, რომელიც არსებულ სა
ჭიროებებს და ხელმისაწვდომ რესურსებს ერთმანეთს უკავში
რებს. თუმცა, ესეც არ უნდა იყოს მარტივი გასაგები.
სანამ დროის ბანკის დაარსების
ისტორიაზე გადავიდოდეთ, აუცი
ლებლად უნდა ვთქვათ, რომ დროის
ბანკი „ვალუტად“ დროს იყენებს,
ხოლო სარგებლად არა დივიდენ
დებსა და პროცენტებს, არამედ
ადამიანების მიერ ერთმანეთისთვის
გაწეულ დახმარებას, სოციალუ
რი კაპიტალის განმტკიცებას და
ახალ ურთიერთობებს მიიჩნევს.
ფერმერი
ცვლის
საკუთარ
პროდუქტებს
გაზეთის
ერთწლიან
საწევროზე.

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი ისაა, რომ დროის ბანკი
გაცვლის ანუ ბარტერის პრინციპზე დგას, რაც გასაკვირი სუ
ლაც არ არის: ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 6000 წლით ადრე,
შუამდინარეთის ტომებს უკვე ჰქონდათ ბარტერის სისტემა და
ისინი ერთმანეთში სხვადასხვა ტიპის საქონელს და სამუშაოს
ცვლიდნენ.
საქონლის და მომსახურების გაცვლა მას შემდეგაც შენარ
ჩუნდა, რაც მსოფლიოში პირველი ფული (დაახლოებით ჩვ.
წ. აღ-მდე 600 წელს) გაჩნდა. საუკუნეების განმავლობაში
ფულზე წვდომა მხოლოდ მონარქებისა და დიდგვაროვნების
პრეროგატივას წარმოადგენდა და შესაბამისად, ადამიანები,
რომლებსაც ნაკლებად მიუწვდებოდათ ხელი ფულზე, „ვალუ
ტად“ მათ მიერვე წარმოებულ საქონელს იყენებდნენ. ზემოთ
მოცემულ ილუსტრაციაზე გაზეთიდან „Harpers’s Weekly“,
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ნაჩვენებია, როგორ ცვლის ერთ-ერ
თი ფერმერი საკუთარ პროდუქტებს
გაზეთის ერთწლიან საწევროზე.
მეცხრამეტე საუკუნის დასაწყისში,
ამერიკის შტატ ცინცინატიში ჯოზია
უორენმა სპეციალური მაღაზიაც კი
ბარტერის მაგალითი მე-19 საუკუნიდან: ცინცინატის
დროის მაღაზიის მფლობელის მიერ ხელმოწერილი ბა
რათის მიხედვით, მის მფლობელს გაწეული სამი საათის
შრომის სანაცვლოდ გარკვეული რაოდენობა ნახშირის
„შეძენა“ შეეძლო.

გახსნა, სადაც მეზობლებთან საა
თებით „ვაჭრობდა“ და გარკვეული
მომსახურების სანაცვლოდ სხვა
დასხვა პროდუქტებს, მაგალითად,

ნახშირს სთავაზობდა.
თუმცა, აღსანიშნავია, რომ ამგვარი პრაქტიკა ძირითა
დად კომერციულ მიზნებს ემსახურებოდა. დროის „ვალუტად“
გამოყენებამ სულ სხვა დატვირთვა მე-20 საუკუნეში შეიძინა.
ერთ-ერთი პირველი მაგალითი, რომელიც დოკუმენტურადაა
დადასტურებული და აღწერილი, იაპონიაში
გაჩნდა, როდესაც 1973 წელს იაპონელმა ქალმა ტერუ
ტერუკო
მიზუშიმა

კო მიზუშიმამ მსოფლიოში პირველი დროის ბანკი დააარსა.
თუმცა, იდეა ჯერ კიდევ 1940-იანი წლებიდან მწიფდებოდა
და მას საფუძვლად ის სამწუხარო გამოცდილება დაე
დო, რომელსაც იზიარებდა მეორე მსოფლიო ომის
შედეგად დაზარალებული იაპონიის მოსახლეობა.
მიზუშიმა ხედავდა, რომ უზარმაზარ პრობლემებთან
გამკლავებას ადამიანები მხოლოდ ერთობლივი ძა
ლისხმევით ახერხებდნენ. თუმცა, ამ ძალისხმევას ხში
რად ორგანიზება და კოორდინაცია აკლდა. გარდა ამისა,
ის კარგად ხვდებოდა, რომ დრო იყო ის რესურსი, რომელზეც,
განსხვავებით ფულისგან, ინფლაცია (იმ დროის იაპონიაში
ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა) არ მოქმედებდა. თან,
უკლებლივ ყველა ადამიანს დღე-ღამეში 24 საათი ჰქონდა.
ერთობლივი ძალისხმევის სარგებლის და დროის, როგორც
ალტერნატიული „ვალუტის“ იდეას, ტერუკო მიზუშიმამ ხორ
ცი საკუთარ ორგანიზაციაში – „მოხალისეობრივი შრომის
ბანკში“ შეასხა. „მოხალისეობრივი შრომის ბანკი“ – ქალთა
გაერთიანება, ორი ტიპის სამუშაოს ახორციელებდა: ტრადი
ციული მოხალისეობის გარდა, ორგანიზაციის წევრები ერთმა
ნეთში ცვლიდნენ სხვადასხვა მომსახურებას, ჯგუფის წევრების
უნარ-ჩვევებისა და საჭიროებების მიხედვით.
ორგანიზაციამ თანდათანობით მოიპოვა პოპულარობა.
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2007 წლის მონაცემებით იაპონიის მასშტაბით ორგანიზაციის

10

127 ფილიალი ფუნქციონირებდა.9 მიუხედავად ამ გამოცდი
ლებისა, 1970-იან წლებში დროის ბანკის იდეამ იაპონიის
გარეთ ფეხი ვერ მოიკიდა.

9

ჩრდილოეთ ამერიკისა და ევროპის კონტინენტებზე დროის
ბანკის იდეის პოპულარიზაცია, იდეის დახვეწა და მისთვის
მყარი ინსტიტუციური სტრუქტურის შექმნა ერთ კაცს, იუ
რისპრუდენციის გამოჩენილ პროფესორსა და ერთ დროს
ამერიკელი პოლიტიკური მოღვაწის რობერტ კენედის თანა
შემწეს, ედგარ კანს უკავშირდება. ის დროის ბანკის იდეას
სენტ ლუისში, გრეის ჰილის დასახლებაში მცხოვრები ქალე
ბის ერთი ჯგუფის მეშვეობით გაეცნო,10 რომლებიც 1970-იან
წლებში უკვე ახორციელებდნენ სერვისების და საათების გაც
ვლას და ფურცელზე აწარმოებდნენ ანგარიშს. სწორედ გრეის
ჰილელებმა დაამკვიდრეს გაცვლების პირველი პრინციპები
– თანასწორობა, ორმხრივობა და რწმენა იმისა, რომ ყველა
ედგარ კანი

ადამიანს გააჩნია გამოსადეგი უნარები და ცოდნა.
ედგარ კანის ამ იდეით დაინტერესება ორ ამბავს
უკავშირდება. ერთი მათგანი მისი პირადი და საკ
მაოდ მტკივნეული გამოცდილებაა, ხოლო მეორე
– ამერიკაში იმ დროს განვითარებული მოვლენები.
1980 წელს კანი გულის მწვავე შეტევით საავადმყო
ფოში მოხვდა. კარდიოლოგებმა მას უთხრეს, რომ
სავარაუდოდ, ორ წელზე მეტს ვერ იცოცხლებდა და ამ
დროის განმავლობაში იგი დღეში მხოლოდ ორი საათის გან
მავლობაში შეძლებდა ნორმალურად ფუნქციონირებას. კანი
იხსენებს, რომ მან თავი ძალზე უმწეოდ იგრძნო, მიუხედავად
იმისა, რომ ირგვლივ უამრავი მზრუნველი ადამიანი ეხვია.
იგი ბევრს ფიქრობდა იმ ადამიანებზე – ხანდაზმულებზე, ბავ
შვებსა და მოზარდებზე, რომელთაც საზოგადოება უსარგებ
ლოებად მიიჩნევს იმის გამო, რომ შემოსავალი არ აქვთ.

„ძალიან არ მომწონდა, უმწეოდ რომ
ვგრძნობდი თავს. ჩემს წარმოდგე
ნაში ვიყავი გამორჩეული ადამიანი
მათთვის, ვისაც ჩემი დახმარება სჭირ
დებოდა. მე კიდევ არაფერი შემეძლო
გარდა იმისა, რომ პასიურად მიმე
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ღო დახმარება სხვებისგან. სწორედ
ამ დროს დავფიქრდი პირველად იმ
ადამიანებზე, რომელთა შესახებაც
გაზეთებში წამეკითხა: განა უსარგებ
ლოებად არ ვაცხადებთ მათ? მივხვდი,
რომ ჩემსავით მათაც არ მოსწონდათ
საკუთარი უმწეობა. სწორედ მაშინ გა
ვიაზრე, რომ ახლა ვიწყებდი მთავარ
ბრძოლას – ბრძოლას გამოცხადებუ
ლი უსარგებლობის წინააღმდეგ“.
ამავე პერიოდში ამერიკის მთავრობის გადაწყვეტილე
ბით მნიშვნელოვნად შემცირდა სოციალური პროგრამების
დაფინანსება, რის შედეგადაც მრავალი სოციალური პროგ
რამა საერთოდ შეჩერდა. კანი კარგად ხვდებოდა, რომ ამ
გადაწყვეტილებას მძიმე შედეგი მოჰყვებოდა. „ვიფიქრე, თუ
თემების დასახმარებლად „ძველი“ ფული აღარ არსებობდა,
საჭირო იყო „ახალი“ შეგვექმნა“, ასე ჰყვება კანი იმ ორგა
ნიზაციის დაარსების ისტორიას, რომელიც 1995 წელს მისი
თაოსნობით ჩამოყალიბდა და დღეს TimeBanks USA-ს სახე
ლითაა ცნობილი მთელ მსოფლიოში.
2004 წელს გამოცემულ წიგნში სახელწოდებით „არც ერთი
უსარგებლო ადამიანი“ ედგარ კანი წერს: „სამყაროში, სადაც
ყველაფერი ფულის გარშემო ტრიალებს და სადაც მარკეტინ
გის სპეციალისტები საკუთარ უკიდეგანო ნიჭს ახმარენ ჩვენ
12

