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წი ნა სიტ ყვაო ბა
“ყო ველ ნი კე თი ლი დაწ ყო ბა ნი, რო მელ თაც საგ ნად აქუთ 

სა ზო გა დო სარ გებ ლო ბა, ლა ტა რიე ბი, ხე ლის მო წე რა ნი და 

თეატ რე ბის გა მარ თვა ნი, ჩვენს დრო ში აღ მოჩ ნდნენ სა ჭი როდ 

სა ზო გა დოე ბი სათ ვის… დრომ გან ვლო, რო დე საც  სა ხალ ხო სა-

ჭი როე ბის აღ სრუ ლე ბა ში მოყ ვა ნი სათ ვის, სა ზო გა დოე ბა მიჰ მარ-

თავ და მთავ რო ბა სა და მას მოს თხოვ და შემ წეო ბა სა. ესეც უნ და 

იყოს. მხო ლოდ სა ზო გა დოე ბის თვით მზრუნ ვე ლო ბა და იმის 

მხრით ვე დაწ ყე ბა თვით შე სა ხებ თა საქ მე თა მის ცემს ხალხს მოძ-

რაო ბა სა, დაა ყე ნებს გა ნათ ლე ბის გზა ზე და. ჭეშ მა რი ტი გა ნათ-

ლე ბა ისე სწავ ლათ საგ ნე ბის მით ვი სე ბა ში არა მდგო მა რეობს, 

რო გო რა თაც მიხ დო მი ლე ბა ში სა ზო გა დო სა ჭი როე ბა თა და მათ 

აღ სრუ ლე ბა ში სა ზო გა დოე ბი სა გან ვე... ესე იყო ძუელს დროებ ში. 

უმე ტე სი ნა წი ლი მშუე ნიერ თა ტა ძარ თა და მო ნას ტერ თა, ასე-

ვე თარ გმნი ლე ბა ნი საეკ ლე სიო და საე რო წე რილ თა ქარ თულს 

ენა ზე, შეუს რუ ლე ბია ხალ ხსა თა ვის -თა ვად, ხელ თ-მძღუა ნებ ლო-

ბა თა გა რე შე... ამ წეს სედ უნ და და ვემ ყარ ნეთ აწ ცა და ეს არც 

არის ჩუენ თვის ძნე ლი”, სწერ და დი მიტ რი ბაქ რა ძე, მეც ხრა მე ტე 

საუ კუ ნის ცნო ბი ლი ქარ თვე ლი მოღ ვა წე ჟურ ნალ „ცის კრის“ რე-

დაქ ტორს, ივა ნე კე რე სე ლი ძეს. 

წე რი ლი, რო მე ლიც რე დაქ ტორ მა ჟურ ნა ლის 1861 წლის მე-3 

ნო მერ ში გა მოაქ ვეყ ნა, მთლია ნად ეძ ღვნე ბო და სა ზო გა დოე ბის 

მიერ ინი ცია ტი ვის ხელ ში აღე ბას ურ თიერ თდახ მა რე ბის მიზ ნით 

მთავ რო ბის გან და მოუ კი დებ ლად, ანუ იმ გვა რი ქმე დე ბე ბის აუ ცი-

ლებ ლო ბას, რო მელ საც დღეს ჩვენ სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზმს და 

მო ხა ლი სეო ბას ვუ წო დებთ. 

სამ წუ ხა როდ, ის, რა საც დი მიტ რი ბაქ რა ძე ძვე ლი დროის 

ტრა დი ციას უწო დებ და და ფიქ რობ და, რომ მი სი გან ხორ ციე ლე-

ბა ძნე ლი არ უნ და ყო ფი ლი ყო ქარ თუ ლი სა ზო გა დოე ბის თვის, 

თით ქმის მთლია ნად გა ნად გურ და საბ ჭო თა ტო ტა ლი ტა რიზ მის 

პი რო ბებ ში, გან სა კუთ რე ბით კი, მი სი ორ გა ნი ზე ბუ ლი ფორ მე-

ბი. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ ინ დი ვი დუა ლურ დო ნე ზე ურ თიერ-

თდახ მა რე ბა ყო ველ თვის არ სე ბობ და და იარ სე ბებს კი დეც, ეს 

არ კმა რა „სა ხალ ხო სა ჭი როე ბის აღ სრუ ლე ბა ში მოყ ვა ნი სა“ და 

იმი სათ ვის, რომ თა ვი და ვაღ წიოთ საბ ჭო თა იდეო ლო გიის მიერ 

თავ სმოხ ვეულ მან კიერ რწმე ნას მთავ რო ბის, რო გორც მზრუნ-

ვე ლი მშობ ლის შე სა ხებ, ხელ ში ავი ღოთ ინი ცია ტი ვა და ვიქ ცეთ 
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პა სუ ხის მგებ ლო ბის მქო ნე მო ქა ლა ქეე ბად.  

და მოუ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის შემ დეგ სა ქარ თვე ლო მნიშ ვნე-

ლო ვან საერ თა შო რი სო დახ მა რე ბას იღებს მე გო ბა რი ქვეყ ნე ბი სა 

და საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციე ბის გან იმ რთუ ლი გა მოწ ვე ვე-

ბის და საძ ლე ვად, რომ ლე ბიც თან ახ ლავს დე მოკ რა ტიუ ლი ტრან-

სფორ მა ციის მტკივ ნეულ პრო ცესს. დახ მა რე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 

ნა წი ლი სა მო ქა ლა ქო კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის კე ნაა მი მარ თუ-

ლი, რაც ჩვენს ქვე ყა ნას ჰაე რი ვით სჭირ დე ბა. 

ეს სა კით ხა ვიც სწო რედ ერ თ-ერ თი ასე თი პროექ ტის ფარ-

გლებ ში შეიქ მნა, რო მელ საც „სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის 

გან ვი თა რე ბის ინი ცია ტი ვა“ ეწო დე ბა და კონ რად ადე ნაუე რის 

ფონ დის თაოს ნო ბით ხუ თი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციის გან 

შემ დგა რი კონ სორ ციუ მი ახორ ციე ლებს ევ რო კავ ში რის ფი ნან სუ-

რი მხარ და ჭე რით. 

მკით ხველს უკ ვე ეცო დი ნე ბა, რომ პუბ ლი კა ციის ერ თ-ერ თი 

ძი რი თა დი ხა ზი სწო რედ სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მი სა და მო ხა ლი-

სეო ბის  ხელ შეწ ყო ბაა, თუმ ცა, შე ვე ცა დეთ თქვე ნი ყუ რად ღე ბა 

იმ ახა ლი რეა ლო ბის თვი საც მიგ ვეპ ყრო, რო მე ლიც გლო ბა ლი-

ზა ციი სა და სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გიე ბის გან ვი თა რე ბის 

შე დე გად შეიქ მნა და სრუ ლიად ახა ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი გაა ჩი ნა 

აქ ტი ვიზ მის, მო ხა ლი სეო ბის, ურ თიერ თდახ მა რე ბი სა და გლო-

ბა ლუ რი თა ნა მე გობ რო ბის შექ მნის თვის. ერ თ-ერთ ასეთ შე საძ-

ლებ ლო ბას დროის ბან კი წარ მოად გენს, რო მე ლიც ამ სა კით ხა-

ვის მთა ვა რი თე მაა და სა ქარ თვე ლო ში უკ ვე მოქ მე დებს ზე მოთ 

ნახ სე ნე ბი პროექ ტის წყა ლო ბით. 

სა კით ხა ვი დან შეიტ ყობთ, რომ დროის ბანკს არა ფე რი აქვს 

საერ თო კო მერ ციულ და წე სე ბუ ლე ბებ თან (რო გორც ეს, ერ თი 

შე ხედ ვით, სა ხელ წო დე ბი დან ჩანს) და ამა ვე დროს ტრა დი ციუ ლი 

მო ხა ლი სეო ბის გა ნაც გან სხვავ დე ბა: მი სი მო ნა წი ლეე ბი დახ მა-

რე ბის გამ ცე მე ბიც არიან და მიმ ღე ბე ბიც და მათ კარ გად იციან, 

რომ ყვე ლა ჩვენ განს, მიუ ხე და ვად ეკო ნო მი კუ რი და სო ცია ლუ რი 

მდგო მა რეო ბი სა, გა ნათ ლე ბი სა და და საქ მე ბის სტა ტუ სი სა, აქვს 

უნა რი და შე საძ ლებ ლო ბა, დაეხ მა როს სხვებს და თა ვი იგ რძნოს 

არა მხო ლოდ ქველ მოქ მე დე ბის ობიექ ტად, არა მედ სა ზო გა დოე-

ბის სრულ ფა სო ვან წევ რად. 

ჩვენ, ამ სა კით ხა ვის ავ ტო რებს, იმე დი გვაქვს, რომ აქ მოყ ვა-

ნი ლი მა გა ლი თე ბი და ის ტო რიე ბი დააინ ტე რე სებს მკით ხველს 

და ხელს შეუწ ყობს მი ვიწ ყე ბუ ლი ტრა დი ციის გა მოღ ვი ძე ბას, რაც, 

დი მიტ რი ბაქ რა ძი სა არ იყოს, სუ ლაც არ არის ჩვენ თვის ძნე ლი.
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მო ხა ლი სეო ბა ადა მია ნე ბის ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი და უნი ვერ-

სა ლუ რი თვი სე ბაა, რო მე ლიც, სა ვა რაუ დოდ, ისე თი ვე ძვე ლია, 

რო გორც თვი თონ კა ცობ რიო ბა. 

მო ხა ლი სეო ბის შე და რე ბით „ა ხალ-

გაზ რდა“ ფორ მას – ფორ მა ლურ 

მო ხა ლი სეო ბას, მეც ნიერ თა აზ რით, 

სა ფუძ ვე ლი დაახ ლოე ბით 10.000 

წლის წინ ჩაე ყა რა, რო დე საც ადა-

მია ნებ მა პირ ვე ლი და სახ ლე ბე ბი 

შექ მნეს. მო ხა ლი სეო ბის ინ დი ვი-

დუა ლუ რი გა მოვ ლი ნე ბე ბი კვალს 

ის ტო რია ში ნაკ ლე ბად ტო ვებ და და 

შე სა ბა მი სად, ის ტო რიუ ლი ცნო-

ბე ბი, იქ ნე ბა ეს არ ქეო ლო გიუ რი 

არ ტე ფაქ ტე ბი დან მი ღე ბუ ლი ინ-

ფორ მა ცია თუ ჩა ნა წე რე ბი შე და რე ბით გვიან დე ლი ხა ნი დან, 

ძი რი თა დად, ორ გა ნი ზე ბუ ლი ფორ მე ბის – ასო ცია ციე ბი სა და 

გაერ თია ნე ბე ბის შე სა ხებ მოგ ვით ხრობს1. 

ასო ცია ციე ბი და გაერ თია ნე ბე ბი, რომ ლებ საც ან თრო პო-

ლო გე ბი და ის ტო რი კო სე ბი ხში რად „საერ თო ინ ტე რე სე ბის 

ასო ცია ციე ბად“ მოიხ სე ნიე ბენ, კა ცობ რიო ბას თან ერ თად ვი-

თარ დე ბო და. ამ გვა რი გაერ თია ნე ბე ბი არ სე ბობ და ძვე ლი სამ-

ყა როს მრა ვალ ქვე ყა ნა ში. ჩი ნეთ ში, მა გა ლი თად, უკ ვე ჩვენ 

წელ თაღ რიც ხვამ დე მე-6 საუ კუ ნე ში სულ მცი რე ხუ თი ტი პის 

ნა ხევ რად ნე ბა ყოფ ლო ბი თი გაერ თია ნე ბა არ სე ბობ და. მათ გან 

ნა წი ლი ნა თე საობ რივ გაერ თია ნე ბას წარ მოად გენ და, ხო ლო 

ნა წი ლი – ერთ თემ ში მცხოვ რე ბი ოჯა ხე ბის ნე ბა ყოფ ლო ბით 

ასო ცია ციას, რო მელ თა წევ რე ბიც ერ თმა ნეთს დახ მა რე ბას 

უწევ დნენ ყო ველ დღიურ გა მოწ ვე ვებ თან გამ კლა ვე ბა ში.  

ძველ სა ბერ ძნეთ ში გაერ თია ნე ბე ბი მა შინ დე ლი კა ნო ნე ბით 

რე გუ ლირ დე ბო და. მა გა ლი თად, გა მო ჩე ნი ლი ათე ნე ლი რე-

ფორ მა ტო რის, მხე დარ თმთავ რის და კა ნონ მდებ ლის სო ლო-

ნის (დ. ძვ. წ. 638 – გ. ძვ. წ. 558) მიერ შე მო ღე ბუ ლი კა ნო ნის 
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ფიზიკურიდან ვირტუალურ 
მოხალისეობამდე

მოხალისეობად 
ითვლება საქმიანობა, 
რომელიც:
w არ ითვალისწინებს 
ფინანსურ სარგებელს;
w დამოკიდებულია 
ადამიანის თავისუფალ 
ნებაზე;
w სარგებელი მოაქვს სხვა 
ადამიანებისთვის 
ან საზოგადოებისთვის.

https://qrs.ly/qcc72no
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მი ხედ ვით, ადა მია ნებს ნე ბა ეძ ლეო დათ ჩა მოე ყა ლი ბე ბი ნათ 

გაერ თია ნე ბე ბი, რომ ლე ბიც არ შეე წი ნააღ მდე გე ბოდ ნენ სა-

ხელ მწი ფო ინ ტე რე სებს. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ამ გვა რი ასო-

ცია ციე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის უფ ლე ბა არა მხო ლოდ მო ქა ლა-

ქეებს, არა მედ უც ხო ტო მე ლებ საც – ათენ ში შე მო სულ ვაჭ რებს, 

ხე ლოს ნებ სა და სხვა პრო ფე სიის ადა მია ნებ საც ჰქონ დათ, 

რომ ლე ბის თვი საც გაერ თია ნე ბე ბის წევ რო ბა იდენ ტო ბის, მი-

კუთ ვნე ბუ ლო ბი სა და ერ თად ყოფ ნის გან ცდას ქმნი და.  

ეს ტრა დი ცია რო მის იმ პე რია შიც გაგ რძელ და და კი დევ 

უფ რო გან ვი თარ და. ის ტო რიულ ქრო ნი კებს შე მორ ჩა ქა ლაქ 

ამი სუ სის მო სახ ლეო ბის ერ თი ჯგუ ფის წე რი ლი მა გის ტრატ 

ტრაია ნე სად მი, სა დაც ისი ნი ნე ბარ თვას ით ხოვ დნენ ორ გა-

ნი ზე ბუ ლად დახ მა რე ბოდ ნენ ქა ლა ქის ყვე ლა ზე გა ჭირ ვე ბულ 

მო სახ ლეო ბას. 

შუა საუ კუ ნეე ბის ევ რო პა ში ვა ჭარ თა და ხე ლო სან თა ამ ქრე-

ბი და გილ დიე ბი გავ ლე ნიან აქ ტო რე ბად ჩა მო ყა ლიბ დნენ, ხო-

ლო ყვე ლა პირ ვე ლი ევ რო პუ ლი უნი ვერ სი ტე ტი ნე ბა ყოფ ლო-

ბით გაერ თია ნე ბუ ლი ადა მია ნე ბის ინი ცია ტი ვის სა ფუძ ველ ზე 

დაარ სდა.