დარწმუნებას, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ახლად
გათეთრებული კბილების ელვარება ან ბზინვარე თმებია, ან

11
Cahn, Edgar (2004) No More
Throw-Away People – The Co-Production Imperative. Essential Books
Publishing

ცდილობენ მოგვყიდონ დაზღვევა, რომელიც მფარველი ან
გელოზისდარად დაგვიცავს, დროის ბანკის წევრებმა იციან
– არსებობს გზები, რომელთა წყალობითაც იგრძნობენ, რომ
მათ აფასებენ, ენდობიან და უყვართ კიდეც“.11
დროის ბანკის მუშაობის პრინციპი ხუთ ძირითად
ფასეულობას ეფუძნება:12
1. რესურსები: საზოგადოების ყველაზე დიდი სიმდიდრე
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მისი წევრებია. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია წვლილი შეიტა
ნოს საზოგადოების განვითარებაში. დროის ბანკი საშუალე
ბას აძლევს მის წევრებს თავად განსაზღვრონ, რა არის მათ
თვის ყველაზე ღირებული რესურსი და შესაბამისად, ის დრო,
რომელიც ამ რესურსის გაზიარების შედეგად უნდა მიიღონ;
2. სამუშაოს არსის გადაფასება: სამუშაოდ უნდა ითვლებო
დეს მაგალითად, ბავშვის აღზრდა, ოჯახის წევრებზე ზრუნვა
და სამეზობლოში უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფა.
დროის ბანკი საშუალებას აძლევს აქტივისტებსა და მოხალი
სეებს გადააფასონ საკუთარი წვლილი და გაწეული სამუშაო;
3. გაცვლითობა/ორმხრივი სარგებელი: სიკეთის დაბრუ
ნება ზოგადსაკაცობრიო იმპულსია. სადაც შესაძლებელია,
მოხალისეობის ცალმხრივი პრაქტიკა გაცვლითობით ჩავა
ნაცვლოთ. დროის ბანკში „შენ მე მჭირდები“-ს ნაცვლად მოქ
მედებს პრინციპი „ჩვენ ერთმანეთს ვჭირდებით“;
4. სოციალური კაპიტალი: ადამიანებს ფიზიკურ ინფრას
ტრუქტურასთან ერთად, როგორიცაა ხიდები, გზები და კო
მუნიკაციები, სოციალური ინფრასტრუქტურაც სჭირდებათ.
სოციალური კავშირები, თავის მხრივ, მოითხოვს სოციალური
კაპიტალის უწყვეტ ინვესტირებას ნდობის, გაცვლითობი
სა და სამოქალაქო ჩართულობის მეშვეობით. დროის ბანკი
უზრუნველყოფს სისტემას, რომელიც ამყარებს სოციალურ
კაპიტალს, სადაც თითოეული ქმედება თავის დადებით კვალს
ტოვებს;
5. დაფასება: ჩვენი საქმიანობა ეფუძნება თითოეული ჩვენ
განის წვლილის აღიარებასა და დაფასებას და ასევე მად
ლიერების გამოხატვის ქმედუნარიან სისტემას.
კიდევ ერთი პრინციპი, რომელიც საფუძვლად უდევს
დროის ბანკის მუშაობას, გახლავთ თანაწარმოება (ინგლ.
Co-production). ამ პრინციპის აღმოჩენაც კანის პირად გა
მოცდილებას უკავშირდება: იურისპრუდენციის სწავლებისას
(პროფესორი კანი ახლაც აგრძელებს იურისპრუდენციის
პროფესორის წარმატებულ კარიერას), იგი დაფიქრდა იმაზე,
რომ გამოცდებისას სტუდენტების მიერ მაღალი ქულების მი
ღება არ იყო დამოკიდებული მხოლოდ მასზე – პროფესორზე,
რომელიც ბრწყინვალე ლექციებს ატარებდა. ეს გახლდათ
ორმხრივი პროცესი, რომელშიც, სტუდენტებს, თუ მეტი არა,
არანაკლები წვლილი მიუძღვოდათ. ედგარ კანი მიხვდა, რომ
ეს მიდგომა უნდა გამოეყენებინა სოციალურ ცვლილებებ
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თან მიმართებაშიც: „სოციალურ სამართლიანობას მხოლოდ
სერვისების მიწოდებით ვერ მივაღწევთ“, – განაცხადა კანმა
14

ერთ-ერთ ინტერვიუში, „პარტნიორებად და თანამშრომლებად
უნდა გავიხადოთ ის ადამიანები, რომელთაც ჩვენი დახმარე
ბა სჭირდებათ და რომელთაც ამ სერვისებს ვაწვდით“.13

13

ამერიკული დროის ბანკის დაარსებიდან მალევე, იდეა
ბრიტანელებმაც აიტაცეს და 1998 წელს მარტინ საიმონის
თაოსნობით ბრიტანეთში ორგანიზაციამ, სახელწოდებით
Fair Share დროის ბანკის პირველი
პროექტი დაიწყო.
დღეს იგი დაახლოებით 300
დროის ბანკსა და 20000-მდე მო
ხალისეს აერთიანებს.14 ამერიკის
შეერთებული შტატებისა და დიდი
ბრიტანეთის გარდა, დროის ბან
კები წარმატებით ფუნქციონირებს
ისრაელში, ესპანეთში, პორტუგა

ედგარ კანი
(მარცხნივ)
და მარტინ
საიმონი

ლიაში, იტალიაში, სლოვაკეთში, ჩინეთსა და როგორც ზემოთ
ვახსენეთ, იაპონიაში.
დროის ბანკები იქმნება და ფუნქციონირებს ისეთ მოვლე
ნებსა და პრობლემებზე საპასუხოდ, როგორიცაა ეკონომიკუ
რი დაუცველობა, ადამიანთა შრომის ტექნოლოგიებით ჩანაც
ვლება, საჯარო მმართველობის სისტემების ნაკლოვანებები,
ბიუჯეტის დეფიციტი და თემებში ცხოვრების გაუარესებული
პირობები. ყოველი

w დროის ბანკი ხელს უწყობს ინდივი
დებს/ორგანიზაციებს შორის მომსახუ
რების გაცვლას;
w ეს არის ორმხრივი მოხალისეობის
ფორმა, რომლის ქვაკუთხედს წარ
მოადგენს გაცემა და მიღება;
w დროის ბანკი დროს იყენებს, რო
გორც საზომს; დროის კრედიტი ეს
არის „ვალუტა“;
w ადამიანებისთვის გაცემული მომსა
ხურება შეიძლება დროის კრედიტით
ანაზღაურდეს. მომსახურება, რომლის
თვისაც არ გაქვთ ფული, შეიძლება
დროის კრედიტით შეიძინოთ.
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ვე ეს კი კიდევ უფრო
თვალსაჩინოს ხდის
ადამიანების, თემებისა
და სამოქალაქო სა
ზოგადოების გაძლიე
რების გადაუდებელ
საჭიროებას. დროის
ბანკი აუთვისებელი და
გამოუყენებელი ადა
მიანური რესურსების
გააქტიურებაზე დგას.