ნე ბა ყოფ ლო ბი თი გაერ თია ნე ბე ბის რაო დე ნო ბა მნიშ ვნე-

ლოვ ნად გაი ზარ და ინ დუს ტრიულ და პოს ტინ დუს ტრიულ 

პე რიო დებ ში რამ დე ნი მე ფაქ ტო რის კომ ბი ნა ციის შე დე გად, 

რო მელ თა შო რი საა ინ დუს ტრიუ ლი რე ვო ლუ ცია, მო სახ ლეო-

ბის რაო დე ნო ბის მა ტე ბა, ინ ტე რე სე ბის და მიზ ნე ბის დი ფე რენ-

ცია ცია და ტრან სპორ ტი სა და კო მუ ნი კა ციის სა შუა ლე ბე ბის 

გან ვი თა რე ბა. 

კი დევ ერ თი ფაქ ტო რი, რო მელ მაც, ალ ბათ, ყვე ლა ზე დი დი 

გავ ლე ნა იქო ნია ევ რო პა ში ნე ბა ყოფ ლო ბი თი გაერ თია ნე ბე ბის 

რაო დე ნო ბის მკვეთრ ზრდა ზე, გახ ლდათ 1914-1922 წლე ბის 

სის ხლია ნი პე რიო დი, რო მელ მაც უამ რა ვი სი ცოც ხლე იმ-

სხვერ პლა და მი ლიო ნო ბით ადა მია ნი მხო ლოდ სხვე ბის თა-

ნად გო მის, სი კე თი სა და მო ბი ლი ზე ბის უნა რის ამა რა და ტო ვა. 

ამ პე რიოდ ში ჩა მო ყა ლიბ და სხვა დას ხვა ზო მის გაერ თია ნე ბე-

ბი, რომ ლე ბიც ეხ მა რე ბოდ ნენ ფერ მე რებს, ომით და ზა რა ლე-

ბულ თა ოჯა ხებს, მზრუნ ვე ლო ბის გა რე შე დარ ჩე ნილ ბავ შვებ სა 

და უმ წეო ადა მია ნებს. 

ნე ბა ყოფ ლო ბი თი გაერ თია ნე ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა მჭიდ რო-

დაა და კავ ში რე ბუ ლი ემიგ რა ციას თან. ემიგ რან ტე ბი სწო რედ 

ის ჯგუ ფია, რომ ლე ბიც უც ხო ქვე ყა ნა ში იო ლად პოუ ლო ბენ 
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ერ თმა ნეთს და სწრა ფი ტემ პე ბით ერ თიან დე ბიან ურ თიერ-

თდახ მა რე ბი სა და სამ შობ ლო ში დარ ჩე ნი ლი თა ნა მე მა მუ ლეე-

ბის დახ მა რე ბის მიზ ნით. 

დღეს, მიახ ლოე ბი თი გა მოთ ვლე ბით, მსოფ ლიო ში 970 

მი ლიო ნი ადა მია ნი ეწე ვა2 მო ხა ლი სეობ რივ საქ მია ნო ბას. 

მათ შო რის, ყო ვე ლი მეოთ ხე, მო ხა ლი სეობ რივ საქ მია ნო-

ბას ორ გა ნი ზა ციე ბის ან საი ნი ცია ტი ვო ჯგუ ფე ბის მეშ ვეო ბით 

ახორ ციე ლებს, ხო ლო და ნარ ჩე ნი სა მი უშუა ლო დახ მა რე ბას 

უწევს მე ზობ ლებ სა და თე მის სხვა წევ რებს. ამ 970 მი ლიონ 

მო ხა ლი სე ში ისი ნიც ით ვლე ბიან, ვინც ვირ ტუა ლუ რად უწ ვდის 

დახ მა რე ბის ხელს არა მხო ლოდ მე ზობ ლებს და თა ნა მე მა მუ-

ლეებს, არა მედ მსოფ ლიოს ნე ბის მიერ ქვე ყა ნა ში მცხოვ რებ 

ადა მია ნებ სა და ჯგუ ფებს. ამ გვარ, ვირ ტუა ლურ მო ხა ლი სეო-

ბა ზე, სა კით ხა ვის შემ დეგ ნა წილ ში მო გით ხრობთ. 

ვირ ტუა ლუ რი მო ხა ლი სეო ბა

1900 წელს, მსოფ ლიოს ერ თ-ერ თმა ყვე ლა ზე გა მო ჩე ნილ მა 

მეც ნიერ მა ნი კო ლა ტეს ლამ (1856-1943) მი სი ვე ავ ტო რო ბით 

გა მო ცე მულ ბრო შუ რა ში აღ წე რა გეგ მე ბი, რომ ლე ბიც უკავ-

შირ დე ბო და „მსოფ ლიო უსა დე ნო სის ტე მას“. ტეს ლას აზ რით, 

ამ სის ტე მას მყი სიე რად უნ და გა დაე ცა ნე ბის მიე რი სიგ ნა ლი, 

შეტ ყო ბი ნე ბა და სიმ ბო ლო მსოფ ლიოს ნე ბის მიერ წერ ტილ ში. 

ცხა დია, ეს იდეა, მეო ცე საუ კუ ნის და საწ ყის ში სრუ ლიად აბ-

სურ დუ ლად მიიჩ ნიეს და მა შინ ვე რა ვინ წარ მოიდ გენ და, რომ 

1969 წლის 29 ოქ ტომ ბერს UCLA-სა და სტენ ფორ დის უნი ვერ-

სი ტე ტებ ში მდე ბა რე ორი კომ პიუ ტე რი ერ თმა ნეთს პირ ვე ლად 

დაუ კავ შირ დე ბო და. ხო ლო წარ მოდ გე ნა იმა ზე, რომ 1969 

წლი დან დაახ ლოე ბით სა მი ათეუ ლი წლის შემ დეგ ერ თმა-

ნეთ თან და კავ ში რე ბუ ლი მი ლიო ნო ბით კომ პიუ ტე რი თუ სხვა 

მოწ ყო ბი ლო ბა სა მუ და მოდ შეც ვლი და სამ ყა რო სა და ადა მია-

ნე ბის ცხოვ რე ბას, ალ ბათ, ყვე ლა ზე უფ რო თა მა მი ფან ტა ზიის 

მქო ნე თაც გაუ ჭირ დე ბო დათ. 

ინ ტერ ნე ტის გავ რცე ლე ბამ მსოფ ლიო ში შეც ვა ლა ადა მია-

ნის საქ მია ნო ბის ყვე ლა სფე რო და, მათ შო რის, მო ხა ლი სეო-

ბაც, რო მე ლიც კი დევ უფ რო გამ რა ვალ ფე როვ ნდა და გლო ბა-

ლუ რი მას შტა ბე ბი შეი ძი ნა. 

მო ხა ლი სეო ბის ახალ ფორ მას, რო მე ლიც დახ მა რე ბის 

გა წე ვის ძი რი თად ინ სტრუ მენ ტად ინ ტერ ნეტს იყე ნებს, ინ გლი-
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https://www.unv.org/swvr/volunteers-count-their-work-deserves-be-counted
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სუ რად E-volunteering-ს უწო დე ბენ. ამ სიტ ყვა ში E ელექ ტრო-

ნულს აღ ნიშ ნავს. გარ და ამი სა, სი ნო ნი მუ რად გა მოი ყე ნე ბა 

ისე თი ტერ მი ნე ბი, რო გო რი ცაა ვირ ტუა ლუ რი მო ხა ლი სეო ბა, 

ონ ლაინ მო ხა ლი სეო ბა, კი ბერ -მო ხა ლი სეო ბა და ციფ რუ ლი 

მო ხა ლი სეო ბა.  

სა კით ხა ვის ავ ტო რე ბის აზ რით, ქარ თუ ლად ამ ტერ მინს 

ყვე ლა ზე უკეთ ვირ ტუა ლუ რი მო ხა ლი სეო ბა შეე სა ბა მე ბა და ამ 

სა კით ხავ შიც სწო რედ მას გა მო ვი ყე ნებთ. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია გვახ სოვ დეს, რომ ვირ ტუა ლუ რი მო ხა ლი-

სეო ბა არამც და არამც არ ანაც ვლებს ტრა დი ციულ მო ხა ლი-

სეო ბას, არა მედ ავ სებს და კი დევ უფ რო შე დე გიანს ხდის მას. 

მო ხა ლი სეო ბის ტრა დი ციუ ლი ფორ მე ბის მსგავ სად, ვირ ტუა-

ლურ მო ხა ლი სეო ბა საც თა ნაგ რძნო ბა, თა ნა გან ცდა და სა ზო-

გა დოებ რი ვი სი კე თის შექ მნა ში წვლი ლის შე ტა ნის სურ ვი ლი 

უდევს სა ფუძ ვლად. 

ტექ ნო ლო გიე ბის გან ვი თა რე ბამ მნიშ ვნე ლოვ ნად გაა ფარ-

თო ვა ადა მია ნის მიერ სხვებ სა და გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის 

მას შტა ბე ბი და კი დევ უფ რო გა ნა ვი თა რა მო ხა ლი სეო ბის შე-

საძ ლებ ლო ბე ბი. ინ ტერ ნე ტის წყა ლო ბით ახ ლა უკ ვე იმ ადა-

მია ნებ საც ეძ ლე ვათ მო ხა ლი სეო ბის სა შუა ლე ბა, რომ ლებ საც, 

სხვა დას ხვა მი ზე ზის გა მო, ნაკ ლე ბად აქვთ შან სი მო ხა ლი სეო-

ბის ტრა დი ციულ ფორ მებ ში ჩაერ თონ, ხო ლო ვირ ტუა ლუ რი 

მო ხა ლი სეო ბა სა შუა ლე ბას აძ ლევს დაამ ტკი ცონ, რომ ყვე ლას 

შეუძ ლია სა კუ თა რი წვლი ლი შეი ტა ნოს სხვა ადა მია ნე ბის ცხოვ-

რე ბის გაუმ ჯო ბე სე ბა სა და სა ზო გა დოე ბის გან ვი თა რე ბა ში. 

რა ტი პის მო ხა ლი სეობ რი ვი საქ მია ნო ბა შეიძ ლე ბა გან-

ხორ ციელ დეს მო ხა ლი სის მიერ, რო მე ლიც მო ხა ლი სეო ბის 

სწო რედ ამ ფორ მას იყე ნებს? ჩა მო ნათ ვა ლი დი დია და ჩვენ 

მხო ლოდ რამ დე ნი მე მა გა ლითს მო ვიყ ვანთ: 

w ნე ბის მიე რი ტი პის კონ სულ ტა ცია (ბიზ ნეს, პრო ფე სიუ-

ლი, პი რა დი და სხვა);

w თარ გმნა;

w კვლე ვა; 

w ტექ სტის რე დაქ ტი რე ბა; 

w სა მო ქა ლა ქო ინი ცია ტი ვე ბის და კამ პა ნიე ბის ონ ლაინ 

და გეგ მვა და გან ხორ ციე ლე ბა, მათ შო რის პე ტი ციის 

შედ გე ნა, ხელ მო წე რე ბის შეგ რო ვე ბა, საინ ფორ მა ციო 

მა სა ლე ბის გავ რცე ლე ბა და სხვა;

w ციფ რუ ლი სერ ვი სე ბის მი წო დე ბა, მათ შო რის, ვებ-
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გვერ დის დამ ზა დე ბა; 

w ციფ რუ ლი დი ზაი ნი;

w პოდ კას ტე ბის მომ ზა დე ბა;

w ონ ლაინ კურ სე ბის და გეგ მვა- გან ხორ ციე ლე ბა; 

w სხვა.

2020 წლის 30 იან ვარს ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა-

ციამ კო რო ნა ვი რუ სი გლო ბა ლურ საფ რთხედ გა მოაც ხა და. 

ვი რუ სის გავ რცე ლე ბამ მთელ მსოფ ლიო ში უპ რე ცე დენ ტო 

საფ რთხე შექ მნა. ჯან დაც ვის პრობ ლე მებ თან ერ თად, წარ-

მოიშ ვა სირ თუ ლეე ბი სხვა მი მარ თუ ლე ბი თაც, რო გო რი ცაა 

სო ცია ლურ -ე კო ნო მი კუ რი თუ კულ ტუ რულ -სა გან მა ნათ ლებ ლო 

სფე როე ბი. პან დე მიამ სრუ ლად გაა შიშ ვლა ის ეკო ნო მი კუ-

რი, სო ცია ლუ რი თუ პო ლი ტი კუ რი პრობ ლე მე ბი, რო მელ თა 

წი ნააღ მდეგ ბრძო ლა ყო ველ დღიუ რად უწევთ მსოფ ლიოს 

ყვე ლა ზე ღა რიბ მო სახ ლეო ბას.  

კო ვიდ -19-მა ერ თგვა რი ბიძ გი მის ცა ვირ ტუა ლურ მო ხა ლი-

სეო ბას, კი დევ უფ რო აქ ტუა ლუ რი  გამ ხდა რი ყო. ასეთ ვი თა-

რე ბა ში ვირ ტუა ლუ რი მო ხა ლი სეო ბა ერ თ-ერ თი ეფექ ტია ნი 

გზაა რო გორც ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის პრე ვენ ციის, ისე მოწ-

ყვლად ჯგუ ფებ სა და ეკო ნო მი კა ზე პო ტენ ციუ რად და მან გრე-

ვე ლი გავ ლე ნის შე სამ სუ ბუ ქებ ლად. 

საერ თა შო რი სო და დო ნო რი ორ გა ნი ზა ციე ბის მო ბი ლი ზა-

ციის გარ და, პან დე მიას თან ბრძო ლა ში და მი სი შე დე გე ბის 

აღ მო საფ ხვრე ლად ფას დაუ დე ბელ შრო მას ეწე ვიან რი გი თი 

ადა მია ნე ბი, რომ ლე ბიც ხში რად ერ თიან დე ბიან სპონ ტა ნუ-

რად შექ მნილ ჯგუ ფებ ში. ამ მხრივ არც სა ქარ თვე ლოა გა მო-

ნაკ ლი სი. ხში რად, მარ ტო ხე ლა ადა მია ნე ბი, გან სა კუთ რე ბით, 

ხან დაზ მუ ლე ბი, მრა ვალ შვი ლია ნი და შე მო სავ ლის გარ შე 

დარ ჩე ნი ლი ოჯა ხე ბი სწო რედ მე ზობ ლე ბის, ნა თე სა ვე ბის, ან 

სუ ლაც უც ნო ბი ადა მია ნე ბის კე თი ლი ნე ბის წყა ლო ბით უმ-

კლავ დე ბიან პან დე მიის და მან გრე ველ შე დე გებ სა და 

უი მე დო ბას. 

ფეის ბუ ქის ქარ თვე ლი მომ ხმა რებ ლე ბის აქ ტიუ-

რო ბა და კე თი ლი ნე ბა უამ რავ ადა მიანს დაეხ მა რა 

გა ჭირ ვე ბის ჟამს. თე ლა ველ პენ სიო ნერს, რო მე ლიც 

ბზო ბის დღე სას წაულ ზე, სა გან გე ბო მდგო მა რეო ბის 

წე სე ბის დარ ღვე ვის გა მო ტი ტე ბის გა ყიდ ვის თვის 3000 

ლა რით და ჯა რიმ და, სწო რედ ფეის ბუ ქის ჯგუ ფე ბის – „თა ვი-

სუფ ლე ბის გა მავ რცე ლე ბე ლი სა ზო გა დოე ბა“ და „და ვეხ მა-

მი შა ყა რაუ-
ლაშ ვი ლი.  
ფო ტო: რა დიო 
თა ვი სუფ-
ლე ბა.
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რ ა  ა რ ი ს  მ ო ხ ა ლ ი ს ე ო ბ ა ?

როთ მო ხუ ცებს“ კამ პა ნიის წყა ლო ბით უპ რე ცე დენ ტოდ მოკ ლე 

ხან ში 10.000 ლა რამ დე ოდე ნო ბის თან ხა შეუგ როვ და. 

ასე თი მა გა ლი თე ბი ქარ თულ რეა ლო ბა ში მრავ ლა დაა. სო-

ცია ლუ რი ქსე ლე ბის გან ვი თა რე ბამ და ინ ტერ ნე ტის გავ რცე-

ლე ბამ მნიშ ვნე ლოვ ნად გააიო ლა აქ ტი ვიზ მი, მო ხა ლი სეო ბა 

და უბ რა ლოდ, სი კე თის კე თე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. 

სა კით ხა ვის მომ დევ ნო ნა წი ლი სწო რედ ამ გვარ შე საძ ლებ-

ლო ბა ზეა. 

ვირ ტუა ლუ რი მო ხა ლი სეო ბა 
და სო ცია ლუ რი კა პი ტა ლი: 
ად გი ლობ რი ვი დან გლო ბა ლურ 
დო ნემ დე
მო ხა ლი სეო ბა, რო გორც პრაქ ტი კა, მჭიდ როდ არის და კავ-

ში რე ბუ ლი სო ცია ლურ კა პი ტალ სა და მის გან ვი თა რე ბას თან. 

ტერ მი ნი “სო ცია ლუ რი კა პი ტა ლი” პირ ვე ლად გა მოი ყე ნა ამე-

რი კელ მა სწავ ლულ მა და გა ნათ ლე ბის სპე ცია ლის ტმა 

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია Helping 
Hand-ის მო ხა ლი სეებ მა, რო მელ თა გან ბევ რი 
ჯერ კი დევ სკო ლის მოს წავ ლეა, პან დე მიის 
გა მოც ხა დე ბი დან ვე დაიწ ყეს მო ხა ლი სეობ-
რი ვი კამ პა ნიე ბის ორ გა ნი ზე ბა, რო მე ლიც 
ეხე ბო და კო ვიდ -19-ის შე სა ხებ მო სახ ლეო-
ბის თვის სან დო ინ ფორ მა ციის მი წო დე ბას 
და დე ზინ ფორ მა ციის წი ნააღ მდეგ ბრძო ლას. 
ასე ვე საინ ტე რე სოა სა ქარ თვე ლოს მა ღალ-
მთიან სოფ ლებ ში, ონ ლაინ სწავ ლე ბა ზე 
გა დას ვლის შემ დეგ აკა დე მიუ რი ჩა მორ-
ჩე ნის მქო ნე მოს წავ ლეე ბის დახ მა რე ბა და 
კამ პა ნია – „შე ნი 200 ლა რი სხვას“, რო მე ლიც 
მიზ ნად ისა ხავდა სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 
მიერ ქვე ყა ნა ში რე გის ტრი რე ბულ ყვე ლა 18 
წლამ დე ასა კის მო ქა ლა ქის თვის გა მო-
ყო ფი ლი ერ თჯე რა დი 200 ლა რის გა ღე ბას 
მძი მე სო ცია ლურ პი რო ბებ ში მცხოვ რე ბი 
ბავ შვე ბის თვის. ფეის ბუ ქის ჯგუ ფი „ქა ლე ბი 
covid-19-ის წი ნააღ მდეგ“ მა ლე ვე გა დაი ზარ-

და პროექ ტში, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს 8 
რე გიო ნის 16 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში უკი დუ რეს 
სი ღა რი ბე ში მცხოვ რე ბი ოჯა ხე ბის თვის დახ-
მა რე ბის მო ბი ლი ზე ბას ისა ხავ და მიზ ნად. 
თავ და პირ ვე ლი მო წო დე ბა ფონდ „ტა სოს“ 
სა ხე ლით გავ რცელ და. სპონ ტა ნუ რად წა-
მოწ ყე ბულ მა კამ პა ნიამ მა ლე ვე მიიპ ყრო 
არა სამ თავ რო ბო და საერ თა შო რი სო ორ გა-
ნი ზა ციე ბის ყუ რად ღე ბა. „კა ხე თის რე გიო-
ნა ლუ რი გან ვი თა რე ბის ფონ დის“, გაე როს 
ქალ თა ორ გა ნი ზა ციის პროექ ტის „ქალ თა 
ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლიე რე ბა სა თე მო მო ბი-
ლი ზა ციი სა და შე საძ ლებ ლო ბა თა გან ვი თა-
რე ბის გზით“ და ად გი ლობ რი ვი მო ხა ლი სეე-
ბის ძა ლის ხმე ვის შე დე გად, 261-მა ოჯახ მა 
მიი ღო 100 ლა რია ნი დახ მა რე ბის პა კე ტი. 
ინი ცია ტი ვას სულ მა ლე „ღია სა ზო გა დოე ბის 
ფონ დმაც“ დაუ ჭი რა მხა რი, რის შე დე გა დაც 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გაი ზარ და პროექ ტის და-
ფარ ვის არეა ლი.  
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ლ. ჯ. ჰა ნი ფან მა (1879-1932), 1916 წელს გა მო ცე მულ წიგ ნში, 

რომ ლის ერ თ-ერ თი თა ვიც სწო რედ სო ცია ლურ კა პი ტალს 

ეძ ღვნე ბო და. ჰა ნი ფა ნის აზ რით, სო ცია ლუ რი კა პი ტა ლია 

“ყვე ლა ის ხელ შე სა ხე ბი რე სურ სი, რო მე ლიც მნიშვნე ლო ვან 

როლს თა მა შობს ადა მია ნე ბის ყო ველ დღიურ ცხოვ რე ბა ში, 

კერ ძოდ, კე თი ლი ნე ბა, თა ნაგ რძნო ბა და სო ცია ლუ რი კავ ში-

რე ბი იმ ადა მია ნებ სა და ოჯა ხებს შო რის, რო მლე ბიც სო ცია-

ლურ ერ თეულს ქმნიან”. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ ეს ტერ მი ნი 

თავ და პირ ვე ლად ად გი ლობ რივ თე მებ თან მი მარ თე ბა ში იქ ნა 

გა მო ყე ნე ბუ ლი, მი სი მნიშ ვნე ლო ბა კარ გა ხა ნია გას ცდა ად-

გი ლობ რივ გეოგ რა ფიას, ხო ლო აკა დე მიურ დის კურ სში მი სი 

ახა ლი და უფ რო ფარ თო მნიშ ვნე ლო ბე ბიც გაჩ ნდა. მა გა ლი-

თად, ამე რი კე ლი მეც ნიე რის რო ბერტ პატ ნე მის მი ხედ ვით, სო-

ცია ლუ რი კა პი ტა ლი გა ნი საზ ღვრე ბა, რო გორც „სო ცია ლუ რი 

ორ გა ნი ზა ციის ისე თი მა ხა სია თებ ლე ბი, რო გო რი ცაა ნორ მე ბი, 

ნდო ბა, ქსე ლე ბი, რომ ლე ბიც ხელს უწ ყობს კოორ დი ნა ცია სა 

და თა ნამ შრომ ლო ბას საერ თო სარ გებ ლის მი ღე ბის მიზ ნით“.3  

კი დევ ერ თი მკვლევ რის, ამე რი კე ლი სო ციო ლო გის ჯეიმს 

ქოულ მე ნის აზ რით, სწო რედ სო ცია ლუ რი კა პი ტა ლი გა ნა პი-

რო ბებს ადა მია ნე ბის საერ თო მიზ ნე ბის თვის ერ თობ ლი ვად 

მოქ მე დე ბის უნარს, ხო ლო თა ვის მხრივ, ეს უნა რი, ნდო ბის 

მა ღალ დო ნეს მოით ხოვს. თით ქმის ყვე ლა სა ზო გა დოე ბა ში, 

ადა მია ნე ბი ენ დო ბიან ოჯა ხის წევ რებს, ნა თე სა ვებ სა და ახ ლო 

მე გობ რებს. თუმ ცა, სო ცია ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი სა და სხვა ორ-

გა ნი ზა ციე ბის, მა გა ლი თად, სა ზო გა დოებ რი ვი ასო ცია ციე ბი სა 

თუ პო ლი ტი კუ რი პარ ტიე ბის ფუნ ქციო ნი რე ბის თვის აუ ცი ლე-

ბე ლია ნდო ბა ისე თი ადა მია ნე ბის მი მართ, რომ ლებ თა ნაც 

პი რა დი კავ ში რე ბი არ გვაქვს.4 
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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.
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ინ ტერ ნე ტი სა და სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გიე ბის წყა ლო-

ბით მო ხა ლი სეო ბის თვის დროი სა და სივ რცის დაბ რკო ლე ბე ბი 

უკ ვე აღარ წარ მოად გენს სე რიო ზულ გა მოწ ვე ვას და სა შუა ლე-

ბას გვაძ ლევს მო ნა წი ლეო ბა მი ვი ღოთ ისე თი გლო ბა ლუ რი 

პრობ ლე მე ბის დაძ ლე ვა ში, რო გო რი ცაა ბუ ნებ რი ვი კა ტაკ-

ლიზ მე ბით, ასე ვე ომე ბი თა და კონ ფლიქ ტე ბით გა მოწ ვეუ ლი 

ზა რა ლი და კრი ზი სუ ლი სი ტუა ციე ბი, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ 

სო ცია ლუ რი კა პი ტა ლი გლო ბა ლურ დო ნე ზეც შეგ ვიძ ლია გან-

ვა ვი თა როთ და ამით და ვეხ მა როთ არა მხო ლოდ სა კუ თარ, 
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„ჩვენს სამ ყა რო ში არც ერ თი ადა მია
ნი და არც ერ თი ქვე ყა ნა არ არ სე ბობს 
გან ცალ კე ვე ბით. ჩვენ ერ თდროუ ლად 
ვცხოვ რობთ ჩვენს სა მე ზობ ლოებ ში 
და მთლიან სამ ყა რო შიც. ჩვენ ერ თმა
ნეთ თან ვართ და კავ ში რე ბუ ლე ბი და  
ერ თმა ნეთ ზე და მო კი დე ბუ ლიც. გლო
ბა ლი ზა ციის სი კე თეე ბი სა და მი სით გა
მოწ ვეუ ლი რის კე ბის წი ნა შე მდგო მებ
მა, მო მაკ ვდი ნე ბე ლი კონ ფლიქ ტე ბით, 
რო მელ თა უმ თავ რე სი სა მიზ ნე სა მო ქა
ლა ქო პი რე ბი არიან, შეძ რწუ ნე ბუ ლებ
მა და სი ღა ტა კი სა და უსა მარ თლო ბის 
ყოვ ლის მომ ცვე ლო ბით შე წუ ხე ბუ ლებ
მა, ჩვენ ერ თად უნ და გან ვსაზ ღვროთ 
ის სფე როე ბი, რომ ლებ შიც არ სე ბუ ლი 
პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა კო ლექ ტიურ 
ქმე დე ბას მოით ხოვს და ერ თად გა
დავ დგათ ნა ბი ჯე ბი საერ თო, გლო ბა
ლუ რი ინ ტე რე სე ბის და სა ცა ვად“ 5. 

 კო ფი ანა ნი, გაერ თია ნე ბუ ლი ერე ბის 
ორ გა ნი ზა ციის გე ნე რა ლუ რი 

მდი ვა ნი (19972006)

https://www.unv.org/sites/default/files/2015%20State%20of%20the%20World%27s%20Volunteerism%20Report%20-%20Transforming%20Governance.pdf
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არა მედ მო შო რე ბით მცხოვ რებ დაუც-

ველ თე მებს სა სი ცოც ხლოდ მნიშ ვნე-

ლო ვა ნი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა ში ან 

მო ნა წი ლეო ბა მი ვი ღოთ ისეთ გა მოწ-

ვე ვებ თან გამ კლა ვე ბა ში, რომ ლე ბიც 

მი ლიო ნო ბით ადა მია ნის სი ცოც ხლეს, 

გან ვი თა რე ბას და კე თილ დღეო ბას უქ-

მნის საფ რთხეს. 

ვირ ტუა ლუ რი მო ხა ლი სეო ბის რო-

ლი გლო ბა ლურ დო ნე ზე სო ცია ლუ რი კა პი ტა ლის შექ მნა ში უკ ვე 

დი დი ხა ნია აღია რე ბუ ლია საერ თა შო რი სო აქ ტო რე ბის, გან სა-

კუთ რე ბით კი, გაერ თია ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ციის მიერ.  

გაერ თია ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ციის მო ხა ლი სეო ბის 

პროგ რა მას თან არ სე ბუ ლი გაე როს ვირ ტუა ლუ რი მო ხა ლი სეო-

ბის სერ ვი სი წარ მოად გენს პლატ ფორ მას, რო მე ლიც ყო ველ-

წლიუ რად 12.000-ზე მეტ ვირ ტუა ლურ მო ხა ლი სეს უწევს მო-

ბი ლი ზა ციას. სერ ვი სი 2000 წელს შეიქ მნა თავ და პირ ვე ლად 

ნა ხევ რად და მოუ კი დე ბე ლი სტრუქ ტუ რის სა ხით, ხო ლო უკ ვე 

2004 წლი დან იგი უკ ვე სრუ ლად იმარ თე ბა გაე როს მო ხა ლი-

სეო ბის პროგ რა მის მიერ. ვირ ტუა ლუ რი მო ხა ლი სეო ბა წარ-

მოად გენს მარ ტივ, უნი ვერ სა ლურ და ეფექ ტიან სა შუა ლე ბას 

იმის თვის, რა თა შე სა ბა მი სი გა მოც დი ლე ბის ადა მია ნე ბი და 

ორ გა ნი ზა ციე ბი ერ თმა ნეთს დაუ კავ შირ დნენ და ერ თად იმუ-

შაონ მათ წი ნა შე მდგა რი გან ვი თა რე ბის გა მოწ ვე ვე ბის და საძ-

ლე ვად მთელ მსოფ ლიო ში. ამას თან, ამ ტი პის მო ხა ლი სეო ბა ში 

ჩარ თულ ადა მია ნებს შეუძ ლიათ სა კუ თა რი წვლი ლი ინ ტერ ნეტ-

თან და კავ ში რე ბუ ლი ნე ბის მიე რი მოწ ყო ბი ლო ბის მეშ ვეო ბით 

გაი ღონ და თან მსოფ ლიოს ნე ბის მიე რი წერ ტი ლი დან ხე ლი 

შეუწ ყონ გლო ბა ლურ დო ნე ზე სო ცია ლუ რი კა პი ტა ლის შექ მნას. 