როგორ მუშაობს დროის ბანკი?
დროის ბანკის მუშაობის პრინციპი მარტივია: მისი წევრები
გაწეული სამსახურის სანაცვლოდ გამოიმუშავებენ არა დროს,
არამედ დროის კრედიტს, რომელსაც, თავის მხრივ საჭირო
მომსახურების ან დახმარების მიღებაში დახარჯავენ. „ვა
ლუტად“ დროის, უფრო კონკრეტულად კი, საათის არჩევას
განაპირობებს ის ფაქტი, რომ განსხვავებით ფულისგან, დრო
– ანუ დღე-ღამეში 24 საათი, ყველას გვაქვს! დროის ბანკის
„მამის“ ედგარ კანის აზრით, ყველა ადამიანს აქვს ისეთი
ცოდნა, უნარი და გამოცდილება, რომელიც შესაძლებელია
მოხმარდეს სხვების დახმარებას და ადგილობრივ თემში სო
ციალური კაპიტალის შექმნასა და განვითარებას.
სათემო დონეზე შექმნილ დროის ბანკს სულ ორი რამ
სჭირდება: 1. კომპიუტერი, სადაც აღირიცხება დროის ბანკის
თითოეული წევრის კონკრეტული ცოდნა, უნარი და გამოცდი
ლება, იქნება ეს უცხო ენა, წინდის ქსოვა, თუ ავტომობილის
შეკეთება და აგრეთვე, მოთხოვნილი მომსახურება ან დახმა
რება (მაგალითად, ბაღის მოვლა, ბავშვის სკოლაში წაყვანა,
დახმარება თარგმნაში ან იურიდიული დოკუმენტის შედგენა
ში) და 2. კოორდინატორი, რომელიც საჭიროების შემთხვევა
ში ,,მოთხოვნასა” და ,,მიწოდებას” ერთმანეთთან დააკავში
რებს და შემდეგ უკვე აღრიცხავს და დაითვლის თითოეული
წევრის მიერ გამომუშავებულ ან დახარჯულ დროის კრედიტს.
ცხადია, ტექნოლოგიების, მათ შორის ციფრულის, განვითა
რებასთან ერთად, აღრიცხვის სისტემები მრავალფეროვანი
გახდა და დროის ბანკის ასეულობით ორგანიზაციას თავი
სუფლად შეუძლია შექმნას საკუთარი პლატფორმა, აპლიკა
ცია და სისტემა კრედიტების უკეთ სამართავად, თუმცა, ამ
განვითარების მიუხედავად, პრინციპი მაინც იგივე რჩება და
ნებისმიერ ადგილას, კომპიუტერისა და ცოტა დროის მქო
ნე ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია წამოიწყოს დროის ბანკის
პროექტი საკუთარ სამეზობლოში ან უფრო ფართო გეოგრა
ფიულ არეალში.
პირველივე დროის ბანკის დაარსებიდან საკმაოდ სწრაფად
ჩამოყალიბდა პარტნიორული ურთიერთობები ადგილობრივ
დროის ბანკებსა და სხვადასხვა ორგანიზაციას შორის, რომ
ლებიც ხშირად კონკრეტულ თემატიკას ეძღვნება. მაგალითად,
ჩიკაგოში (აშშ), ქალაქის ერთ-ერთ სასკოლო ოლქში შემა
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ვალი 127 სკოლა ჩაერთო დროის ბანკის პროგრამაში, რის
შედეგადაც სპეციალური განათლების სერვისის მიწოდება
სკოლის მოსწავლეების მიერ გაწეული მომსახურებით ჩანაც
ვლდა: მეხუთე კლასელებმა ხელი მოჰკიდეს სპეციალური სა
განმანათლებლო საჭიროების მქონე მესამეკლასელებისთვის
წერა-კითხვის სწავლების საქმეს და ამით გამომუშავებული
დროის კრედიტების სანაცვლოდ მიიღეს მეორადი კომპიუტე
რები, რომლებიც მათ ძალიან სჭირდებოდათ.
დროის ბანკის წარმატებული მუშაობის მაგალითები უამ
რავია. მათ შორისაა Onion River Exchange, დროის ბანკი,
რომელიც ამერიკის შტატ ვერმონტის პატარა ქალაქ მონპე
ლიეს მცხოვრებლებს აერთიანებს (2018 წლის მონაცემებით
ქალაქში 7.436 ადამიანი ცხოვრობს). აი, რას წერს დროის
ბანკის ერთ-ერთი წევრი:
„ადგილობრივ დროის ბანკს 2013 წლის ივნისში შევუერ
თდი მას შემდეგ, რაც აქ საცხოვრებლად გადმოვედი. ეს
ორგანიზაცია ძალიან მალე გახდა ჩემი აქაური ცხოვრების
მნიშვნელოვანი და ყველაზე საყვარელი ნაწილი – ამაზე ჩემს
მეგობრებს, ოჯახის წევრებს და ხანდახან უცნობებსაც სულ
ვუყვები ხოლმე. დეტალურად ვუხსნი და ვეუბნები, რომ ეს
ამბავი საერთოდ არ არის ფულზე დამოკიდებული. ჰო, და კი
დევ, თხის წველაც გასართობად ვისწავლე! ჰოდა, თხის მოწ
ველის პირველი და არც თუ ისე წარმატებული მცდელობის
შემდეგ, ჩემი გაცვლები სულ უფრო მრავალფეროვანი ხდება
და უფრო ხშირადაც ვახერხებ დროის კრედიტის გამომუშავე
ბას. რაც ყველაზე მთავარია, ყოველი მომდევნო, წინაზე უფ
რო მნიშვნელოვანია. მაშინაც კი, როდესაც ერთი შეხედვით
მოსაწყენ საქმეს ვაკეთებ, მაგალითად, აეროპორტში მიმყავს
ვინმე, ან სახლის დასუფთავებაში ვეშველები, ეს საქმეები
ჩემს თემში მცხოვრებ ადამიანებთან დაკავშირების უთვალავ
შესაძლებლობას მიხსნის. სწორედ ეს არის, რაც ასე ძლიერ
მიზიდავს – ბოლო პერიოდის ყველაზე ძვირფასი მეგობრები
ხომ სწორედ Onion River Exchange-ის წყალობით შევიძინე!“
დროის ბანკის წარმატებული მუშაობის კიდევ ერთი მა
გალითი, ამჯერად დიდი ბრიტანეთიდან, გახლავთ კინგს
კროსის დროის ბანკი (KCTB), რომელიც არასამთავრობო
ორგანიზაციის Holy Cross Centre Trust ბაზაზე მოქმედებს.
ორგანიზაცია 1988 წელს დაარსეს წმინდა ჯვრის ეკლესიის
წევრებმა ლონდონის ამ ნაწილში მომრავლებული უსახლკა
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რო ადამიანების დახმარების მიზნით. დროთა განმავლობაში
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ორგანიზაციამ მუშაობის თემატური არეალი გააფართოვა და
ახლა იგი, თავშესაფრის გარეშე დარჩენილ ადამიანებთან
ერთად, მენტალური ჯანმრთელობის მქონე პირთა, დევნილ

15

თა და თავშესაფრის მაძიებელთა დახმარებაზეც ზრუნავს.15
კინგს კროსის დროის ბანკი სამიზნე ჯგუფის წევრებს საშუა
ლებას აძლევს გახდნენ ადგილობრივი პროცესების აქტიური
მონაწილეები, ჰქონდეთ იმის განცდა, რომ მათ სარგებელი
მოაქვთ სხვა ადამიანებისათვის და შესაბამისად, არ იყვნენ
სერვისების უბრალოდ „მომხმარებლები“. აღსანიშნავია,
რომ კინგს კროსის დროის ბანკმა შეძლო ჩამოეყალიბებინა
ქსელი, რომელშიც გაწევრიანებული ათობით საინიციატივო
ჯგუფი თუ საქველმოქმედო ორგანიზაცია წარმატებით ცვლის
დროს, მომსახურებას და აქტივობებს და გარდა ამისა, უკვე
არსებობს თანხის მოძიების ერთობლივი მცდელობის წარ
მატებით დაგვირგვინების შემთხვევები. მაგალითად: 2010
წლის ზაფხულში, რამდენიმე ადგილობრივმა თეატრალურმა
ჯგუფმა გამოიყენა ადგილობრივი სათემო ორგანიზაციების
კუთვნილი სივრცე რეპეტიციებისთვის (კამდენის თეატრალუ
რი ფესტივალისთვის მზადების პროცესში).
სანაცვლოდ, სათემო ორგანიზაციების წევრებს რამდენიმე
მასტერკლასი ჩაუტარეს თეატრალურ ხელოვნებაში, საჯა
რო მეტყველებაში და ა. შ. ამ ურთიერთობამ ისე მოხიბლა
ორივე მხარე, რომ მალე რამდენიმე ორგანიზაციამ ერთობ
ლივად შემუშავებული საპროექტო განაცხადის საფუძველზე
დაფინანსებაც კი მოიპოვა. რომ არა დროის ბანკი, დიდი
Fair Share-ის
წევრები
სტუმრად
ბრიტანეთის
სახელმწიფო
მინისტრთან,
2000 წელი

ალბათობით, ეს ორგანიზაციები ვერასდროს შეხვდებოდნენ
ერთმანეთს იმგვარ გარემოში, რომელიც ასე ხელსაყრელი
იქნებოდა შემდგომი თანამშრომლობისთვის.16
აღსანიშნავია, რომ დროის ბანკის წვლილი სათემო
განვითარებისა და სოციალური
სამართლიანობის წახალისების
მიმართულებით მალევე აღიარეს
სახელმწიფო დონეზეც, მაგალი
თად, დიდ ბრიტანეთში: 2000 წელს,
ორგანიზაცია Fair Shares-ის თანამ
შრომლები ბრიტანეთის მთავრობა
ში, დაუნინგ სტრიტის 10 ნომერში
მიიწვიეს სახელმწიფო მინისტრთან
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შესახვედრად და მათი წვლილის აღსანიშნავად. ამ ვიზიტის

17

შემდეგ, მთავრობამ დაახლოებით 50 ათასი ფუნტი სტერლინ
გი გამოყო მათი მუშაობის წასახალისებლად.17
ქვემოთ მოყვანილია დროის ბანკის პრაქტიკაში განხორ
ციელების რამდენიმე მაგალითი, ძირითადად, ბრიტანული
გამოცდილებიდან, რომელიც, ვფიქრობთ, დაგაინტერესებთ
და დაგაფიქრებთ იმაზე, თუ რისი გაღება და ამავე დროს, მი
ღებაც შეგიძლიათ საკუთარ სამეზობლოებში:
l უსახლკარო და უმუშევარი კაცი, რომელიც შესანიშნავად
ფლობს მინის მოხატვის ტექნიკას, უარს ამბობს უსასყიდლოდ
დაიტანოს ერთ-ერთი ორგანიზაციის ლოგო მინაზე. სამაგიე
როდ, იგი ორგანიზაციის წარმომადგენლებს სთავაზობს გა
წეული სამსახურის სანაცვლოდ დროის კრედიტი მიიღოს;
l პატიმრები, რომლებიც გლოსტერის ციხეში სასჯელს
იხდიან, გამოიმუშავებენ საათებს იმ ველოსიპედების შეკე
თებით, რომლებიც განვითარებადი ქვეყნების ბავშვებს უნდა
გაუგზავნონ. მათ მიერ გამომუშავებული საათების სანაც
ვლოდ, პატიმართა ოჯახის წევრებს საშუალება ეძლევათ
ისარგებლონ ადგილობრივი დროის ბანკის წევრების მიერ
მიწოდებული მომსახურებით;
l თინეიჯერმა, რომელიც დეპრესიით შეპყრობილ მარტო
ხელა დედასთან ერთად ცხოვრობდა, იმდენი საათი გამოი
მუშავა, რომ ახლა, როდესაც ის დედისგან შორს, ერთ-ერთ
კოლეჯში სწავლობს, დედა ყველა იმ დახმარებას იღებს,
რომელიც მისთვის აუცილებელია;
l შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის დედა,
რომელიც ცდილობს იმუშაოს და აღარ იყოს დამოკიდებუ
ლი სოციალური დახმარების პროგრამაზე, გამომუშავებული
საათების სანაცვლოდ მეტად საჭირო დახმარებას იღებს –
როდესაც ის სამსახურშია, მისი შვილის სკოლაში დროულად
მიყვანაზე დროის ბანკის სხვა წევრები ზრუნავენ;
l 85 წლის ქალი საათებს მისთვის სახალისო საქმის კეთე
ბით აგროვებს – იგი დროის ბანკის წევრების ავტომობილში
ზეთს ცვლის;
l დროის ბანკში გამომუშავებული საათების მეშვეობით სამ
ხრეთ ლონდონში მცხოვრებმა ოჯახმა ქალიშვილის ქორწილის
ორგანიზება მოახერხა, ხოლო გლაზგოში მცხოვრებმა ოჯახმა
მეტად საჭირო დახმარება გამომუშავებული საათების სანაც
ვლოდ ოჯახის წევრის დაკრძალვის ორგანიზებაში გამოიყენა.
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დროის ბანკი მოქმედებაში
18