2014 წლი დან გაე როს ვირ ტუა ლუ რი მო ხა ლი სეო ბის სამ სა ხუ-

რი ტექ ნი კურ დახ მა რე ბას უწევს კა მე რუ ნის სოფ ლის მეურ ნეო ბის 

პრო ფე სიო ნალ თა გაერ თია ნე ბას Agriculteurs Professionels du 

Cameroun. ორ გა ნი ზა ცია კონ გოს აუზ ში შე მა ვალ სო ფელ ტაიაპ ში 

სოფ ლის გან ვი თა რე ბის პროექტს ახორ ციე ლებს. ბო ლო წლებ ში 

ამ მი და მოებ მა მძი მე ზა რა ლი გა ნი ცა და ბუ ნებ რი ვი გა რე მო სა და 

ბიომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის გა ნად გუ რე ბის გა მო. პროექ ტი მიზ-

ნად ისა ხავს შე მო სავ ლის წყა როე ბი სა და თე მის მო ბი ლი ზა ციის 

მდგრა დო ბის მხარ და ჭე რას. გაე როს ვირ ტუა ლურ მო ხა ლი სეებს 

შო რის არიან: საინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გიე ბის ექ სპერ ტი ბურ-

ცოცხალი ჯაჭვი 
ქალაქ კელნში 
(გერმანია) 
დიდი რვიანის 
სამიტის 
დროს, 1999 
წელი. Perry 
Farrell, Youssou 
N’Dour, Bono, 
Ann Pettifor.
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კი ნა ფა სო დან, რო მე ლიც სოფ ლის რუ კებს ად გენს, სოფ ლის 

მეურ ნეო ბის ინ ჟი ნე რი ტო გო დან, რო მე ლიც ტყის სა ფარ ვე ლის 

სა ტე ლი ტურ ფო ტოებს აა ნა ლი ზებს და გა ნახ ლე ბა დი ენერ გიის 

ექ სპერ ტი საფ რან გე თი დან, რო მე ლიც სოფ ლის თვის მზის ენერ-

გიის პროექტს ამუ შა ვებს. სწო რედ ამ მულ ტი დის ციპ ლი ნურ მა და 

სის ტე მა ტურ მა მხარ და ჭე რამ გა ნა პი რო ბა პროექ ტის წარ მა ტე ბა, 

რო მელ მაც უკ ვე დაიმ სა ხუ რა სხვა დას ხვა ჯილ დო და მოი პო ვა ფუ-

ლა დი გრან ტე ბი.6  

გლო ბა ლი ზა ციის ფონ ზე სულ უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნი ხდე ბა ის 

სტან დარ ტე ბი და პო ლი ტი კა, რო მე ლიც სხვა დას ხვა საერ თა შო-

რი სო მე ქა ნიზ მის მეშ ვეო ბით ხორ ციელ დე ბა. ამ საერ თა შო რი სო 

მე ქა ნიზ მებ ში მრა ვა ლი ქვეყ ნის მთავ რო ბაა წარ მოდ გე ნი ლი. 

თუმ ცა, ეს იმას არ ნიშ ნავს, რომ ხმა ხალ ხი სა, რო მელ თა ცხოვ რე-

ბა ზე უშუა ლოდ აი სა ხე ბა გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბი, ყო ველ თვის ის მის 

გლო ბა ლურ დო ნე ზე. შე სა ბა მი სად, ყვე ლა ზე ხში რად, სწო რედ 

ჩვეუ ლებ რი ვი – გლო ბა ლუ რი პო ლი ტი კის გან შორს მდგო მი ადა-

მია ნე ბის ინ ტე რე სე ბი ზა რალ დე ბა. მო ხა ლი სეე ბის, გან სა კუთ რე-

ბით კი, ვირ ტუა ლუ რი მო ხა ლი სეე ბის, რო ლი 

სწო რედ ამ ინ ტე რე სე ბის დაც ვის დროს ხდე-

ბა უფ რო მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნი, რად გან მა-

თი, რო გორც გლო ბა ლუ რი მო ქა ლა ქეო ბის 

მას ტი მუ ლი რე ბე ლი ენერ გიის მეშ ვეო ბით, 

მსოფ ლიოს სხვა დას ხვა კუთ ხე ში მცხოვ რე ბი 

ადა მია ნე ბის ხმა ხში რად აღ წევს გლო ბა-

ლურ დო ნე ზე მოქ მედ ინ სტი ტუ ტე ბამ დე. 

Jubilee-2000 გლო ბა ლურ დო ნე ზე მო-

ხა ლი სეო ბის ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე თვალ სა ჩი ნო მა გა ლი თია. 

მოძ რაო ბამ, რომ ლის სა ხელ წო დე ბა უკავ შირ დე ბა ე. წ. „დიდ 

იუ ბი ლეს“, ანუ კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სიის მიერ 2000 წლის დას რუ-

ლე ბის საიუ ბი ლეო აღ ნიშ ვნას, მსოფ ლიოს 160 ქვე ყა ნა მოიც ვა. 

მი სი მი ზა ნი იყო 2000 წლის თვის მსოფ ლიოს ყვე ლა ზე ღა რი ბი 35 

ქვეყ ნის თვის საერ თა შო რი სო ვა ლის გაუქ მე ბა. კამ პა ნია გა მოირ-

ჩეო და საერ თა შო რი სო დო ნე ზე კო მუ ნი კა ციი სა და მო ხა ლი სეე-

ბის მო ბი ლი ზე ბის მიზ ნით ინ ტერ ნე ტი სა და გლო ბა ლუ რი ქსე ლის 

(world wide web) უპ რე ცე დენ ტო გა მო ყე ნე ბით. ვა ლის გაუქ მე ბის 

მოთ ხოვ ნით გლო ბა ლურ პე ტი ცია ზე ხე ლი მოა წე რა რე კორ დულ-

მა რაო დე ნო ბამ – 19 მი ლიონ მა ადა მიან მა.7 გარ და იმი სა, რომ 

ჩა მო წე რილ იქ ნა დაახ ლოე ბით 100 მი ლიო ნი დო ლა რის ღი რე-

ბუ ლე ბის ვა ლი, რო მე ლიც ყვე ლა ზე ღა რიბ ქვეყ ნებს ევ რო პი სა 
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ენ პეტიფორი 
და იოანე-
პავლე II, 1999 
წელი.

https://www.unv.org/sites/default/files/UNV_SWVR_2018_English_WEB.pdf
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და ჩრდი ლოეთ ამე რი კის მდი და რი ქვეყ ნე ბის წი ნა შე ემარ თათ, 

კამ პა ნია ში მო ნა წი ლე მო ხა ლი სეე ბის წყა ლო ბით მნიშ ვნე ლოვ-

ნად გაი ზარ და სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში მცხოვ რე ბი ადა მია ნე ბის 

ცნო ბიე რე ბა და ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა გლო ბა ლურ ფი ნან სურ სის-

ტე მა ზე ვა ლი სა და საკ რე დი ტო ინ სტი ტუ ტე ბის გავ ლე ნის შე სა ხებ, 

ხო ლო თან ხა, რო მე ლიც მსოფ ლიოს ყვე ლა ზე ღა რიბ ქვეყ ნებს 

უნ და გა დაე ხა დათ, სა გან მა ნათ ლებ ლო, ჯან დაც ვი სა და სი ღა რი-

ბის აღ მოფ ხვრის კენ მი მარ თულ პროგ რა მებს მოხ მარ და. აღ სა-

ნიშ ნა ვია, რომ კამ პა ნიის ორ გა ნი ზა ტო რებ მა იდეუ რი ხელ მძღვა-

ნე ლის, ენ პე ტი ფო რის თაოს ნო ბით, შეძ ლეს მოე პო ვე ბი ნათ არა 

მხო ლოდ მსოფ ლიოს მრა ვა ლი გა მო ჩე ნი ლი ადა მია ნის მხარ-

და ჭე რა, არა მედ ათეუ ლო ბით ქვეყ ნის რი გი თი მო ქა ლა ქეე ბის 

სო ლი და რო ბაც.  

ვირ ტუა ლუ რი მო ხა ლი სეო ბის კი დევ ერ თი წარ მა ტე ბუ ლი 

მა გა ლი თია change.org-ის ის ტო რია. პორ ტა ლი 2007 წელს 

სან -ფრან ცის კოელ მა ბენ რეტ რიმ შექ მნა, რო მელ საც იმე დი 

ჰქონ და, რომ მი სი მეშ ვეო ბით შეძ ლებ და მო ხა ლი სეე ბის კონ სო-

ლი და ციას, თან ხის და ხელ მო წე რე ბის შეგ რო ვე ბას პო ზი-

ტიუ რი სო ცია ლუ რი ცვლი ლე ბე ბის მი საღ წე ვად. თუმ ცა, 

რეტ რის ჩა ნა ფიქ რის მიუ ხე და ვად, პორ ტალ მა მაინ-

ცდა მაინც დი დი პო პუ ლა რო ბა ვერ მოი პო ვა. სი ტუა ცია 

2011 წელს შეიც ვა ლა, რო დე საც სამ ხრეთ აფ რი კელ მა 

ქალ მა ნდუ მიე ფუნ დრამ, კეიპ ტაუ ნის ერ თ-ერთ ინ ტერ-

ნეტ-კა ფე ში მუ შაო ბი სას პორ ტალს მიაგ ნო და გა დაწ ყვი-

ტა, მი სი მეშ ვეო ბით შეეგ რო ვე ბი ნა ხელ მო წე რე ბი სამ ხრეთ 

აფ რი კა ში ე. წ. „გა მო სას წო რე ბე ლი გაუ პა ტიუ რე ბის“ პრაქ ტი კის 

წი ნააღ მდეგ.8 მის მიერ შედ გე ნი ლი პე ტი ცია ელ ვის უს წრა ფე-

სად გავ რცელ და ინ ტერ ნე ტით და უმოკ ლეს ხან ში არა მხო ლოდ 

100.000-ზე მე ტი ხელ მო წე რა, არა მედ საერ თა შო რი სო მე დიის 

ყუ რად ღე ბაც დაიმ სა ხუ რა, რა მაც აი ძუ ლა სამ ხრეთ აფ რი კის 

ხე ლი სუფ ლე ბა შეეს წავ ლა პრობ ლე მა და შე სა ბა მი სი ზო მე-

ბი მიე ღო მის აღ მო საფ ხვრე ლად. ამ შემ თხვე ვის შემ დეგ, ბენ 

რეტ რიმ გა და ხე და სა კუ თარ სტრა ტე გიას და პორ ტალს და ნიშ ნუ-

ლე ბა შეუც ვა ლა: ახ ლა მი სი მეშ ვეო ბით მო ხა ლი სეებს მხო ლოდ 

სხვა დას ხვა პე ტი ცია ზე ხელ მო წე რე ბის შეგ რო ვე ბა შეუძ ლიათ. 

დღეს change.org-ს მსოფ ლიოს 28 ქვე ყა ნა ში ჰყავს წარ მო მად-

გენ ლო ბა და 85 მი ლიონ ზე მე ტი მომ ხმა რე ბე ლი, რომ ლე ბიც 

მსოფ ლიოს 196 ქვე ყა ნა ში ცდი ლო ბენ პო ზი ტიუ რი ცვლი ლე ბე-

ბის გან ხორ ციე ლე ბას. 
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ბენ რეტ რი, 
Change.org-ის 
დამ ფუძ ნე ბე ლი 
და აღ მას-
რუ ლე ბე ლი 
დი რექ ტო რი

https://www.unv.org/sites/default/files/2015%20State%20of%20the%20World%27s%20Volunteerism%20Report%20-%20Transforming%20Governance.pdf
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დროის ბან კი – ბან კი ფუ ლის გა რე შე

დროის ბანკს, რომ ლის მუ შაო ბა ში კა პი ტა ლიც ფი გუ რი რებს, 

სარ გე ბე ლიც და კრე დი ტიც, მაინც არა ფე რი აქვს საერ თო 

ბან კთან, რო გორც ფი ნან სურ ორ გა ნი ზა ციას თან. დროის 

ბან კი ახა ლი მო ხა ლი სეო ბის ფორ მაა, რო მე ლიც არ სე ბულ სა-

ჭი როე ბებს და ხელ მი საწ ვდომ რე სურ სებს ერ თმა ნეთს უკავ ში-

რებს. თუმ ცა, ესეც არ უნ და იყოს მარ ტი ვი გა სა გე ბი.

სა ნამ დროის ბან კის დაარ სე ბის 

ის ტო რია ზე გა და ვი დო დეთ, აუ ცი-

ლებ ლად უნ და ვთქვათ, რომ დროის 

ბან კი „ვა ლუ ტად“ დროს იყე ნებს, 

ხო ლო სარ გებ ლად არა დი ვი დენ-

დებ სა და პრო ცენ ტებს, არა მედ 

ადა მია ნე ბის მიერ ერ თმა ნე თის თვის 

გა წეულ დახ მა რე ბას, სო ცია ლუ-

რი კა პი ტა ლის გან მტკი ცე ბას და 

ახალ ურ თიერ თო ბებს მიიჩ ნევს. 

კი დევ ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ას პექ ტი ისაა, რომ დროის ბან კი 

გაც ვლის ანუ ბარ ტე რის პრინ ციპ ზე დგას, რაც გა საკ ვი რი სუ-

ლაც არ არის: ჩვენს წელ თაღ რიც ხვამ დე 6000 წლით ად რე, 

შუამ დი ნა რე თის ტო მებს უკ ვე ჰქონ დათ ბარ ტე რის სის ტე მა და 

ისი ნი ერ თმა ნეთ ში სხვა დას ხვა ტი პის სა ქო ნელს და სა მუ შაოს 

ცვლიდ ნენ.

სა ქონ ლის და მომ სა ხუ რე ბის გაც ვლა მას შემ დე გაც შე ნარ-

ჩუნ და, რაც მსოფ ლიო ში პირ ვე ლი ფუ ლი (დაახ ლოე ბით ჩვ. 

წ. აღ -მდე 600 წელს) გაჩ ნდა. საუ კუ ნეე ბის გან მავ ლო ბა ში 

ფულ ზე წვდო მა მხო ლოდ მო ნარ ქე ბი სა და დიდ გვა როვ ნე ბის 

პრე რო გა ტი ვას წარ მოად გენ და და შე სა ბა მი სად, ადა მია ნე ბი, 

რომ ლებ საც ნაკ ლე ბად მიუწ ვდე ბო დათ ხე ლი ფულ ზე, „ვა ლუ-

ტად“ მათ მიერ ვე წარ მოე ბულ სა ქო ნელს იყე ნებ დნენ. ზემოთ 

მო ცე მულ ილუს ტრა ცია ზე გა ზე თი დან „Harpers’s Weekly“, 

ფერმერი 
ცვლის 
საკუთარ 
პროდუქტებს 
გაზეთის 
ერთწლიან 
საწევროზე.
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ნაჩ ვე ნე ბია, რო გორ ცვლის ერ თ-ერ-

თი ფერ მე რი სა კუ თარ პრო დუქ ტებს 

გა ზე თის ერ თწლიან სა წევ რო ზე. 

მეც ხრა მე ტე საუ კუ ნის და საწ ყის ში, 

ამე რი კის შტატ ცინ ცი ნა ტი ში ჯო ზია 

უო რენ მა სპე ცია ლუ რი მა ღა ზიაც კი 

გახ სნა, სა დაც მე ზობ ლებ თან საა-

თე ბით „ვაჭ რობ და“ და გარ კვეუ ლი 

მომ სა ხუ რე ბის სა ნაც ვლოდ სხვა-

დას ხვა პრო დუქ ტებს, მა გა ლი თად, 

ნახ შირს სთა ვა ზობ და.

თუმ ცა, აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ამ გვა რი პრაქ ტი კა ძი რი თა-

დად კო მერ ციულ მიზ ნებს ემ სა ხუ რე ბო და. დროის „ვა ლუ ტად“ 

გა მო ყე ნე ბამ სულ სხვა დატ ვირ თვა მე-20 საუ კუ ნე ში შეი ძი ნა. 

ერ თ-ერ თი პირ ვე ლი მა გა ლი თი, რო მე ლიც დო კუ მენ ტუ რა დაა 

და დას ტუ რე ბუ ლი და აღ წე რი ლი, ია პო ნია ში

გაჩ ნდა, რო დე საც 1973 წელს ია პო ნელ მა ქალ მა ტე რუ-

კო მი ზუ ში მამ მსოფ ლიო ში პირ ვე ლი დროის ბან კი დააარ სა. 

თუმ ცა, იდეა ჯერ კი დევ 1940-ია ნი წლე ბი დან მწიფ დე ბო და 

და მას სა ფუძ ვლად ის სამ წუ ხა რო გა მოც დი ლე ბა დაე-

დო, რო მელ საც იზია რებ და მეო რე მსოფ ლიო ომის 

შე დე გად და ზა რა ლე ბუ ლი ია პო ნიის მო სახ ლეო ბა. 

მი ზუ ში მა ხე დავ და, რომ უზარ მა ზარ პრობ ლე მებ თან 

გამ კლა ვე ბას ადა მია ნე ბი მხო ლოდ ერ თობ ლი ვი ძა-

ლის ხმე ვით ახერ ხებ დნენ. თუმ ცა, ამ ძა ლის ხმე ვას ხში-

რად ორ გა ნი ზე ბა და კოორ დი ნა ცია აკ ლდა. გარ და ამი სა, 

ის კარ გად ხვდე ბო და, რომ დრო იყო ის რე სურ სი, რო მელ ზეც, 

გან სხვა ვე ბით ფუ ლის გან, ინ ფლა ცია (იმ დროის ია პო ნია ში 

ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე დი დი პრობ ლე მა) არ მოქ მე დებ და. თან, 

უკ ლებ ლივ ყვე ლა ადა მიანს დღე- ღა მე ში 24 საა თი ჰქონ და. 

ერ თობ ლი ვი ძა ლის ხმე ვის სარ გებ ლის და დროის, რო გორც 

ალ ტერ ნა ტიუ ლი „ვა ლუ ტის“ იდეას, ტე რუ კო მი ზუ ში მამ ხორ-

ცი სა კუ თარ ორ გა ნი ზა ცია ში – „მო ხა ლი სეობ რი ვი შრო მის 

ბან კში“ შეას ხა. „მო ხა ლი სეობ რი ვი შრო მის ბან კი“ – ქალ თა 

გაერ თია ნე ბა, ორი ტი პის სა მუ შაოს ახორ ციე ლებ და: ტრა დი-

ციუ ლი მო ხა ლი სეო ბის გარ და, ორ გა ნი ზა ციის წევ რე ბი ერ თმა-

ნეთ ში ცვლიდ ნენ სხვა დას ხვა მომ სა ხუ რე ბას, ჯგუ ფის წევ რე ბის 

უნარ -ჩვე ვე ბი სა და სა ჭი როე ბე ბის მი ხედ ვით.

ორ გა ნი ზა ციამ თან და თა ნო ბით მოი პო ვა პო პუ ლა რო ბა. 

ბარ ტე რის მაგა ლი თი მე-19 საუ კუ ნი დან: ცინ ცი ნა ტის 
დროის მა ღა ზიის მფლო ბე ლის მიერ ხელ მო წე რი ლი ბა-
რა თის მი ხედ ვით, მის მფლო ბელს გა წეუ ლი სა მი საა თის 
შრო მის სა ნაც ვლოდ გარ კვეუ ლი რაო დე ნო ბა ნახ ში რის 
„შე ძე ნა“ შეეძ ლო.

ტერუკო 
მიზუშიმა
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2007 წლის მო ნა ცე მე ბით ია პო ნიის მას შტა ბით ორ გა ნი ზა ციის 

127 ფი ლია ლი ფუნ ქციო ნი რებ და.9 მიუ ხე და ვად ამ გა მოც დი-

ლე ბი სა, 1970-იან წლებ ში დროის ბან კის იდეამ ია პო ნიის 

გა რეთ ფე ხი ვერ მოი კი და.

ჩრდი ლოეთ ამე რი კი სა და ევ რო პის კონ ტი ნენ ტებ ზე დროის 

ბან კის იდეის პო პუ ლა რი ზა ცია, იდეის დახ ვე წა და მის თვის 

მყა რი ინ სტი ტუ ციუ რი სტრუქ ტუ რის შექ მნა ერთ კაცს, იუ-

რის პრუ დენ ციის გა მო ჩე ნილ პრო ფე სორ სა და ერთ დროს 

ამე რი კე ლი პო ლი ტი კუ რი მოღ ვა წის რო ბერტ კე ნე დის თა ნა-

შემ წეს, ედ გარ კანს უკავ შირ დე ბა. ის დროის ბან კის იდეას 

სენტ ლუის ში, გრეის ჰი ლის და სახ ლე ბა ში მცხოვ რე ბი ქა ლე-

ბის ერ თი ჯგუ ფის მეშ ვეო ბით გაეც ნო,10 რომ ლე ბიც 1970-იან 

წლებ ში უკ ვე ახორ ციე ლებ დნენ სერ ვი სე ბის და საა თე ბის გაც-

ვლას და ფურ ცელ ზე აწარ მოებ დნენ ან გა რიშს. სწო რედ გრეის 

ჰი ლე ლებ მა დაამ კვიდ რეს გაც ვლე ბის პირ ვე ლი პრინ ცი პე ბი 

– თა ნას წო რო ბა, ორ მხრი ვო ბა და რწმე ნა იმი სა, რომ ყვე ლა 

ადა მიანს გააჩ ნია გა მო სა დე გი უნა რე ბი და ცოდ ნა.

ედ გარ კა ნის ამ იდეით დაინ ტე რე სე ბა ორ ამ ბავს 

უკავ შირ დე ბა. ერ თი მათ გა ნი მი სი პი რა დი და საკ-

მაოდ მტკივ ნეუ ლი გა მოც დი ლე ბაა, ხო ლო მეო რე 

– ამე რი კა ში იმ დროს გან ვი თა რე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბი. 

1980 წელს კა ნი გუ ლის მწვა ვე შე ტე ვით საა ვად მყო-

ფო ში მოხ ვდა. კარ დიო ლო გებ მა მას უთ ხრეს, რომ 

სა ვა რაუ დოდ, ორ წელ ზე მეტს ვერ იცოც ხლებ და და ამ 

დროის გან მავ ლო ბა ში იგი დღე ში მხო ლოდ ორი საა თის გან-

მავ ლო ბა ში შეძ ლებ და ნორ მა ლუ რად ფუნ ქციო ნი რე ბას. კა ნი 

იხ სე ნებს, რომ მან თა ვი ძალ ზე უმ წეოდ იგ რძნო, მიუ ხე და ვად 

იმი სა, რომ ირ გვლივ უამ რა ვი მზრუ ნვე ლი ადა მია ნი ეხ ვია. 

იგი ბევრს ფიქ რობ და იმ ადა მია ნებ ზე – ხან დაზ მუ ლებ ზე, ბავ-

შვებ სა და მო ზარ დებ ზე, რო მელ თაც სა ზო გა დოე ბა უსარ გებ-

ლოე ბად მიიჩ ნევს იმის გა მო, რომ შე მო სა ვა ლი არ აქვთ.

ედ გარ კა ნი

„ძა ლიან არ მომ წონ და, უმ წეოდ რომ 
ვგრძნობ დი თავს. ჩემს წარ მოდ გე
ნა ში ვი ყა ვი გა მორ ჩეუ ლი ადა მია ნი 
მათ თვის, ვი საც ჩე მი დახ მა რე ბა სჭირ
დე ბო და. მე კი დევ არა ფე რი შე მეძ ლო 
გარ და იმი სა, რომ პა სიუ რად მი მე

9
10

http://intersections.anu.edu.au/issue17/miller.htm?fbclid=IwAR0yBrN5XA9SI40jHasNk44-4bfMJ8YLMsgp92QkskF6kSbEf9TuyAOfFBE
http://www.transitsocialinnovation.eu/content/original/Book%20covers/Local%20PDFs/253%20Time%20Banks%20-%20Case%20study%20report%20Time%20Banks-2017.pdf
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ამა ვე პე რიოდ ში ამე რი კის მთავ რო ბის გა დაწ ყვე ტი ლე-

ბით მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ და სო ცია ლუ რი პროგ რა მე ბის 

და ფი ნან სე ბა, რის შე დე გა დაც მრა ვა ლი სო ცია ლუ რი პროგ-

რა მა საერ თოდ შე ჩერ და. კა ნი კარ გად ხვდე ბო და, რომ ამ 

გა დაწ ყვე ტი ლე ბას მძი მე შე დე გი მოჰ ყვე ბო და. „ვი ფიქ რე, თუ 

თე მე ბის და სახ მა რებ ლად „ძვე ლი“ ფუ ლი აღარ არ სე ბობ და, 

სა ჭი რო იყო „ა ხა ლი“ შეგ ვექ მნა“, ასე ჰყვე ბა კა ნი იმ ორ გა-

ნი ზა ციის დაარ სე ბის ის ტო რიას, რო მე ლიც 1995 წელს მი სი 

თაოს ნო ბით ჩა მო ყა ლიბ და და დღეს TimeBanks USA-ს სა ხე-

ლი თაა ცნო ბი ლი მთელ მსოფ ლიო ში.

2004 წელს გა მო ცე მულ წიგ ნში სა ხელ წო დე ბით „არც ერ თი 

უსარ გებ ლო ადა მია ნი“ ედ გარ კა ნი წერს: „სამ ყა რო ში, სა დაც 

ყვე ლა ფე რი ფუ ლის გარ შე მო ტრია ლებს და სა დაც მარ კე ტინ-

გის სპე ცია ლის ტე ბი სა კუ თარ უკი დე გა ნო ნიჭს ახ მა რენ ჩვენ 

დარ წმუ ნე ბას, რომ ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ჩვენ თვის ახ ლად 

გა თეთ რე ბუ ლი კბი ლე ბის ელ ვა რე ბა ან ბზინ ვა რე თმე ბია, ან 

ცდი ლო ბენ მოგ ვყი დონ დაზ ღვე ვა, რო მე ლიც მფარ ვე ლი ან-

გე ლო ზის და რად დაგ ვი ცავს, დროის ბან კის წევ რებ მა იციან 

– არ სე ბობს გზე ბი, რო მელ თა წყა ლო ბი თაც იგ რძნო ბენ, რომ 

მათ აფა სე ბენ, ენ დო ბიან და უყ ვართ კი დეც“.11

დროის ბან კის მუ შაო ბის პრინ ცი პი ხუთ ძი რი თად 
ფა სეუ ლო ბას ეფუძ ნე ბა:12

1. რე სურ სე ბი: სა ზო გა დოე ბის ყვე ლა ზე დი დი სიმ დიდ რე 

ღო დახ მა რე ბა სხვე ბის გან. სწო რედ 
ამ დროს დავ ფიქ რდი პირ ვე ლად იმ 
ადა მია ნებ ზე, რო მელ თა შე სა ხე ბაც 
გა ზე თებ ში წა მე კით ხა: გა ნა უსარ გებ
ლოე ბად არ ვაც ხა დებთ მათ? მივ ხვდი, 
რომ ჩემ სა ვით მა თაც არ მოს წონ დათ 
სა კუ თა რი უმ წეო ბა. სწო რედ მა შინ გა
ვიაზ რე, რომ ახ ლა ვიწ ყებ დი მთა ვარ 
ბრძო ლას – ბრძო ლას გა მოც ხა დე ბუ
ლი უსარ გებ ლო ბის წი ნააღ მდეგ“.
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https://timebankpk.wordpress.com/about/history-of-time-banking/
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მი სი წევ რე ბია. ნე ბის მიერ ადა მიანს შეუძ ლია წვლი ლი შეი ტა-

ნოს სა ზო გა დოე ბის გან ვი თა რე ბა ში. დროის ბან კი სა შუა ლე-

ბას აძ ლევს მის წევ რებს თა ვად გან საზ ღვრონ, რა არის მათ-

თვის ყვე ლა ზე ღი რე ბუ ლი რე სურ სი და შე სა ბა მი სად, ის დრო, 

რო მე ლიც ამ რე სურ სის გა ზია რე ბის შე დე გად უნ და მიი ღონ;

2. სა მუ შაოს არ სის გა და ფა სე ბა: სა მუ შაოდ უნ და ით ვლე ბო-

დეს მა გა ლი თად, ბავ შვის აღ ზრდა, ოჯა ხის წევ რებ ზე ზრუნ ვა 

და სა მე ზობ ლო ში უსაფ რთხოე ბის დაც ვის უზ რუნ ველ ყო ფა. 

დროის ბან კი სა შუა ლე ბას აძ ლევს აქ ტი ვის ტებ სა და მო ხა ლი-

სეებს გა დაა ფა სონ სა კუ თა რი წვლი ლი და გა წეუ ლი სა მუ შაო;

3. გაც ვლი თო ბა /ორ მხრი ვი სარ გე ბე ლი: სი კე თის დაბ რუ-

ნე ბა ზო გად სა კა ცობ რიო იმ პულ სია. სა დაც შე საძ ლე ბე ლია, 

მო ხა ლი სეო ბის ცალ მხრი ვი პრაქ ტი კა გაც ვლი თო ბით ჩა ვა-

ნაც ვლოთ. დროის ბან კში „შენ მე მჭირ დე ბი“-ს ნაც ვლად მოქ-

მე დებს პრინ ცი პი „ჩვენ ერ თმა ნეთს ვჭირ დე ბით“;

4. სო ცია ლუ რი კა პი ტა ლი: ადა მია ნებს ფი ზი კურ ინ ფრას-

ტრუქ ტუ რას თან ერ თად, რო გო რი ცაა ხი დე ბი, გზე ბი და კო-

მუ ნი კა ციე ბი, სო ცია ლუ რი ინ ფრას ტრუქ ტუ რაც სჭირ დე ბათ. 

სო ცია ლუ რი კავ ში რე ბი, თა ვის მხრივ, მოით ხოვს სო ცია ლუ რი 

კა პი ტა ლის უწ ყვეტ ინ ვეს ტი რე ბას ნდო ბის, გაც ვლი თო ბი-

სა და სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბის მეშ ვეო ბით. დროის ბან კი 

უზ რუნ ველ ყოფს სის ტე მას, რო მე ლიც ამ ყა რებს სო ცია ლურ 

კა პი ტალს, სა დაც თი თოეუ ლი ქმე დე ბა თა ვის და დე ბით კვალს 

ტო ვებს;

5. და ფა სე ბა: ჩვე ნი საქ მია ნო ბა ეფუძ ნე ბა თი თოეუ ლი ჩვენ-

გა ნის წვლი ლის აღია რე ბა სა და და ფა სე ბას და ასე ვე მად-

ლიე რე ბის გა მო ხატ ვის ქმე დუ ნა რიან სის ტე მას.

კი დევ ერ თი პრინ ცი პი, რო მე ლიც სა ფუძ ვლად უდევს 

დროის ბან კის მუ შაო ბას, გახ ლავთ თა ნა წარ მოე ბა (ინგლ. 