l მონაწილეები პრაქტიკული საქმიანობის ერთ საათს
„აბანდებენ” დროის ბანკში;
l ამასთანავე, აქვთ უფლება, „გამოითხოვონ” თავიანთი
ერთი საათი იმ სამუშაოსთვის, რომელიც სჭირდებათ;
l დროის აღრიცხვა ხდება სპეციალურად შექმნილ ელექ
ტრონულ მონაცემთა ბაზაში.
ერთნაირად ფასობს ნებისმიერი მონაწილის დრო!
თანასწორობა მოქმედებაშია!
ამ თავში თქვენ უკვე გაეცანით მოხალისეობის შედარებით
ახალ ფორმას, რომელიც თავის დროზე თემში სოციალური
კაპიტალის გაძლიერებისა და გამდიდრების წყაროდ მიიჩ
ნეოდა. თუმცა, ინტერნეტისა და გლობალიზაციის ტემპების
დაჩქარებასთან ერთად, დროის ბანკი გასცდა თემის ან ერთი
ორგანიზაციის ფარგლებს და ახლა გლობალურ დონეზეც
აკავშირებს მოხალისეებს ერთმანეთთან. მომდევნო თავში
შეიტყობთ, თუ როგორ მუშაობს დროის ბანკი გლობალურ
დონეზე და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, საქართველოში,
სადაც თითოეულ ჩვენთაგანს უკვე თავისუფლად შეუძლია
შეუერთდეს დროის ბანკის მზარდ ქსელს.
როგორ მუშაობს დროის ბანკი18
გია დარეგისტრირდა დროის
ბანკში და მონიშნა ყველა ის
უნარი, რაც მას აქვს

გიამ თავისი
TimeCoin-ები საიტის
დახმარებით გაიმდიდრა

გიამ მიიღო
TimeCoin-ები სოფოსგან
ეზოს დასუფთავებისათვის

თამარი არის დროის ბანკის წევრი
და მას სჭირდება დახმარება
საყიდლებზე წასასვლელად
როგორ იყენებს გია
თავის TimeCoin-ებს?
დააკვირდით წრეს

მარგო ბებიას სახლის
დასუფთავებისთვის სოფომ
მიიღო TimeCoin-ები

მარგო ბებიამ მოუქსოვა
ეკას პერანგი

გია წავიდა და შეასრულა
თამარის საჭიროება და
ამის სანაცვლოდ მიიღო
30 TimeCoin-ი
გიამ თავისი TimeCoin-ები
მისცა დათოს, რომელმაც წვეულება
მუსიკალურად გააფორმა

ეკამ ამეცადინა დათოს შვილი მათემატიკაში
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ქართული
გამოცდილება

ს

აქართველოში დროის ბანკის დანერგვის პირველი
მცდელობა 2005 წლიდან დაიწყო. ცალკეულმა პირებ
მა განახორციელეს დროის ბანკის ტიპის ფრაგმენტული

ხასიათის აქტივობები, რომელიც წარმატებით არც ერთხელ
არ დასრულებულა.
2017 წლიდან განათლების განვითარების და დასაქმების
ცენტრმა მოხალისეობის პოპულარიზაციის გზად ორმხრივი
მოხალისეობის მოდელი აირჩია, და შესაბამისად, დროის
ბანკის დანერგვა საქართველოს 10 რეგიონში (იმერეთი,

რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, გუ
რია, აჭარა, კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი, სამცხე-ჯავახეთი, ქვე
მო ქართლი, შიდა ქართლი), პროექტის „სამოქალაქო საზო
გადოების განვითარების ინიციატივის“ ფარგლებში დაიწყო.

„დიდი ხნის განმავლობაში ვეძებდით
რესურსებს დროის ბანკის სისტე
მის დასანერგად. მიუხედავად იმისა,
რომ მოხალისეობის კულტურა და
გამოცდილება ჩვენი ქვეყნისთვის
ახალი არ იყო, ვაცნობიერებდით,
რომ დროის ბანკი სრულიად განსხვა
ვებულ შესაძლებლობებს შექმნიდა
მოხალისეობით დაინტერესებული
ადამიანებისთვის. თავიდან, რა თქმა
უნდა, რთული იყო. აქტიური სოცია
ლური ქსელების ეპოქაში ადვილი
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ლია კილაძე

არც წევრების მოზიდვა და არც მათი
შენარჩუნება აღმოჩნდა, თუმცა, შეუძ
ლებელი არაფერია. წარმატებულმა
მაგალითებმა ბევრი ადამიანის ყუ
რადღება მიიპყრო. ჩვენც ვხვდებო
დით, რომ კარგ საქმეს ვაკეთებდით,
დაინტერესებულ ადამიანებს ერთმა
ნეთთან ვაკავშირებდით და რაც
მთავარია, არსებულ ვითარებას
უკეთესობისკენ ვცვლიდით.
დროის ბანკი ბევრად სცდება
მოხალისეობის იდეის საქველ
მოქმედო გაგებას, ის ნებისმიერი
პროფესიის, ინტერესის, ასაკისა და
შესაძლებლობების მქონე ადამიანს
აძლევს საშუალებას, რომ დახმარე
ბის ხელი გაუწოდოს სხვას და ასევე,
თავადაც მიიღოს სხვისი მხარდაჭე
რა. სწორედ ეს არის მისი მთავარი
არსი, რის გამოც ადამიანები მოხა
ლისეობის იდეის ირგვლივ, ერთ სივ
რცეში ჯერ ვირტუალურად იყრიან
თავს და შემდეგ, ამ ვირტუალურ ურ
თიერთობას ფიზიკური კავშირებით
ამყარებენ“
— ამბობს განათლების განვითარების და დასაქმების
ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე ლია კილაძე.
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Timerepublik-ის შექმნის ისტორია
Timerepublik - ეს არის ელექტრონული
სივრცე, რომლის მეშვეობითაც
შეგვიძლია მივიღოთ ინფორმაცია, ვის
სჭირდება დახმარება ამა თუ იმ საქმის
შესრულებაში და ვინ არის მზად ჩვენი
დახმარებისთვის!

Timerepublik-ის პირ
ველი კონცეფცია 20
წლის წინ გაბრიელ
დონატომ, მეგობრებ
თან ერთად, შვეიცა
რიის ალპებში შექმნა.
„შვეიცარიის ალ
პებში ჩემს მშობლებს

ნაქირავები ჰქონდათ სახლი, სადაც არდადეგებსა და თავი
სუფალი დროის უმეტეს ნაწილს ვატარებდი.
ეს იყო საოცარი და განსაკუთრებული ადგილი, ველური
გარემო – სადაც არც ელექტროენერგია იყო და არც წყალი.
სახლი საკმაოდ დიდი იყო, ორი ბუხრით, მე ხშირად ვაწ
ყობდი წვეულებებს და ქალაქ ლუგანოში მცხოვრები ყველა
ახალგაზრდა ერთხელ მაინც იყო ნამყოფი ამ სახლში. ჩემს
მეგობარ კარიმს განსაკუთრებით მოსწონდა იქ, ცივილიზა
Timerepublik-ის
დამფუძნებელი
გაბრიელ
დონატო

ციიდან შორს ყოფნა.
ერთად ვთევზაობდით, ტყეში შეშას ვამზადებდით და ამას
თანავე ორივეს გვქონდა განცდა, რომ რაღაც არასწორი
ხდებოდა საზოგადოებაში: ბუნებაში ადამიანები უახ
ლოვდებიან ერთმანეთს, ხდებიან ემპათიურები, მაგ
რამ როცა ყოველდღიურ ცხოვრებას უბრუნდებიან,
სადღაც ქრება ეს განცდები და დამოკიდებულებები.
ერთ დღესაც კარიმმა ნახა გადაცემა ადგილობ
რივი დროის ბანკის შესახებ, თუ როგორ უცვლიდნენ
ერთმანეთს სერვისებს ერთ-ერთ კორპუსში მცხოვრები პირე
ბი და როგორ აღრიცხავდნენ შედეგებს სპეციალურ წიგნში,
რაც ერთგვარად გახდა ჩვენი ახალი იდეის შთაგონების წყა
რო და დავიწყეთ Timerepublik-ის კონცეფციის შექმნა.“
ასე იხსენებს გაბრიელ დონატო Timerepublik-ის შექმნის
ისტორიას. იდეის ავტორებისთვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწ
ვევა „აღრიცხვის წიგნის“ ონლაინ ფორმატით ჩანაცვლება
იყო. ეს პროცესები 2005 წლამდე, სოციალური მედიის რე
ვოლუციამდე, ხდებოდა – მანამდე, ვიდრე ფეისბუქი პოპუ
ლარული გახდებოდა. მეგობრული იდეის მომწიფებას წლები
დასჭირდა და მხოლოდ 2012 წელს გახდა შესაძლებელი
Timerepublik-ის პლატფორმის ამუშავება. 6 თვეში შეიქმნა
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პლატფორმის Beta ვერსიაც. ბოლო 8 წლის განმავლობაში
სამჯერ მოხდა ვებგვერდის განახლება და განვითარება.
Timerepublik დღეს უკვე გლობალური პლატფორმაა, რო
მელიც 110-ზე მეტ ქვეყანაში მუშაობს და 100.000-ზე მეტი
მომხმარებელი ჰყავს.
დღესდღეობით დროის ბანკის მომხმარებლებს შორის
ყველაზე აქტიური ქვეყნებია: იტალია, ბრაზილია, ამერიკის
შეერთებული შტატები და საქართველო.
Timerepublik-ის წევრები ძალიან განსხვავდებიან ერთმა
ნეთისაგან, მაგრამ მაინც შესაძლებელია აქტიური წევრების 2
კატეგორიად დაყოფა:
1.