Co-production). ამ პრინ ცი პის აღ მო ჩე ნაც კა ნის პი რად გა-

მოც დი ლე ბას უკავ შირ დე ბა: იუ რის პრუ დენ ციის სწავ ლე ბი სას 

(პრო ფე სო რი კა ნი ახ ლაც აგ რძე ლებს იუ რის პრუ დენ ციის 

პრო ფე სო რის წარ მა ტე ბულ კა რიე რას), იგი და ფიქ რდა იმა ზე, 

რომ გა მოც დე ბი სას სტუ დენ ტე ბის მიერ მა ღა ლი ქუ ლე ბის მი-

ღე ბა არ იყო და მო კი დე ბუ ლი მხო ლოდ მას ზე – პრო ფე სორ ზე, 

რო მე ლიც ბრწყინ ვა ლე ლექ ციებს ატა რებ და. ეს გახ ლდათ 

ორ მხრი ვი პრო ცე სი, რო მელ შიც, სტუ დენ ტებს, თუ მე ტი არა, 

არა ნაკ ლე ბი წვლი ლი მიუძ ღვო დათ. ედ გარ კა ნი მიხ ვდა, რომ 

ეს მიდ გო მა უნ და გა მოე ყე ნე ბი ნა სო ცია ლურ ცვლი ლე ბებ-
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თან მი მარ თე ბა შიც: „სო ცია ლურ სა მარ თლია ნო ბას მხო ლოდ 

სერ ვი სე ბის მი წო დე ბით ვერ მი ვაღ წევთ“, – გა ნაც ხა და კან მა 

ერ თ-ერთ ინ ტერ ვიუ ში, „პარ ტნიო რე ბად და თა ნამ შრომ ლე ბად 

უნ და გა ვი ხა დოთ ის ადა მია ნე ბი, რო მელ თაც ჩვე ნი დახ მა რე-

ბა სჭირ დე ბათ და რო მელ თაც ამ სერ ვი სებს ვაწ ვდით“.13

ამე რი კუ ლი დროის ბან კის დაარ სე ბი დან მა ლე ვე, იდეა 

ბრი ტა ნე ლებ მაც აი ტა ცეს და 1998 წელს მარ ტინ საი მო ნის 

თაოს ნო ბით ბრი ტა ნეთ ში ორ გა ნი ზა ციამ, სა ხელ წო დე ბით 

Fair Share დროის ბან კის პირ ვე ლი 

პროექ ტი დაიწ ყო.

დღეს იგი დაახ ლოე ბით 300 

დროის ბან კსა და 20000-მდე მო-

ხა ლი სეს აერ თია ნებს.14 ამე რი კის 

შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი სა და დი დი 

ბრი ტა ნე თის გარ და, დროის ბან-

კე ბი წარ მა ტე ბით ფუნ ქციო ნი რებს 

ის რაელ ში, ეს პა ნეთ ში, პორ ტუ გა-

ლია ში, იტა ლია ში, სლო ვა კეთ ში, ჩი ნეთ სა და რო გორც ზე მოთ 

ვახ სე ნეთ, ია პო ნია ში.

დროის ბან კე ბი იქ მნე ბა და ფუნ ქციო ნი რებს ისეთ მოვ ლე-

ნებ სა და პრობ ლე მებ ზე სა პა სუ ხოდ, რო გო რი ცაა ეკო ნო მი კუ-

რი დაუც ვე ლო ბა, ადა მიან თა შრო მის ტექ ნო ლო გიე ბით ჩა ნაც-

ვლე ბა, სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის სის ტე მე ბის ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი, 

ბიუ ჯე ტის დე ფი ცი ტი და თე მებ ში ცხოვ რე ბის გაუა რე სე ბუ ლი 

პი რო ბე ბი. ყო ვე ლი-

ვე ეს კი კი დევ უფ რო 

თვალ სა ჩი ნოს ხდის 

ადა მია ნე ბის, თე მე ბი სა 

და სა მო ქა ლა ქო სა-

ზო გა დოე ბის გაძ ლიე-

რე ბის გა დაუ დე ბელ 

სა ჭი როე ბას. დროის 

ბან კი აუთ ვი სე ბე ლი და 

გა მოუ ყე ნე ბე ლი ადა-

მია ნუ რი რე სურ სე ბის 

გააქ ტიუ რე ბა ზე დგას.

13
14

ედგარ კანი 
(მარცხნივ) 
და მარტინ 
საიმონი

w დროის ბან კი ხელს უწ ყობს ინ დი ვი
დებ ს/ორ გა ნი ზა ციებს შო რის მომ სა ხუ
რე ბის გაც ვლას;
w ეს არის ორ მხრი ვი მო ხა ლი სეო ბის 
ფორ მა, რომ ლის ქვა კუთ ხედს წარ
მოად გენს გა ცე მა და მი ღე ბა;
w დროის ბან კი დროს იყე ნებს, რო
გორც სა ზომს; დროის კრე დი ტი ეს 
არის „ვა ლუ ტა“;
w ადა მია ნე ბის თვის გა ცე მუ ლი მომ სა
ხუ რე ბა შეიძ ლე ბა დროის კრე დი ტით 
ანაზ ღაურ დეს. მომ სა ხუ რე ბა, რომ ლის
თვი საც არ გაქვთ ფუ ლი, შეიძ ლე ბა 
დროის კრე დი ტით შეი ძი ნოთ.

https://www.forbes.com/sites/devinthorpe/2018/03/21/time-banking-helps-build-individuals-organizations-and-communities/?sh=49749f555ba4
https://timebankpk.wordpress.com/about/history-of-time-banking/
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რო გორ მუ შაობს დროის ბან კი?

დროის ბან კის მუ შაო ბის პრინ ცი პი მარ ტი ვია: მი სი წევ რე ბი 

გა წეუ ლი სამ სა ხუ რის სა ნაც ვლოდ გა მოი მუ შა ვე ბენ არა დროს, 

არა მედ დროის კრე დიტს, რო მელ საც, თა ვის მხრივ სა ჭი რო 

მომ სა ხუ რე ბის ან დახ მა რე ბის მი ღე ბა ში და ხარ ჯა ვენ. „ვა-

ლუ ტად“ დროის, უფ რო კონ კრე ტუ ლად კი, საა თის არ ჩე ვას 

გა ნა პი რო ბებს ის ფაქ ტი, რომ გან სხვა ვე ბით ფუ ლის გან, დრო 

– ანუ დღე- ღა მე ში 24 საა თი, ყვე ლას გვაქვს! დროის ბან კის 

„მა მის“ ედ გარ კა ნის აზ რით, ყვე ლა ადა მიანს აქვს ისე თი 

ცოდ ნა, უნა რი და გა მოც დი ლე ბა, რო მე ლიც შე საძ ლე ბე ლია 

მოხ მარ დეს სხვე ბის დახ მა რე ბას და ად გი ლობ რივ თემ ში სო-

ცია ლუ რი კა პი ტა ლის შექ მნა სა და გან ვი თა რე ბას.

სა თე მო დო ნე ზე შექ მნილ დროის ბანკს სულ ორი რამ 

სჭირ დე ბა: 1. კომ პიუ ტე რი, სა დაც აღი რიც ხე ბა დროის ბან კის 

თი თოეუ ლი წევ რის კონ კრე ტუ ლი ცოდ ნა, უნა რი და გა მოც დი-

ლე ბა, იქ ნე ბა ეს უც ხო ენა, წინ დის ქსო ვა, თუ ავ ტო მო ბი ლის 

შე კე თე ბა და აგ რეთ ვე, მოთ ხოვ ნი ლი მომ სა ხუ რე ბა ან დახ მა-

რე ბა (მა გა ლი თად, ბა ღის მოვ ლა, ბავ შვის სკო ლა ში წაყ ვა ნა, 

დახ მა რე ბა თარ გმნა ში ან იუ რი დიუ ლი დო კუ მენ ტის შედ გე ნა-

ში) და 2. კოორ დი ნა ტო რი, რო მე ლიც სა ჭი როე ბის შემ თხვე ვა-

ში ,,მოთ ხოვ ნა სა” და ,,მი წო დე ბას” ერ თმა ნეთ თან დაა კავ ში-

რებს და შემ დეგ უკ ვე აღ რიც ხავს და დაით ვლის თი თოეუ ლი 

წევ რის მიერ გა მო მუ შა ვე ბულ ან და ხარ ჯულ დროის კრე დიტს.

ცხა დია, ტექ ნო ლო გიე ბის, მათ შო რის ციფ რუ ლის, გან ვი თა-

რე ბას თან ერ თად, აღ რიც ხვის სის ტე მე ბი მრა ვალ ფე რო ვა ნი 

გახ და და დროის ბან კის ასეუ ლო ბით ორ გა ნი ზა ციას თა ვი-

სუფ ლად შეუძ ლია შექ მნას სა კუ თა რი პლატ ფორ მა, აპ ლი კა-

ცია და სის ტე მა კრე დი ტე ბის უკეთ სა მარ თა ვად, თუმ ცა, ამ 

გან ვი თა რე ბის მიუ ხე და ვად, პრინ ცი პი მაინც იგი ვე რჩე ბა და 

ნე ბის მიერ ად გი ლას, კომ პიუ ტე რი სა და ცო ტა დროის მქო-

ნე ნე ბის მიერ ადა მიანს შეუძ ლია წა მოიწ ყოს დროის ბან კის 

პროექ ტი სა კუ თარ სა მე ზობ ლო ში ან უფ რო ფარ თო გეოგ რა-

ფიულ არეალ ში.

პირ ვე ლი ვე დროის ბან კის დაარ სე ბი დან საკ მაოდ სწრა ფად 

ჩა მო ყა ლიბ და პარ ტნიო რუ ლი ურ თიერ თო ბე ბი ად გი ლობ რივ 

დროის ბან კებ სა და სხვა დას ხვა ორ გა ნი ზა ციას შო რის, რომ-

ლე ბიც ხში რად კონ კრე ტულ თე მა ტი კას ეძ ღვნე ბა. მა გა ლი თად, 

ჩი კა გო ში (აშშ), ქა ლა ქის ერ თ-ერთ სას კო ლო ოლ ქში შე მა-
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ვა ლი 127 სკო ლა ჩაერ თო დროის ბან კის პროგ რა მა ში, რის 

შე დე გა დაც სპე ცია ლუ რი გა ნათ ლე ბის სერ ვი სის მი წო დე ბა 

სკო ლის მოს წავ ლეე ბის მიერ გა წეუ ლი მომ სა ხუ რე ბით ჩა ნაც-

ვლდა: მე ხუ თე კლა სე ლებ მა ხე ლი მოჰ კი დეს სპე ცია ლუ რი სა-

გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი როე ბის მქო ნე მე სა მეკ ლა სე ლე ბის თვის 

წე რა- კით ხვის სწავ ლე ბის საქ მეს და ამით გა მო მუ შა ვე ბუ ლი 

დროის კრე დი ტე ბის სა ნაც ვლოდ მიი ღეს მეო რა დი კომ პიუ ტე-

რე ბი, რომ ლე ბიც მათ ძა ლიან სჭირ დე ბო დათ.

დროის ბან კის წარ მა ტე ბუ ლი მუ შაო ბის მა გა ლი თე ბი უამ-

რა ვია. მათ შო რი საა Onion River Exchange, დროის ბან კი, 

რო მე ლიც ამე რი კის შტატ ვერ მონ ტის პა ტა რა ქა ლაქ მონ პე-

ლიეს მცხოვ რებ ლებს აერ თია ნებს (2018 წლის მო ნა ცე მე ბით 

ქა ლაქ ში 7.436 ადა მია ნი ცხოვ რობს). აი, რას წერს დროის 

ბან კის ერ თ-ერ თი წევ რი:

„ად გი ლობ რივ დროის ბანკს 2013 წლის ივ ნის ში შე ვუერ-

თდი მას შემ დეგ, რაც აქ საც ხოვ რებ ლად გად მო ვე დი. ეს 

ორ გა ნი ზა ცია ძა ლიან მა ლე გახ და ჩე მი აქაუ რი ცხოვ რე ბის 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი და ყვე ლა ზე საყ ვა რე ლი ნა წი ლი – ამა ზე ჩემს 

მე გობ რებს, ოჯა ხის წევ რებს და ხან და ხან უც ნო ბებ საც სულ 

ვუყ ვე ბი ხოლ მე. დე ტა ლუ რად ვუხ სნი და ვეუბ ნე ბი, რომ ეს 

ამ ბა ვი საერ თოდ არ არის ფულ ზე და მო კი დე ბუ ლი. ჰო, და კი-

დევ, თხის წვე ლაც გა სარ თო ბად ვის წავ ლე! ჰო და, თხის მოწ-

ვე ლის პირ ვე ლი და არც თუ ისე წარ მა ტე ბუ ლი მცდე ლო ბის 

შემ დეგ, ჩე მი გაც ვლე ბი სულ უფ რო მრა ვალ ფე რო ვა ნი ხდე ბა 

და უფ რო ხში რა დაც ვა ხერ ხებ დროის კრე დი ტის გა მო მუ შა ვე-

ბას. რაც ყვე ლა ზე მთა ვა რია, ყო ვე ლი მომ დევ ნო, წი ნა ზე უფ-

რო მნიშ ვნე ლო ვა ნია. მა ში ნაც კი, რო დე საც ერ თი შე ხედ ვით 

მო საწ ყენ საქ მეს ვა კე თებ, მა გა ლი თად, აე რო პორ ტში მიმ ყავს 

ვინ მე, ან სახ ლის და სუფ თა ვე ბა ში ვეშ ვე ლე ბი, ეს საქ მეე ბი 

ჩემს თემ ში მცხოვ რებ ადა მია ნებ თან და კავ ში რე ბის უთ ვა ლავ 

შე საძ ლებ ლო ბას მიხ სნის. სწო რედ ეს არის, რაც ასე ძლიერ 

მი ზი დავს – ბო ლო პე რიო დის ყვე ლა ზე ძვირ ფა სი მე გობ რე ბი 

ხომ სწო რედ Onion River Exchange-ის წყა ლო ბით შე ვი ძი ნე!“

დროის ბან კის წარ მა ტე ბუ ლი მუ შაო ბის კი დევ ერ თი მა-

გა ლი თი, ამ ჯე რად დი დი ბრი ტა ნე თი დან, გახ ლავთ კინგს 

კრო სის დროის ბან კი (KCTB), რო მე ლიც არა სამ თავ რო ბო 

ორ გა ნი ზა ციის Holy Cross Centre Trust ბა ზა ზე მოქ მე დებს. 

ორ გა ნი ზა ცია 1988 წელს დაარ სეს წმინ და ჯვრის ეკ ლე სიის 

წევ რებ მა ლონ დო ნის ამ ნა წილ ში მომ რავ ლე ბუ ლი უსახ ლკა-
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რო ადა მია ნე ბის დახ მა რე ბის მიზ ნით. დრო თა გან მავ ლო ბა ში 

ორ გა ნი ზა ციამ მუ შაო ბის თე მა ტუ რი არეა ლი გაა ფარ თო ვა და 

ახ ლა იგი, თავ შე საფ რის გა რე შე დარ ჩე ნილ ადა მია ნებ თან 

ერ თად, მენ ტა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბის მქო ნე პირ თა, დევ ნილ-

თა და თავ შე საფ რის მა ძიე ბელ თა დახ მა რე ბა ზეც ზრუ ნავს.15 

კინგს კრო სის დროის ბან კი სა მიზ ნე ჯგუ ფის წევ რებს სა შუა-

ლე ბას აძ ლევს გახ დნენ ად გი ლობ რი ვი პრო ცე სე ბის აქ ტიუ რი 

მო ნა წი ლეე ბი, ჰქონ დეთ იმის გან ცდა, რომ მათ სარ გე ბე ლი 

მოაქვთ სხვა ადა მია ნე ბი სათ ვის და შე სა ბა მი სად, არ იყ ვნენ 

სერ ვი სე ბის უბ რა ლოდ „მომ ხმა რებ ლე ბი“. აღ სა ნიშ ნა ვია, 

რომ კინგს კრო სის დროის ბან კმა შეძ ლო ჩა მოე ყა ლი ბე ბი ნა 

ქსე ლი, რო მელ შიც გა წევ რია ნე ბუ ლი ათო ბით საი ნი ცია ტი ვო 

ჯგუ ფი თუ საქ ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ცია წარ მა ტე ბით ცვლის 

დროს, მომ სა ხუ რე ბას და აქ ტი ვო ბებს და გარ და ამი სა, უკ ვე 

არ სე ბობს თან ხის მო ძიე ბის ერ თობ ლი ვი მცდე ლო ბის წარ-

მა ტე ბით დაგ ვირ გვი ნე ბის შემ თხვე ვე ბი. მა გა ლი თად: 2010 

წლის ზაფ ხულ ში, რამ დე ნი მე ად გი ლობ რივ მა თეატ რა ლურ მა 

ჯგუფ მა გა მოი ყე ნა ად გი ლობ რი ვი სა თე მო ორ გა ნი ზა ციე ბის 

კუთ ვნი ლი სივ რცე რე პე ტი ციე ბის თვის (კამ დე ნის თეატ რა ლუ-

რი ფეს ტი ვა ლის თვის მზა დე ბის პრო ცეს ში).

სა ნაც ვლოდ, სა თე მო ორ გა ნი ზა ციე ბის წევ რებს რამ დე ნი მე 

მას ტერ კლა სი ჩაუ ტა რეს თეატ რა ლურ ხე ლოვ ნე ბა ში, სა ჯა-

რო მეტ ყვე ლე ბა ში და ა. შ. ამ ურ თიერ თო ბამ ისე მო ხიბ ლა 

ორი ვე მხა რე, რომ მა ლე რამ დე ნი მე ორ გა ნი ზა ციამ ერ თობ-

ლი ვად შე მუ შა ვე ბუ ლი საპ როექ ტო გა ნაც ხა დის სა ფუძ ველ ზე 

და ფი ნან სე ბაც კი მოი პო ვა. რომ არა დროის ბან კი, დი დი 

ალ ბა თო ბით, ეს ორ გა ნი ზა ციე ბი ვე რას დროს შეხ ვდე ბოდ ნენ 

ერ თმა ნეთს იმ გვარ გა რე მო ში, რო მე ლიც ასე ხელ საყ რე ლი 

იქ ნე ბო და შემ დგო მი თა ნამ შრომ ლო ბის თვის.16

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ დროის ბან კის წვლი ლი სა თე მო 

გან ვი თა რე ბი სა და სო ცია ლუ რი 

სა მარ თლია ნო ბის წა ხა ლი სე ბის 

მი მარ თუ ლე ბით მა ლე ვე აღია რეს 

სა ხელ მწი ფო დო ნე ზეც, მა გა ლი-

თად, დიდ ბრი ტა ნეთ ში: 2000 წელს, 

ორ გა ნი ზა ცია Fair Shares-ის თა ნამ-

შრომ ლე ბი ბრი ტა ნე თის მთავ რო ბა-

ში, დაუ ნინგ სტრი ტის 10 ნო მერ ში 

მიიწ ვიეს სა ხელ მწი ფო მი ნის ტრთან 

Fair Share-ის 
წევრები 
სტუმრად 
ბრიტანეთის 
სახელმწიფო
მინისტრთან, 
2000 წელი

15
16

https://hourworld.org/pdf/NewWealthofTime.pdf
https://blogs.ncvo.org.uk/wp-content/uploads/fiona-sheil/abundant_economy_by_camden_shares.pdf
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დ რ ო ი ს  ბ ა ნ კ ი ს  უ ც ხ ო უ რ ი  გ ა მ ო ც დ ი ლ ე ბ ა

შე სახ ვედ რად და მა თი წვლი ლის აღ სა ნიშ ნა ვად. ამ ვი ზი ტის 

შემ დეგ, მთავ რო ბამ დაახ ლოე ბით 50 ათა სი ფუნ ტი სტერ ლინ-

გი გა მო ყო მა თი მუ შაო ბის წა სა ხა ლი სებ ლად.17

ქვე მოთ მოყ ვა ნი ლია დროის ბან კის პრაქ ტი კა ში გან ხორ-

ციე ლე ბის რამ დე ნი მე მა გა ლი თი, ძი რი თა დად, ბრი ტა ნუ ლი 

გა მოც დი ლე ბი დან, რო მე ლიც, ვფიქ რობთ, და გაინ ტე რე სებთ 

და და გა ფიქ რებთ იმა ზე, თუ რი სი გა ღე ბა და ამა ვე დროს, მი-

ღე ბაც შე გიძ ლიათ სა კუ თარ სა მე ზობ ლოებ ში:

l უსახ ლკა რო და უმუ შე ვა რი კა ცი, რო მე ლიც შე სა ნიშ ნა ვად 

ფლობს მი ნის მო ხატ ვის ტექ ნი კას, უარს ამ ბობს უსას ყიდ ლოდ 

დაი ტა ნოს ერ თ-ერ თი ორ გა ნი ზა ციის ლო გო მი ნა ზე. სა მა გიე-

როდ, იგი ორ გა ნი ზა ციის წარ მო მად გენ ლებს სთა ვა ზობს გა-

წეუ ლი სამ სა ხუ რის სა ნაც ვლოდ დროის კრე დი ტი მიი ღოს;

l პა ტიმ რე ბი, რომ ლე ბიც გლოს ტე რის ცი ხე ში სას ჯელს 

იხ დიან, გა მოი მუ შა ვე ბენ საა თებს იმ ვე ლო სი პე დე ბის შე კე-

თე ბით, რომ ლე ბიც გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის ბავ შვებს უნ და 

გაუგ ზავ ნონ. მათ მიერ გა მო მუ შა ვე ბუ ლი საა თე ბის სა ნაც-

ვლოდ, პა ტი მარ თა ოჯა ხის წევ რებს სა შუა ლე ბა ეძ ლე ვათ 

ისარ გებ ლონ ად გი ლობ რი ვი დროის ბან კის წევ რე ბის მიერ 

მი წო დე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბით; 

l თი ნეი ჯერ მა, რო მე ლიც დეპ რე სიით შეპ ყრო ბილ მარ ტო-

ხე ლა დე დას თან ერ თად ცხოვ რობ და, იმ დე ნი საა თი გა მოი-

მუ შა ვა, რომ ახ ლა, რო დე საც ის დე დის გან შორს, ერ თ-ერთ 

კო ლეჯ ში სწავ ლობს, დე და ყვე ლა იმ დახ მა რე ბას იღებს, 

რო მე ლიც მის თვის აუ ცი ლე ბე ლია;

l შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შვის დე და, 

რო მე ლიც ცდი ლობს იმუ შაოს და აღარ იყოს და მო კი დე ბუ-

ლი სო ცია ლუ რი დახ მა რე ბის პროგ რა მა ზე, გა მო მუ შა ვე ბუ ლი 

საა თე ბის სა ნაც ვლოდ მე ტად სა ჭი რო დახ მა რე ბას იღებს – 

რო დე საც ის სამ სა ხურ შია, მი სი შვი ლის სკო ლა ში დროუ ლად 

მიყ ვა ნა ზე დროის ბან კის სხვა წევ რე ბი ზრუ ნა ვენ;

l 85 წლის ქა ლი საა თებს მის თვის სა ხა ლი სო საქ მის კე თე-

ბით აგ რო ვებს – იგი დროის ბან კის წევ რე ბის ავ ტო მო ბილ ში 

ზეთს ცვლის;

l დროის ბან კში გა მო მუ შა ვე ბუ ლი საა თე ბის მეშ ვეო ბით სამ-

ხრეთ ლონ დონ ში მცხოვ რებ მა ოჯახ მა ქა ლიშ ვი ლის ქორ წი ლის 

ორ გა ნი ზე ბა მოა ხერ ხა, ხო ლო გლაზ გო ში მცხოვ რებ მა ოჯახ მა 

მე ტად სა ჭი რო დახ მა რე ბა გა მო მუ შა ვე ბუ ლი საა თე ბის სა ნაც-

ვლოდ ოჯა ხის წევ რის დაკ რძალ ვის ორ გა ნი ზე ბა ში გა მოი ყე ნა.

17

https://www.fairshares.org.uk/fair-shares-history/
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დროის ბან კი მოქ მე დე ბა ში

l მო ნა წი ლეე ბი პრაქ ტი კუ ლი საქ მია ნო ბის ერთ საათს 

„ა ბან დე ბენ” დროის ბან კში;

l ამას თა ნა ვე, აქვთ უფ ლე ბა, „გა მოით ხო ვონ” თა ვიან თი 

ერ თი საა თი იმ სა მუ შაოს თვის, რო მე ლიც სჭირ დე ბათ;

l დროის აღ რიც ხვა ხდე ბა სპე ცია ლუ რად შექ მნილ ელექ-

ტრო ნულ მო ნა ცემ თა ბა ზა ში.

ერ თნაი რად ფა სობს ნე ბის მიე რი მო ნა წი ლის დრო!
თა ნას წო რო ბა მოქ მე დე ბა შია!

ამ თავ ში თქვენ უკ ვე გაე ცა ნით მო ხა ლი სეო ბის შე და რე ბით 

ახალ ფორ მას, რო მე ლიც თა ვის დრო ზე თემ ში სო ცია ლუ რი 

კა პი ტა ლის გაძ ლიე რე ბი სა და გამ დიდ რე ბის წყა როდ მიიჩ-

ნეო და. თუმ ცა, ინ ტერ ნე ტი სა და გლო ბა ლი ზა ციის ტემ პე ბის 

დაჩ ქა რე ბას თან ერ თად, დროის ბან კი გას ცდა თე მის ან ერ თი 

ორ გა ნი ზა ციის ფარ გლებს და ახ ლა გლო ბა ლურ დო ნე ზეც 

აკავ ში რებს მო ხა ლი სეებს ერ თმა ნეთ თან. მომ დევ ნო თავ ში 

შეიტ ყობთ, თუ რო გორ მუ შაობს დროის ბან კი გლო ბა ლურ 

დო ნე ზე და რაც ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია, სა ქარ თვე ლო ში, 

სა დაც თი თოეულ ჩვენ თა განს უკ ვე თა ვი სუფ ლად შეუძ ლია 

შეუერ თდეს დროის ბან კის მზარდ ქსელს.

რო გორ მუ შაობს დროის ბან კი18

18

გია დარეგისტრირდა დროის 
ბანკში და მო ნიშ ნა ყვე ლა ის 
უნა რი, რაც მას აქვს

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

მარგო ბებიამ მოუქსოვა 
ეკას პერანგი

მარგო ბებიას სახლის 
დასუფთავებისთვის სოფომ 

მიიღო TimeCoin-ები

გიამ მიიღო 
TimeCoin-ები სოფოსგან 

ეზოს დასუფთავებისათვის 

გიამ თავისი 
TimeCoin-ები საიტის 

დახმარებით გაიმდიდრა

როგორ იყენებს გია 
თავის TimeCoin-ებს? 
დააკვირდით წრეს

თამარი არის დროის ბანკის წევრი 
და მას სჭირდება დახმარება 
საყიდლებზე წასასვლელად

http://www.wellingtontimebank.org.nz/timebanking/how-does-it-work
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ს
ა ქარ თვე ლო ში დროის ბან კის და ნერ გვის პირ ვე ლი 

მცდე ლო ბა 2005 წლი დან დაიწ ყო. ცალ კეულ მა პი რებ-

მა გა ნა ხორ ციე ლეს დროის ბან კის ტი პის ფრაგ მენ ტუ ლი 

ხა სია თის აქ ტი ვო ბე ბი, რო მე ლიც წარ მა ტე ბით არც ერ თხელ 

არ დას რუ ლე ბუ ლა. 

2017 წლი დან გა ნათ ლე ბის გან ვი თა რე ბის და და საქ მე ბის 

ცენ ტრმა მო ხა ლი სეო ბის პო პუ ლა რი ზა ციის გზად ორ მხრი ვი 

მო ხა ლი სეო ბის მო დე ლი აირ ჩია, და შე სა ბა მი სად, დროის 

ბან კის და ნერ გვა სა ქარ თვე ლოს 10 რე გიონ ში (ი მე რე თი, 

რა ჭა- ლეჩ ხუ მი ქვე მო სვა ნე თი, სა მეგ რე ლო-ზე მო ს ვა ნე თი, გუ-

რია, აჭა რა, კა ხე თი, მცხე თა-მთია ნე თი, სამ ცხე-ჯა ვა ხე თი, ქვე-

მო ქარ თლი, ში და ქარ თლი), პროექ ტის „სა მო ქა ლა ქო სა ზო-

გა დოე ბის გან ვი თა რე ბის ინი ცია ტი ვის“ ფარ გლებ ში დაიწ ყო. 

„დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში ვე ძებ დით 
რე სურ სებს დროის ბან კის სის ტე
მის და სა ნერ გად. მიუ ხე და ვად იმი სა, 
რომ მო ხა ლი სეო ბის კულ ტუ რა და 
გა მოც დი ლე ბა ჩვე ნი ქვეყ ნის თვის 
ახა ლი არ იყო, ვაც ნო ბიე რებ დით, 
რომ დროის ბან კი სრუ ლიად გან სხვა
ვე ბულ შე საძ ლებ ლო ბებს შექ მნი და 
მო ხა ლი სეო ბით დაინ ტე რე სე ბუ ლი 
ადა მია ნე ბის თვის. თა ვი დან, რა თქმა 
უნ და, რთუ ლი იყო. აქ ტიუ რი სო ცია
ლუ რი ქსე ლე ბის ეპო ქა ში ად ვი ლი 



32

დ რ ო ი ს  ბ ა ნ კ ი ს  ქ ა რ თ უ ლ ი  გ ა მ ო ც დ ი ლ ე ბ ა

არც წევ რე ბის მო ზიდ ვა და არც მა თი 
შე ნარ ჩუ ნე ბა აღ მოჩ ნდა, თუმ ცა, შეუძ
ლე ბე ლი არა ფე რია. წარ მა ტე ბულ მა 
მა გა ლი თებ მა ბევ რი ადა მია ნის ყუ
რად ღე ბა მიიპ ყრო. ჩვენც ვხვდე ბო
დით, რომ კარგ საქ მეს ვა კე თებ დით, 
დაინ ტე რე სე ბულ ადა მია ნებს ერ თმა
ნეთ თან ვა კავ ში რებ დით და რაც 

მთა ვა რია, არ სე ბულ ვი თა რე ბას 
უკე თე სო ბის კენ ვცვლი დით. 

დროის ბან კი ბევ რად სცდე ბა 
მო ხა ლი სეო ბის იდეის საქ ველ

მოქ მე დო გა გე ბას, ის ნე ბის მიე რი 
პრო ფე სიის, ინ ტე რე სის, ასა კი სა და 

შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე ადა მიანს 
აძ ლევს სა შუა ლე ბას, რომ დახ მა რე
ბის ხე ლი გაუ წო დოს სხვას და ასე ვე, 
თა ვა დაც მიი ღოს სხვი სი მხარ და ჭე
რა. სწო რედ ეს არის მი სი მთა ვა რი 
არ სი, რის გა მოც ადა მია ნე ბი მო ხა
ლი სეო ბის იდეის ირ გვლივ, ერთ სივ
რცე ში ჯერ ვირ ტუა ლუ რად იყ რიან 
თავს და შემ დეგ, ამ ვირ ტუა ლურ ურ
თიერ თო ბას ფი ზი კუ რი კავ ში რე ბით 
ამ ყა რე ბენ“ 

— ამ ბობს გა ნათ ლე ბის გან ვი თა რე ბის და და საქ მე ბის 
ცენ ტრის გამ გეო ბის თავ მჯდო მა რე ლია კი ლა ძე.

ლია კილაძე
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Timerepublik-ის შექ მნის ის ტო რია 

Timerepublik-ის პირ-

ვე ლი კონ ცეფ ცია 20 

წლის წინ გაბ რიელ 

დო ნა ტომ, მე გობ რებ-

თან ერ თად, შვეი ცა-

რიის ალ პებ ში შექ მნა. 