მომხმარებლები, რომლებიც ძირითადად ონლაინ

2.

ვებ/გრაფიკული დიზაინი, იურიდიული დახმარება,

მომსახურებებს ცვლიან ერთმანეთში: სწავლება,
ბიზნეს-კონსულტირება და სხვა;
3.

მომხმარებლები, რომლებიც ცვლიან სერვისს ფიზი
კური კონტაქტით: ძაღლის გასეირნება, ხელოსნობა,
ფოტოგრაფია, ექიმის კონსულტაცია, ხელნაკეთი
ნივთების დამზადება, სურსათის შეძენა და მაღაზიი
დან მოტანა და სხვა. ჩვეულებრივ, Timerepublik-ზე
ადამიანები იწყებენ ონლაინ მომსახურებების გა
ზიარებას და მას შემდეგ, რაც ერთმანეთის ნდობას
მოიპოვებენ, პირისპირ აგრძელებენ სერვისების
გაცვლას.

Timerepublik-ის „შვეიცარიული იდეა”, რომ ადამიანები
დაკავშირებოდნენ, დაახლოვებოდნენ და დახმარებოდნენ
ერთმანეთს, უფრო სოციალური კავშირების გაღრმავებას
გულისხმობს, ვიდრე მოხალისეობის პოპულარიზაციას. ქარ
თველი Timerepublik-ელების ამოცანა უფრო მასშტაბურია:
სოციალური კავშირების გაძლიერება და მოხალისეობის გან
ვითარება.
ამიტომაც გაჩნდა ახალი ონლაინ სივრცე მათთვის, ვინც
მზადაა მოხალისეობისთვის და მათთვისაც, ვისაც სურს,
ისარგებლოს მოხალისეთა სერვისით.
მოხალისეობრივი ისტორიები, რომლებიც სამი წლის მან
ძილზე ქართულმა დროის ბანკმა შექმნა, კარგად აჩვენებს,
რომ ქართველმა მომხმარებელმა ორგანულად მოირგო
დროის ბანკის სისტემა.
ქართულ ენაზე ადაპტირდა მსოფლიოს ერთ-ერთი დროის
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com.19 ამავე პლატფორმაზე შეიქმნა ქართულენოვან მომ
ხმარებელთა ჯგუფი, სადაც სამი წლის მანძილზე 5079 პირი
დარეგისტირდა. დაიდო 850-ზე მეტი მოთხოვნა, რომელთა
გან 665 შესრულდა, რის შედეგადაც ადამიანებმა 608 საათი
გაცვალეს ერთმანეთში.
ქართული დროის ბანკი გახდა მოხალისეთა და
აქტიურ მოქალაქეთა პირველი ელექტრონული
ქსელი, სადაც გაერთიანებული არიან სხვადასხვა
ასაკის, უნარებისა და შესაძლებლობების ადა
მიანები. იქ დარეგისტირება და ამ პლატფორმის
გამოყენება ყველა პროფესიის მქონე პირს შეუძ
ლია: მოსწავლეს, ხელოვანს, ბიზნესმენს, ჟურ
ნალისტს, პედაგოგს. მრავალფეროვანი სივრცე,
სოციალური კავშირების გაღრმავებისა და ადა
მიანური კაპიტალის დაგროვების გარდა, იძლევა
პიროვნული და კარიერული წინსვლის, უნარების
დახვეწის, საქმიანი ურთიერთობის, სათემო სა
ჭიროებისთვის ახალგაზრდების მობილიზების,
ადვოკატირების, საქველმოქმედო კამპანიების
ორგანიზების და სხვა მრავალფეროვან შესაძ
ლებლობებს.
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ინდივიდუალური მოხალისეობა
ქართულ დროის ბანკში დარეგისტრირებულ წევრებს აქვთ
შესაძლებლობა, სისტემაში განათავსონ მოთხოვნები და
თავიანთი საჭიროებები იმ ადამიანებს გაუზიარონ, ვინც,
თავის მხრივ, მზადაა დაეხმაროს მათ. მაგალითად, მოთ
ხოვნა შეიძლება იყოს: პირადი რეზიუმეს შედგენა, ტექსტის
სხვადასხვა ენაზე თარგმნა, პოსტერის მომზადება, ვიდეოს
მონტაჟი და სხვა.
ერთჯერადი მოხალისეობრივი აქტივობა დროის ბანკის
წევრებს საშუალებას აძლევს დააგროვონ დრო, რომელსაც
შემდეგ თავიანთი საჭიროებებისთვის გამოიყენებენ და ასევე
მათ ირგვლივ შემოიკრიბონ ის ადამიანები, ვინც დახმარების
ხელი გაუწოდა.
თუ ქართული დროის ბანკის მუშაობას შევაფასებთ, პრო
ცენტულად, ყველაზე მაღალი ხვედრითი წილი (65%) სწორედ
ერთჯერად მოხალისეობრივ აქტივობებს უჭირავს.
მაკა ეხმარება ავთოს ტექსტის რედაქტირებაში, ავთო ვიდეო
მონტაჟს აკეთებს ნინოსთვის, ნინო სლოგანებს ურჩევს თა
მარს ტოლერანტობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებუ
ლი ღონისძიებისთვის, თამარი ტირამისუს რეცეპტს უზიარებს
ზოიას, რომელიც მზადაა ქარგვასთან დაკავშირებული რჩევე
ბი გასცეს და ასე დაუსრულებლად იკვრება მოხალისეობრივი
ჯაჭვი, რომელიც პატარ-პატარა მოხალისეობრივი რგოლებია
და ერთი შეხედვით, მოხალისეობის პოპულარიზაციისა და
კულტურის დამკვიდრების საქმეში მკრთალი გამონათებებია.
თუმცა, სწორედ ასეთი მაგალითები ქმნის და ზრდის, პირ
ველ რიგში, ინდივიდების სოციალურ კაპიტალს, რაც დროთა
განმავლობაში აუცილებლად აისახება ქვეყნის სოციალური
კაპიტალის მაჩვენებელზეც, რომელიც საქართველოში, ისევე,
როგორც სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, დაბალია.
საქართველოში დაბალი სოციალური კაპიტალის უმთავრე
სი მიზეზი კომუნისტური წარსულია, როცა ადამიანებს სხვა
დასხვა ორგანიზაციაში ძალდატანებით აწევრიანებდნენ.
დღეს, როცა ეს ვალდებულებები აღარ არსებობს, საკუთარი
სურვილით მოქალაქეთა მაინც ძალიან მცირე ნაწილი ერთვე
ბა სხვადასხვა საზოგადოებრივ აქტივობაში.
ქართველებს კარგი კავშირები აქვთ საკუთარ ნათესავებ
თან, მეზობლებთან, თემის წარმომადგენლებთან, მაგრამ
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უცხო ადამიანებთან სისტემური თანამშრომლობისგან თავს
იკავებენ, რაც შემაკავებელი კაპიტალის მახასიათებელი უფ
როა, ვიდრე გამაერთიანებლის.
„მკვლევრები სოციალური კაპიტალის ორ ტიპს
განასხვავებენ: შემაკავებელ (bonding) და გამაერ
თიანებელ (bridging) სოციალურ კაპიტალს. შემა
კავებელი სოციალური კაპიტალი გულისხმობს
ჯგუფურ სოლიდარობასა და მჭიდრო კავშირებს.
ამ ტიპის კაპიტალი ახასიათებს მჭიდრო ნათე
საურ, ჩაკეტილ საოჯახო და კლანურ ურთიერთო
ბებს. გამაერთიანებელი სოციალური კაპიტალი
კი გულისხმობს ადამიანთა უფრო ფორმალურ
თანამშრომლობას. უკანასკნელი, გულისხმობს
რა ჯგუფის გარეთ თანამშრომლობის ძიების სურ
ვილს, აერთიანებს ადამიანებს სხვადასხვა ჯგუფე
ბიდან. სწორედ გამაერთიანებელი სოციალური
კაპიტალი არის ამაღლებული და გრძელვადიანი
მიზნების მიღწევის ძირითადი ინსტრუმენტი. შესა
ბამისად, ქვეყნის განვითარებაში, შემაკავებელ
თან შედარებით, გამაერთიანებელი სოციალური
კაპიტალი უფრო დიდ როლს თამაშობს.“
დროის ბანკს აქვს გამაერთიანებელი სოციალური კაპი
ტალის შექმნის დიდი პოტენციალი – ინდივიდუალური მოხა
ლისეობრივი ამბები და ისტორიები სხვის (უცნობის, უცხოს)
ცხოვრებაში მონაწილეობისა და უკეთესობისკენ შეცვლის
პირველი საფეხურია, რაც ასევე ინდივიდის ქვეცნობიერს ამ
ზადებს სამოქალაქო ჩართულობისა და სხვადასხვა მნიშვნე
ლოვან პროცესში მონაწილეობისთვის.
პროფესიით ჟურნალისტი მაკა ხაზიური Timerepublik-ის ერთ-ერთი პირველი ქართველი
მომხმარებელია.
„თავიდან ცოტა სკეპტიკურად
ვიყავი განწყობილი, ვფიქრობდი,
რა საჭიროა დროის ბანკში ეძებო
დამხმარე, როცა დიდი სანაცნობო
წრე და მრავალი კეთილგანწყობი
ლი ადამიანი გყავს. ერთხელაც, პროფე

სიიდან გამომდინარე, მინდოდა, ერთ-ერთ
ფოტორედაქტირების პროგრამაში მესწავლა
მუშაობა, რომელსაც ჩემს საქმიანობაში მარ
ტივად გამოვიყენებდი. ჩემს დიდ სანაცნობო
წრეში არ აღმოჩნდა ადამიანი, ვინც მცირე
კონსულტაციებს მაინც გამიწევდა. მოთხოვნა
Timerepublik-ზე დავდე, მალევე გამოეხმაურა
გიორგი მელიავა, რომელმაც კვალიფიციური
კონსულტაცია ონლაინ გამიწია“.
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პიროვნული და პროფესიული
განვითარების შესაძლებლობები
დროის ბანკი ერთგვარი ასპარეზია როგორც პროფესიუ
ლი სტარტისთვის, ასევე შინაგანი ცვლილებისთვისაც. ერთი
მხრივ, დროის ბანკის სისტემა ქმნის შესაძლებლობას, მიი
ღო პირველი გამოცდილება – პირველად მოხატო კედელი,
შექმნა პოსტერი, ჩაერთო წიგნების შეგროვების აქციაში,
სხვებთან ერთად დაასუფთავო სკვერი და ამასთანავე, ამ
პროცესებმა შეგცვალოს პიროვნულად, განგაწყოს სხვების
დასახმარებლად და მოხალისეობა გახდეს შენი პიროვნული
მოთხოვნილება, შენი ცხოვრების ნაწილი.
მართა მარგველანი პროფესიით ფილო
ლოგია, თუმცა, ისე მოხდა, რომ თავისი
პროფესიით არასოდეს უმუშავია. დროის
ბანკმა მას 46 წლის ასაკში საშუალება
მისცა საყვარელი საქმე ეკეთებინა. დღეს
მოსწავლეებს სხვადასხვა ლიტერატურული
ნაწარმოების განხილვაში ეხმარება.
,,ვერც კი წარმომედგინა, თუ ეს დღე
როდესმე დამიდგებოდა და მიხეილ ჯავა
ხიშვილის, კონსტანტინე გამსახურდიას
სიღრმეებს მოსწავლეებს გავუზიარებდი.
ახალმა საქმიანობამ სხვანაირად ამანთო,
შეგრძნება მაქვს, თითქოს ჩემი დაკარგული
თავი ვიპოვე“.

მიშა არობელიძე მხატვარია. მიშა ოზურ
გეთში ცხოვრობს. კედელზე ხატვა ძა
ლიან მოსწონდა, თუმცა, არასოდეს
ჰქონია შესაძლებლობა, თავისი
ძალები ამ მიმართულებით მოე
სინჯა. პირველი გამოცდილება
დროის ბანკის საშუალებით მიიღო.
პედაგოგი, ასევე ოზურგეთელი ციცო
კუპრაძე, შვილიშვილებისთვის სიურ
პრიზის გაკეთებასა და სახლში კედლის
მოხატვაში ითხოვდა დახმარებას. მოთ
ხოვნას მიშა გამოეხმაურა და ასე შეაბიჯა
კედლის მხატვრობის სამყაროში.

ირმა აფრასიძე დმანისის სოციალური
მომსახურების სააგენტოს სოციალური
მუშაკია, ამავე დროს, Timerepublik-ის წევ
რი. მოხალისეთა ერთიან პლატფორმაზე
ერთ-ერთ შეხვედრაზე დარეგისტრირდა.
ფიქრობდა, რომ მოხალისეობრივ საქმია
ნობას ვერასდროს შეუთავსებდა თავის
პროფესიას. მალევე გამოჩნდა ,,პირველი
ევროპელის“ აღმასრულებელი დირექტო
რის ნინო ომიაძის მოთხოვნა, რომელიც
ეძებდა მოხალისეს, ვინც სკოლის მოსწავ
ლეებს ბულინგის, სოციალური მუშაკის
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ინფორმაციას. ირმა აფრასიძე მოთხოვნას
გამოეხმაურა.
,,კი, ეს ჩემი საქმე და ჩემი მოვალეობაა,
მაგრამ არავინ გვავალებს მოსწავლეებს ვე
საუბროთ ამ საკითხებზე. ძალიან საინტერე
სო შეხვედრა გამოგვივიდა. მოსწავლეებმა
ინფორმაცია მიიღეს, მე კი კმაყოფილების
საოცარი გრძნობა მქონდა, რომ ჩემი მო
ხალისეობრივი მცირე აქტივობით ბევრს
ვაჩვენე გზა, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ
ბულინგის შემთხვევაში“.
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მნიშვნელოვანია ისიც, რომ დროის ბანკის საშუალე
ბით შეგიძლია იპოვო ის ადამიანები, მხარდამჭერები, ვინც
პირველი პროფესიული ნაბიჯების გადადგმასა თუ კარიე
რულ განვითარებაში მოხალისეობრივად დაგეხმარებიან.
ამ შემთხვევაში ძალიან ხშირად სვამენ კითხვას: რამდენად
კვალიფიციური იქნება ეს დახმარება? ამ მხრივ დაზღვეული
არც ანაზღაურებადი სერვისის მიღების დროს ვართ. თუმცა,
დროის ბანკის შემთხვევაში, მოხალისეების რეიტინგს ღია შე
ფასებებითა და კომენტარებით, მათ მიერ გაწეული სერვისის
მიმღები პირები ადგენენ.

რიმა ნაროზაშვილი რაჭიდანაა, გადაწ
ყვიტა, თავის მამულში ვაზი დაერგო,
თუმცა, ახალდარგული ვენახის
მოვლის დიდი გამოცდილება და
ცოდნა ნაკლებად ჰქონდა.
„ზუსტად ამ პერიოდში მეგობარ
მა ახალი პლატფორმის შესახებ
მითხრა – ისეთი ქსელია, რჩევებს
მოგცემენ და დაგეხმარებიან კიდეცო.
დავრეგისტრირდი და ჩემი მოთხოვნაც
დავდე. დიდი იმედი არ მქონდა, რომ
ვინმე გამომეხმაურებოდა. მალევე მო
ვიდა შეტყობინება, რომ ვიღაც მზად იყო
დამხმარებოდა – ბესარიონ მურუსიძემ,
რომელსაც ვაზის მოვლის მრავალ
წლიანი გამოცდილება და უნარები აქვს,
ვენახის მოვლასთან დაკავშირებით საუ
კეთესო რჩევები მომცა, კერძოდ, როდის
და რა რაოდენობით უნდა მივცე სასუქი,
როგორ დავიცვა ვაზი მავნებლებისა და
ყინვისგან, როდის უნდა მოხდეს გასხვლა
და ა. შ.“ ვაზმა და დროის ბანკმა დაგვა
მეგობრა, Тimerepublik-ის გაკვეთილები
დღემდე გრძელდება. უკვე ვიცი სივრცე,
სადაც შემიძლია ყველა კითხვაზე პასუხი
მივიღო და შესაბამისი ადამიანები ვი
პოვო.“

ნინი ასანაშვილი ქართული დროის ბანკის
წევრი 2018 წლიდანაა. ნინიმ სწორედ
ამ სისტემით (Тimerepublik-ით) იპოვა
ჩიკაგოელი მოხალისე, რომელიც მას
ინგლისური ენის სწავლასა და საუბრის
გაუმჯობესებაში ეხმარებოდა. სტივენ სის
ტერი ნინისთვის კვირაში ორჯერ ონლაინ
მართავდა ინგლისური ენის გაკვეთილებს.
„ბატონი სისტერის სერვისით რომ მე
სარგებლა და მისთვის „დრო გადამეხადა“,
მეც დავიწყე აქტიური მოხალისეობრივი
საქმიანობა, ყოველდღიურად ვამოწმებ
დი ვებგვერდზე დადებულ მოთხოვნებს,
ვცდილობდი, რაც შეიძლება მეტი დრო
დამეგროვებინა,“ – ამბობს ნინი.

პირველი გამოცდილების მიღების მა
გალითია ქართულ-ამერიკული სკოლა
„პროგრესის“ მოსწავლეების მოხა
ლისეობრივი მონაწილეობა ქუთაისის
მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანი
ზებულ ბიზნეს-ფორუმ „ოქროს საწმისში“,
სადაც მოხალისეები მოწვეული პირების,
მათ შორის, ინგლისურენოვანი სტუმრე
ბის რეგისტრაციას ახდენდნენ და პირველ
შთაბეჭდილებს უქმნიდნენ ფორუმის
მონაწილეებს.
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ქართველი მომხმარებელი, ჯგუფში გაცვლილი სერვისების
გარდა, ასევე აქტიურად სარგებლობს გლობალური ქსელით.
ეს ქმნის ახალ შესაძლებლობებს, როგორც პიროვნული და
პროფესიული, ასევე სამოქალაქო ორგანიზაციების, განვითა
რებისთვის.
ლევან გობაძე: „ვებგვერდის კონცეფ
ციის შექმნისთვის ფინან
სურ რესურსებს ვეძებდი,
ქართველი სპეციალისტები
საკმაოდ სოლიდურ თანხებს
გვთხოვდნენ. რომ იტყვიან,
ალალბედზე დავდე მოთხოვნა.
დიდი იმედი არ მქონია, რომ ვინმე
გამოეხმაურებოდა და იმას, რაშიც 10 000
ლარზე მეტს გვთხოვდნენ, მოხალისეობ
რივად გაგვიკეთებდა ვინმე. ძალიან მალე
გამომეხმაურა ინდონეზიელი მოხალისე,
რომელმაც უმნიშვნელოვანესი დახმარება
გაგვიწია“.

ზაჰიდ შაიხ ლატიფი ინდონეზიიდანაა,
თუმცა, Тimerepublik–ის გლობალურმა
სივრცემ მას საშუალება მისცა მსოფლიო
მოხალისე გამხდარიყო. ზაჰიდი ერთ-ერთ
ქართულ ორგანიზაციას საქველმოქმედო
ვებგვერდის კონცეფციის შექმნაში დაეხ
მარა. ახალგაზრდა მეცნიერთა კავში
რის „ინტელექტის“ დირექტორმა ლევან
გობაძემ მოთხოვნა გლობალურ ქსელში
განათავსა.

დავით არძენაძე ბათუმელია და ერთ-ერთ
ორგანიზაციაში მუშაობს. პროექტის ფარ
გლებში, გურიაში, კერძოდ, ოზურგეთში,
შეხვედრას გეგმავდა. მან შეხვედრისთვის
შენობის მოძიება და მონაწილეთა მობი
ლიზება დროის ბანკის მოხალისის, ოზურ
გეთელი ნათია ვაშალომიძის მხარდაჭე
რით შეძლო. ამით ორგანიზაციამ დროც
დაზოგა და რესურსებიც.

თეა შელია EDEC-ში ერთ-ერთი ახალ
გაზრდული პროექტის კოორდინატორია.
პროექტის ფარგლებში ახალგაზრდე
ბისთვის პერიოდულად უკეთებს
ორგანიზებას სხვადასხვა ტიპის
შეხვედრებს. ერთ-ერთი შეხ
ვედრის ორგანიზება სწორედ
დროის ბანკის საშუალებით
შეძლო – სისტემაში დადებულ
მის მოთხოვნას, ევროკავშირისა და
ნატოს საკითხებზე სემინარის ჩატარე
ბას, წეროვანის დევნილთა დასახლების
მკვიდრი, ილიას უნივერსიტეტის სტუ
დენტი, მზეო კახნიაშვილი გამოეხმაუ
რა. მოხალისეობრივად ორგანიზებულ
შეხვედრაზე ახალი ინიციატივის იდეაც
გაჩნდა: იმ საჯარო სკოლებში, რომლის
მოსწავლეებიც შეხვედრას ესწრებოდნენ,
ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო
კუთხეები შეიქმნა.
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დროის ბანკის წარმატებული ისტორიები

ქუთაისის შეზღუდული შესაძლებლობე
ბის მქონე დღის ცენტრის კოორდინატორი
სოფიო კუპატაძე ქართული დროის
ბანკის აქტიური მომხმარებელი
პანდემიის პერიოდში გახდა.
,,მას შემდეგ, რაც ონლაინ და ვირ
ტუალურ სწავლებაზე გადავედით,
უამრავი საჭიროება გაჩნდა: მშობლე
ბის უმეტესობას არ ჰქონდა ინტერნეტ პლატ
ფორმების ინსტალირებისა და გამოყენების
უნარი. არც დღის ცენტრს ჰქონდა ფინანსური
რესურსი, რომ ამ მიმართულებით მათი გა
დამზადება მომხდარიყო. დროის ბანკზე ნა
პოვნი მოხალისეები ძალიან დაგვეხმარნენ.

თითქმის ყველა მშობელს ინდივიდუალურად
დაუკავშირდნენ და დახმარება აღმოუჩინეს.
დროის ბანკს სხვა რესურსის მობილიზებაშიც
ვიყენებთ – მოხალისეები ონლაინ უკითხავენ
ზღაპრებს ჩვენს აღსაზრდელებს, უტარებენ
მუსიკისა და ხელოვნების გაკვეთილებს.
სწორედ დროის ბანკით ვიპოვეთ ჩვენი დღის
ცენტრის ძალიან კარგი მეგობარი – ამბრო
ლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ურავის
საჯარო სკოლის გეოგრაფიის პედაგოგი,
ფიქრია ბერიშვილი, რომელიც პერიოდულად
ბავშვებს ონლაინ სამყაროს ამბებზე, მზეზე,
მთვარეზე, პლანეტებსა და სხვადასხვა ბუნებ
რივ მოვლენაზე ესაუბრება.“

არსებობს კარგი მაგალითები, როცა დროის ბანკის საშუა
ლებით საზოგადოებრივმა და ბიზნეს ორგანიზაციებმა მოახ
დინეს მოხალისეების მობილიზება, რომლებმაც მნიშვნელო
ვანი წვლილი შეიტანეს სხვადასხვა ღონიძიების დაგემვასა
და განხორციელებაში.

მკვლევართა და ანალიტიკოსთა გაერთია
ნების ხელმძღვანელმა სოსო მეზვრიშვილმა
დროის ბანკისა და მოხალისეთა ელექტრო
ნული პლატფორმის – Timerepublik-ის შესა
ხებ გორში გამართულ რეგიონულ ფორუმზე
შეიტყო. სწორედ იმ პერიოდში იგეგმებოდა
საერთაშორისო დოკუმენტური ფილმების
ფესტივალი.
„ფესტივალის ორგანიზებას მხოლოდ
თანამშრომლები ვერ შევძლებდით, ამიტომ
მოხალისეთა მოსაძიებლად ახალი და ინო

ვაციური სისტემა – Timerepublik გამოვიყე
ნეთ.
საერთაშორისო დოკუმენტური ფილმების
ფესტივალის ორგანიზებაში ახალგაზრდა
მოხალისეთა ჯგუფი ჩაერთო, რომლებმაც
ძალიან კარგი გამოცდილება მიიღეს.
Timerepublik მარტივი მექანიზმია: იპოვო
ადამიანები, ვისი დახმარებაც ძალიან გჭირ
დება. მოხალისეების გარეშე ალბათ ძალიან
გაგვიჭირდებოდა მსგავსი ტიპის და მასშტა
ბების ფესტივალის ორგანიზება“.
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სოფო დიასამიძე ბიზნესისა და სამოქალა
ქო სექტორების თანამშრომლობის
გაღრმავების მიმართულებით
უკვე წლებია აჭარაში მუშაობს.
ყოველწლიურად მართავს თევზის
ფესტივალს, რომელიც თევზის
ბიზნესით დაკავებულ მეწარმეებს
საშუალებას აძლევს ერთმანეთს გამოც
დილება გაუზიარონ.
,,არ არის ფესტივალის ორგანიზება იოლი
საქმე. რომ არა ის ადამიანები, რომლებიც

მოხალისეობრივად ერთვებიან, ალბათ, შეუძ
ლებელი იქნებოდა ამ ღონისძიების მოწყობა.
ყველა ფესტივალის წინ მიწევდა მოხალი
სეების სათითაოდ მოძიება, დროის ბანკმა
კი შესაძლებლობა მომცა, ჩემი მოთხოვნით
მრავალი ადამიანისთვის მიმეწვდინა ხმა.
გამოხმაურებებმაც არ დააყოვნა. ბათუმში
მცხოვრებმა რვა ახალგაზრდამ გამოხატა
ინტერესი, რომ ამ დიდი და შრომატევადი
საქმის განხორცილებაში ჩემი ტვირთი გაე
ზიარებინა.“

ახალქალაქში მცხოვრებთა 95 % ეთნი
კურ სომხებს წარმოადგენს. მათმა დიდმა
ნაწილმა არ იცის სახელმწიფო ენა, არ აქვს
წვდომა ქართულ მედია საშუალებებზე, რაც
რეგიონში ინტეგრაციის პროცესს უშლის
ხელს. 2019 წელს, ევროკომისიის ინიციატი
ვით ქალაქში ევროკავშირის დღე აღინიშ
ნა. ღონისძიებაში ძირითადად ეთნიკური
უმცირესობები მონაწილეობდნენ, თუმცა,
ინტეგრაციის ხელშეწყობისთვის მნიშვნე
ლოვანი იყო, მათთან ერთად, ღონისძიე
ბების დაგეგმვასა და განხორციელებაში,
ეთნიკურად ქართველი ახალგაზრდებიც
ჩართულიყვნენ.

ამ მიზნის მისაღწევად, ახალქალაქის
ზრდასრულთა განათლების ცენტრმა მი
მართა სამცხე-ჯავახეთის ჰაბ-ორგანიზაციას
„დემოკრატ მესხთა კავშირი“, რომელმაც
მოხალისეები დროის ბანკის პლატფორმის
გამოყენებით შეარჩია. მოთხოვნას 15 ახალ
გაზრდა გამოეხმაურა.
საბოლოოდ, ქართულენოვანი ახალგაზ
რდები ახალქალაქში მცხოვრებ ეთნიკურ
სომეხ თანატოლებთან ერთად აქტიურად
ჩაერთვნენ ევროპის დღეებში. ეს იყო ინტეგ
რაციისა და თანაცხოვრების ძალიან კარგი
მაგალითი და შესაძლებლობა.

ქართული დროის ბანკის სისტემამ შექმნა მოხალისეთა
ერთი იდეის ირგვლივ გაერთიანების პრეცედენტები – იდეა
შეიძლება იყოს სოციალური, საქველმოქმედო და ის სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის ცხოვრების პირობების გაუმჯობესე
ბას ეხებოდეს. დროის ბანკი ერთ-ერთი ყველაზე კომფორტუ
ლი ადგილია მსგავსი ინიციატივების განსახორციელებლად.
განსაკუთრებით, ერთი გეოგრაფიული თემის წევრების
გასაერთიანებლად ადგილობრივი პრობლემების, მათ შორის,
ამავე თემის ერთი კონკრეტული წარმომადგენლის პრობლე
მის მოსაგვარებლად. ასეთი საქველმოქმედო აქციებისა და
ღონისძიებების ორგანიზატორები ძირითადად დროის ბანკში
დარეგისტრირებული სკოლის მასწავლებლები და სამოქალა
ქო კლუბის წევრები არიან.

43

დროის ბანკის წარმატებული ისტორიები

დაბა სურამის მეორე საჯარო სკოლის
მოსწავლეებმა კამპანია განახორციელეს,
რომელიც მოიცავდა ქუჩის ძაღლებისთვის
ხის სახლების გაკეთებას და მათთვის საკვე
ბის მოპოვებას.
„მეგობრებო, მოდის ცივი ზამთარი. ჩვენს
ოთხფეხა მეგობრებს სიცივეში ყოფნა ემუქ
რებათ, რადგან არ გააჩნიათ თბილი სახლი.
ჩვენი მიზანია სურამში ქუჩის ძაღლებს
ავუშენოთ პატარა სახლები, რომ თბილად
გაატარონ ცივი დღეები. ჩვენი დიდი თხოვ
ნაა, რითიც შეძლებთ, დაეხმაროთ ჩვენს
ოთხფეხა მეგობრებს! არ აქვს მნიშვნელობა,
რითი დაეხმარებით – თუ გექნებათ ძველი
ფიცრები, ლურსმნები, საღებავები, ყველა
ფერი გამოგვადგება, ნებისმიერი რესურსი!“
მოსწავლეთა ინიციატივას საკმაოდ ბევრი
ადამიანი გამოეხმაურა და კამპანიაც წარმა
ტებით განხორციელდა.

დროის ბანკის საშუალებით განხორციელ
და სოციალური კამპანია – „ერთი ღერი
შეშა ნაზიბროლასთვის“.
ნაზიბროლა დაბა სურამის მე-2 საჯარო
სკოლაში სწავლობს. იგი სოციალურად
დაუცველი ოჯახიდანაა. სკოლის დირექ
ტორმა დალი ბროლიძემ შეამჩნია, რომ
ბავშვი დილაობით სკოლაში გათოშილი
მოდიოდა. მისი ამბები მოიკითხა და აღ
მოაჩინა, რომ ოჯახს შეშა არ ჰქონდა. შეშის
შეგროვების აქციის იდეასთან ერთად გაჩ
ნდა მოთხოვნა Timerepublik-ის პლატფორ
მაზე – ერთი ღერი შეშა ნაზიბროლასთვის.
„მოთხოვნას სკოლის მოსწავლეები და
პედაგოგები გამოეხმაურნენ, ინიციატივას
შეუერთდნენ სხვა სკოლებიც. საბოლოოდ
კი ამბავი იმით დასრულდა, რომ ადგილობ
რივმა თვითმმართველობამ ნაზიბროლას
ოჯახს შეშა შეუძინა.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაჯანის საჯარო სკო
ლის სამოქალაქო განათლების „GREENCLUB”-მა დროის
ბანკის დახმარებით განახორციელა მოხალისეობრივი
აქტივობა „ვიზრუნოთ ერთმანეთზე“ – შეაგროვეს
ტკბილეული, რომელიც საახალწლოდ დაურიგეს
სოციალურად დაუცველ ბავშვებს.
ლაჯანის საჯარო სკოლის მოხალისეებმა დროის
ბანკით გაუკეთეს მობილიზება ადგილობრივ მოხალი
სეებს და უმწეოთა სასადილოს იმ ბენეფიციარებისთვის,
რომლებიც სასადილოში მოსვლას ვერ ახერხებდნენ, თბი
ლი სადილი შინ მიჰქონდათ.

მოხალისეთა მობილიზება
სამოქალაქო აქტივიზმისთვის
ქართული დროის ბანკით შეიქმნა ისეთი მაგალითებიც,
რომელიც მოიცავს სამოქალაქო აქტივიზმსაც. აქტივობები
შინაარსით მრავალფეროვანია: ეკოლოგიური საკითხების
მოგვარება, უფლებების დაცვა, ტოლერანტობისა და დემოკ
რატიის სწავლება. ეს ღონისძიები ძირითადად ლოკალურია
და კონკრეტულ გეოგრაფიულ თემს მოიცავს, მაგალითად:
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სკვერის მოწყობა დედოფლისწყაროს ერთ-ერთ სოფელში;
დემოკრატიის კვირეულის ორგანიზება სოფელ ქსნის საჯარო
სკოლაში; პრეზენტაციების ორგანიზება ადამიანის უფლებებ
თან დაკავშირებით ჭიათურის მუნიციპალიტეტში.
ქართულ დროის ბანკზე საქართველოს ათივე რეგიონიდან
5000-ზე მეტი ადამიანია დარეგისტრირებული. შესაბამისად,
დროის ბანკს სამოქალაქო აქტივიზმისთვის მოხალისეების

კონფლიქტის ზონის საზღვრისპირა სოფელ პერევში (საჩხე
რის მუნიციპალიტეტი) სკვერი-ბიბლიოთეკის გახსნის იდეა
პროგრამა „საქართველოს მოხალისეებს“ ეკუთვნის. თავი
დან გადაწყვიტეს, რომ წიგნების შეგროვების აქცია პე
რევში არსებული სკოლისთვის იმერეთის თორმეტივე
მუნიციპალიტეტში განეხორციელებინათ. აქციის
თვის მოხალისეების მობილიზება Timerepublik-ის სა
შუალებით მოხდა, სისტემაში დადებულ მოთხოვნას
წიგნების შეგროვებასთან დაკავშირებით ათეულობით
მოხალისე გამოეხმაურა. აქციას საქართველოს პარლამენ
ტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგანმანათლებლო მოძრაო
ბა „ეკვილიბრიუმი“ და ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი
კეკელიძეც შეუერთდა.

მობილიზების საკმაოდ დიდი პოტენციალი აქვს.
ერთადერთ ქართულ დროის ბანკს ჯერ მხოლოდ სამწლია
ნი, მაგრამ მრავალფეროვანი ისტორია აქვს. თუმცა, მისი
პოტენციალი ბევრად უფრო მეტია.
უპირველესად, ამ პოტენციალს ის 5000-ზე მეტი მოხა
ლისე ქმნის, რომელიც პლატფორმაზეა რეგისტრირებული.
პირველი მოხალისეობრივი ელექტრონული ქსელის წევრები
ერთჯერადი მოხალისეობრივი აქტივობებით, სოციალური თუ
საგანმანათლებლო კამპანიებით გამოიმუშავებენ სოციალურ
დოვლათს, კაპიტალს. ეს კაპიტალი მნიშვნელოვნად გაიზ
რდება, თუ სისტემა სხვადასხვა საგანმანათლებლო თუ ბიზნეს
ორგანიზაციის მიერ მოხალისეობრივი საქმიანობის დათვლი
სა და აღიარების შესაძლებლობად იქნება გამოყენებული,
რაც ხელს შუწყობს თვისობრივად ახალი მოხალისეობრივი
კულტურის დამკვიდრებას საქართველოში.
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ტესტი

შეავსეთ 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)
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 ადამიანებ
თან 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)

10. მჯერა, ცალკეულ ადამიანებს შეუძ
ლიათ სამყაროს შეცვლა
l დიახ (2 ქულა) n არა (0 ქულა)
11. ზოგჯერ, მუშაობის დროს ძალიან და
ძაბული ვარ, რაც ხელს მიშლის ნაყო
ფიერ შრომაში
l დიახ (0 ქულა) n არა (2ქულა)
12. საკუთარ ემოციებზე კონტროლს მარ
ტივად ვკარგავ
l დიახ (0 ქულა) n არა (2 ქულა)
13. ახალი სამუშაოს დაწყებისას ვცდი
ლობ, 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)

7. სხვების დახმარება თავს კარგად
მაგრძნობინებს
l დიახ (2 ქულა) n არა (0 ქულა)

16. მიჭირს მძიმე ემოციებთან გამკლა
ვება, ადამიანების ტკივილს ძალიან
განვიცდი
l დიახ (0 ქულა) n არა (2 ქულა)

8. ხშირად სხვების ინტერესებს
საკუთარზე წინ ვაყენებ
l დიახ (2 ქულა) n არა (0 ქულა)

17. ადამიანები მახასიათებენ, როგორც
კარგ მსმენელს და გულისხმიერ პიროვ
ნებას
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)

18. ვინც შეუპოვრად შრომობს და სხვებს
ეხმარება, წარმატებას აუცილებლად
მიაღწევს
l დიახ (0 ქულა) n არა (2 ქულა )
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19. ახალ ადამიანებთან ურთიერთობა
ენერგიით მავსებს
l დიახ (2 ქულა) n არა (0 ქულა)
20. თავს ვალდებულად ვთვლი,
ვიბრძოლო იმისთვის, რაც სწორად
მიმაჩნია
l დიახ (2 ქულა) n არა (0 ქულა)

46-60 ქულა – სრული მზაობა

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

ემპათია, მაღალი პასუხისმგებლო

22. მიჭირს ახალგაცნობილ ადამია
ნებთან კონტაქტის დამყარება
l დიახ (0 ქულა) n არა (2 ქულა)

შერჩეული მოხალისეობრივი სამუ

გაქვთ ყველა უნარი, რომელიც მო
ხალისეს სჭირდება – კომუნიკაბე
ლურობა, სიახლეებისთვის მზაობა,
ბა, საზოგადოებრივ ღონისძიებებში
ჩართულობისთვის მზაობა. სწორად
შაოს შემთხვევაში ეს საქმე კარგად
გამოგივათ.

23. მომწონს, როცა რთულ და საპასუ
ხისმგებლო საქმეს ვაკეთებ
l დიახ (2 ქულა) n არა (0 ქულა)

30-44 ქულა – საშუალო მზაობა
თქვენ შეგიძლიათ სხვების ემოციე
ბის გაგება და გაზიარება. მოგწონთ

24. სხვების დახმარება თავდაჯერებუ
ლობას მმატებს
l დიახ (2 ქულა) n არა (0 ქულა)

ადამიანებთან ურთიერთობა, საკ
მაოდ მაღალი პასუხისმგებლობა
გაქვთ. თუმცა, მეტი გამოცდილება

25. მიჭირს ახალი საქმის წამოწყება
l დიახ (0 ქულა) n არა (2 ქულა)

გჭირდებათ მოხალისეობრივ სამუ
შაოში ჩართვისთვის.

26. გული მიცრუვდება, თუ ჩემი შრომა
არ ფასდება
l დიახ (0 ქულა) n არა (2 ქულა)

0-28 ქულა – ჯერ არ ხართ მზად
შეიძლება მოხალისეობრივი შრომა
არ იყოს დაფასებული ან ანაზღაუ

27. ინტერესები ხშირად მეცვლება
l დიახ (0 ქულა) n არა (2 ქულა)

რებული სხვების მხრიდან. მოხალი
სეობრივი შრომა მოითხოვს ბევრ

28. ვფიქრობ, სხვა ადამიანებზე
მგრძნობიარე ვარ
l დიახ (2 ქულა) n არა (0 ქულა)

დროს, ემოციების კონტროლს, ემპა
თიას, სხვების მიღებასა და დახ
მარებისთვის მაღალ მზაობას იმ

29. მიჭირს დაწყებული საქმის ბო
ლომდე მიყვანა, თუ სათანადოდ არ
მაფასებენ
l დიახ (0 ქულა) n არა (2 ქულა)

ადამიანებისთვისაც კი, რომლებიც
ჩვენგან მნიშვნელოვნად განსხვავ
დებიან. თქვენ ფლობთ ამ უნარების
ნაწილს, თუმცა მეტი უნდა იმუშა

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

ვოთ მოხალისეობისთვის მზაობაზე.
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