„შვეი ცა რიის ალ-

პებ ში ჩემს მშობ ლებს 

ნა ქი რა ვე ბი ჰქონ დათ სახ ლი, სა დაც არ და დე გებ სა და თა ვი-

სუ ფა ლი დროის უმე ტეს ნა წილს ვა ტა რებ დი.

ეს იყო საო ცა რი და გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი, ვე ლუ რი 

გა რე მო – სა დაც არც ელექ ტროე ნერ გია იყო და არც წყა ლი. 

სახ ლი საკ მაოდ დი დი იყო, ორი ბუხ რით, მე ხში რად ვაწ-

ყობ დი წვეუ ლე ბებს და ქა ლაქ ლუ გა ნო ში მცხოვ რე ბი ყვე ლა 

ახალ გაზ რდა ერ თხელ მაინც იყო ნამ ყო ფი ამ სახ ლში. ჩემს 

მე გო ბარ კა რიმს გან სა კუთ რე ბით მოს წონ და იქ, ცი ვი ლი ზა-

ციი დან შორს ყოფ ნა. 

ერ თად ვთევ ზაობ დით, ტყე ში შე შას ვამ ზა დებ დით და ამას-

თა ნა ვე ორი ვეს გვქონ და გან ცდა, რომ რა ღაც არას წო რი 

ხდე ბო და სა ზო გა დოე ბა ში: ბუ ნე ბა ში ადა მია ნე ბი უახ-

ლოვ დე ბიან ერ თმა ნეთს, ხდე ბიან ემ პა თიუ რე ბი, მაგ-

რამ რო ცა ყო ველ დღიურ ცხოვ რე ბას უბ რუნ დე ბიან, 

სად ღაც ქრე ბა ეს გან ცდე ბი და და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი. 

ერთ დღე საც კა რიმ მა ნა ხა გა და ცე მა ად გი ლობ-

რი ვი დროის ბან კის შე სა ხებ, თუ რო გორ უც ვლიდ ნენ 

ერთმანეთს სერ ვი სებს ერ თ-ერთ კორ პუს ში მცხოვ რე ბი პი რე-

ბი და რო გორ აღ რიც ხავ დნენ შე დე გებს სპე ცია ლურ წიგ ნში, 

რაც ერ თგვა რად გახ და ჩვე ნი ახა ლი იდეის შთა გო ნე ბის წყა-

რო და და ვიწ ყეთ Timerepublik-ის კონ ცეფ ციის შექ მნა.“  

ასე იხ სე ნებს გაბ რიელ დო ნა ტო Timerepublik-ის  შექ მნის 

ის ტო რიას. იდეის ავ ტო რე ბის თვის ერ თ-ერ თი მთა ვა რი გა მოწ-

ვე ვა „აღ რიც ხვის წიგ ნის“ ონ ლაინ ფორ მა ტით ჩა ნაც ვლე ბა 

იყო. ეს პრო ცე სე ბი 2005 წლამ დე, სო ცია ლუ რი მე დიის რე-

ვო ლუ ციამ დე, ხდე ბო და – მა ნამ დე, ვიდ რე ფეის ბუ ქი პო პუ-

ლა რუ ლი გახ დე ბო და. მე გობ რუ ლი იდეის მომ წი ფე ბას წლე ბი 

დას ჭირ და და მხო ლოდ 2012 წელს გახ და შე საძ ლე ბე ლი 

Timerepublik-ის პლატ ფორ მის ამუ შა ვე ბა. 6 თვე ში შეიქ მნა 

Timerepublik-ის 
დამფუძნებელი 
გაბრიელ 
დონატო

Timerepublik  ეს არის ელექტრონული 
სივრცე, რომლის მეშვეობითაც 

შეგვიძლია მივიღოთ ინფორმაცია, ვის 
სჭირდება დახმარება ამა თუ იმ საქმის 
შესრულებაში და ვინ არის მზად ჩვენი 

დახმარებისთვის!
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პლატ ფორ მის Beta ვერ სიაც. ბო ლო 8 წლის გან მავ ლო ბა ში 

სამ ჯერ მოხ და ვებ გვერ დის გა ნახ ლე ბა და გან ვი თა რე ბა.

Timerepublik დღეს უკ ვე გლო ბა ლუ რი პლატ ფორ მაა, რო-

მე ლიც 110-ზე მეტ ქვე ყა ნა ში მუ შაობს და 100.000-ზე მე ტი 

მომ ხმა რე ბე ლი ჰყავს. 

დღეს დღეო ბით დროის ბან კის მომ ხმა რებ ლებს შო რის 

ყვე ლა ზე აქ ტიუ რი ქვეყ ნე ბია: იტა ლია, ბრა ზი ლია, ამე რი კის 

შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი და სა ქარ თვე ლო.

Timerepublik-ის წევ რე ბი ძა ლიან გან სხვავ დე ბიან ერ თმა-

ნე თი სა გან, მაგ რამ მაინც შე საძ ლე ბე ლია აქ ტიუ რი წევ რე ბის 2 

კა ტე გო რიად და ყო ფა: 

1. მომ ხმა რებ ლე ბი, რომ ლე ბიც ძი რი თა დად ონ ლაინ 

მომ სა ხუ რე ბებს ცვლიან ერ თმა ნეთ ში: სწავ ლე ბა, 

2. ვებ/გრა ფი კუ ლი დი ზაი ნი, იუ რი დიუ ლი დახ მა რე ბა, 

ბიზ ნეს-კონ სულ ტი რე ბა და სხვა;  

3. მომ ხმა რებ ლე ბი, რომ ლე ბიც ცვლიან სერ ვისს ფი ზი-

კუ რი კონ ტაქ ტით: ძაღ ლის გა სეირ ნე ბა, ხე ლოს ნო ბა, 

ფო ტოგ რა ფია, ექი მის კონ სულ ტა ცია, ხელ ნა კე თი 

ნივ თე ბის დამ ზა დე ბა, სურ სა თის შე ძე ნა და მა ღა ზიი-

დან მო ტა ნა და სხვა. ჩვეუ ლებ რივ, Timerepublik-ზე 

ადა მია ნე ბი იწ ყე ბენ ონ ლაინ მომ სა ხუ რე ბე ბის გა-

ზია რე ბას და მას შემ დეგ, რაც ერ თმა ნე თის ნდო ბას 

მოი პო ვე ბენ, პი რის პირ აგ რძე ლე ბენ სერ ვი სე ბის 

გაც ვლას.

Timerepublik-ის „შვეი ცა რიუ ლი იდეა”, რომ ადა მია ნე ბი 

და კავ ში რე ბოდ ნენ, დაახ ლო ვე ბოდ ნენ და დახ მა რე ბოდ ნენ 

ერ თმა ნეთს, უფ რო სო ცია ლუ რი კავ ში რე ბის გაღ რმა ვე ბას 

გუ ლის ხმობს, ვიდ რე მო ხა ლი სეო ბის პო პუ ლა რი ზა ციას. ქარ-

თვე ლი Timerepublik-ე ლე ბის ამო ცა ნა უფ რო მას შტა ბუ რია: 

სო ცია ლუ რი კავ ში რე ბის გაძ ლიე რე ბა და მო ხა ლი სეო ბის გან-

ვი თა რე ბა. 

ამი ტო მაც გაჩ ნდა ახა ლი ონ ლაინ სივ რცე მათ თვის, ვინც 

მზა დაა მო ხა ლი სეო ბის თვის და მათ თვი საც, ვი საც სურს, 

ისარ გებ ლოს მო ხა ლი სე თა სერ ვი სით.

მო ხა ლი სეობ რი ვი ის ტო რიე ბი, რომ ლე ბიც სა მი წლის მან-

ძილ ზე ქარ თულ მა დროის ბან კმა შექ მნა, კარ გად აჩ ვე ნებს, 

რომ ქარ თველ მა მომ ხმა რე ბელ მა ორ გა ნუ ლად მოირ გო 

დროის ბან კის სის ტე მა. 

ქარ თულ ენა ზე ადაპ ტირ და მსოფ ლიოს ერ თ-ერ თი დროის 
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ბან კის სის ტე მის ელექ ტრო ნუ ლი პლატ ფორ მა Timerepublik.

com.19 ამა ვე პლატ ფორ მა ზე შეიქ მნა ქარ თუ ლე ნო ვან მომ-

ხმა რე ბელ თა ჯგუ ფი, სა დაც სა მი წლის მან ძილ ზე 5079 პი რი 

და რე გის ტირ და. დაი დო 850-ზე მე ტი მოთ ხოვ ნა, რო მელ თა-

გან 665 შეს რულ და, რის შე დე გა დაც ადა მია ნებ მა 608 საა თი 

გაც ვა ლეს ერ თმა ნეთ ში.

ქარ თუ ლი დროის ბან კი გახ და მო ხა ლი სე თა და 
აქ ტიურ მო ქა ლა ქე თა პირ ვე ლი ელექ ტრო ნუ ლი 

ქსე ლი, სა დაც გაერ თია ნე ბუ ლი არიან სხვა დას ხვა 
ასა კის, უნა რე ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის ადა

მია ნე ბი. იქ და რე გის ტი რე ბა და ამ პლატ ფორ მის 
გა მო ყე ნე ბა ყვე ლა პრო ფე სიის მქო ნე პირს შეუძ

ლია: მოს წავ ლეს, ხე ლო ვანს, ბიზ ნეს მენს, ჟურ
ნა ლისტს, პე და გოგს. მრა ვალ ფე რო ვა ნი სივ რცე, 
სო ცია ლუ რი კავ ში რე ბის გაღ რმა ვე ბი სა და ადა

მია ნუ რი კა პი ტა ლის დაგ რო ვე ბის გარ და, იძ ლე ვა 
პი როვ ნუ ლი და კა რიე რუ ლი წინ სვლის, უნა რე ბის 
დახ ვე წის, საქ მია ნი ურ თიერ თო ბის, სა თე მო სა
ჭი როე ბის თვის ახალ გაზ რდე ბის მო ბი ლი ზე ბის, 
ად ვო კა ტი რე ბის, საქ ველ მოქ მე დო კამ პა ნიე ბის 
ორ გა ნი ზე ბის და სხვა მრა ვალ ფე რო ვან შე საძ

ლებ ლო ბებს.
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ინდივიდუალური მოხალისეობა

ქარ თულ დროის ბან კში და რე გის ტრი რე ბულ წევ რებს აქვთ 

შე საძ ლებ ლო ბა, სის ტე მა ში გა ნა თავ სონ მოთ ხოვ ნე ბი და 

თა ვიან თი სა ჭი როე ბე ბი იმ ადა მია ნებს გაუ ზია რონ, ვინც,  

თა ვის მხრივ, მზა დაა დაეხ მა როს მათ. მა გა ლი თად, მოთ-

ხოვ ნა შეიძ ლე ბა იყოს: პი რა დი რე ზიუ მეს შედ გე ნა, ტექ სტის 

სხვა დას ხვა ენა ზე თარ გმნა, პოს ტე რის მომ ზა დე ბა, ვი დეოს 

მონ ტა ჟი და სხვა. 

ერ თჯე რა დი მო ხა ლი სეობ რი ვი აქ ტი ვო ბა დროის ბან კის 

წევ რებს სა შუა ლე ბას აძ ლევს დააგ რო ვონ დრო, რო მელ საც 

შემ დეგ თა ვიან თი სა ჭი როე ბე ბის თვის გა მოი ყე ნე ბენ და ასე ვე 

მათ ირ გვლივ შე მოიკ რი ბონ ის ადა მია ნე ბი, ვინც დახ მა რე ბის 

ხე ლი გაუ წო და.  

თუ ქარ თუ ლი დროის ბან კის მუ შაო ბას შე ვა ფა სებთ, პრო-

ცენ ტუ ლად, ყვე ლა ზე მა ღა ლი ხვედ რი თი წი ლი (65%) სწო რედ 

ერ თჯე რად მო ხა ლი სეობ რივ აქ ტი ვო ბებს უჭი რავს. 

მა კა ეხ მა რე ბა ავ თოს ტექ სტის რე დაქ ტი რე ბა ში, ავ თო ვი დეო 

მონ ტაჟს აკე თებს ნი ნოს თვის, ნი ნო სლო გა ნებს ურ ჩევს თა-

მარს ტო ლე რან ტო ბის საერთაშორისო დღეს თან და კავ ში რე ბუ-

ლი ღო ნის ძიე ბის თვის, თა მა რი ტი რა მი სუს რე ცეპტს უზია რებს 

ზოიას, რო მე ლიც მზა დაა ქარ გვას თან და კავ ში რე ბუ ლი რჩე ვე-

ბი გას ცეს და ასე დაუს რუ ლებ ლად იკ ვრე ბა მო ხა ლი სეობ რი ვი 

ჯაჭ ვი, რო მე ლიც პა ტარ -პა ტა რა მო ხა ლი სეობ რი ვი რგო ლე ბია 

და ერ თი შე ხედ ვით, მო ხა ლი სეო ბის პო პუ ლა რი ზა ციი სა და 

კულ ტუ რის დამ კვიდ რე ბის საქ მე ში  მკრთა ლი გა მო ნა თე ბე ბია. 

თუმ ცა, სწო რედ ასე თი მა გა ლი თე ბი ქმნის და ზრდის, პირ-

ველ რიგ ში, ინ დი ვი დე ბის სო ცია ლურ კა პი ტალს, რაც დრო თა 

გან მავ ლო ბა ში აუ ცი ლებ ლად აი სა ხე ბა ქვეყ ნის სო ცია ლუ რი 

კა პი ტა ლის მაჩ ვენე ბელ ზეც, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლო ში, ისე ვე, 

რო გორც სხვა პოს ტსაბ ჭო თა ქვეყ ნებ ში, და ბა ლია. 

სა ქარ თვე ლო ში და ბა ლი სო ცია ლუ რი კა პი ტა ლის უმ თავ რე-

სი მი ზე ზი კო მუ ნის ტუ რი წარ სუ ლია, რო ცა ადა მია ნებს სხვა-

დას ხვა ორ გა ნი ზა ცია ში ძალ და ტა ნე ბით აწევ რია ნებ დნენ. 

დღეს, რო ცა ეს ვალ დე ბუ ლე ბე ბი აღარ არ სე ბობს, სა კუ თა რი 

სურ ვი ლით მო ქა ლა ქე თა მაინც ძა ლიან მცი რე ნა წი ლი ერ თვე-

ბა სხვა დას ხვა სა ზო გა დოებ რივ აქ ტი ვო ბა ში.

ქარ თვე ლებს კარ გი კავ ში რე ბი აქვთ სა კუ თარ ნა თე სა ვებ-

თან, მე ზობ ლებ თან, თე მის წარ მო მად გენ ლებ თან, მაგ რამ 



38

დ რ ო ი ს  ბ ა ნ კ ი ს  წ ა რ მ ა ტ ე ბ უ ლ ი  ი ს ტ ო რ ი ე ბ ი

უც ხო ადა მია ნებ თან სის ტე მუ რი თა ნამ შრომ ლო ბის გან  თავს 

იკა ვე ბენ, რაც შე მა კა ვე ბე ლი კა პი ტა ლის მა ხა სია თე ბე ლი უფ-

როა, ვიდ რე გა მაერ თია ნებ ლის. 

„მკვლევ რე ბი სო ცია ლუ რი კა პი ტა ლის ორ ტიპს 
გა ნას ხვა ვე ბენ: შე მა კა ვე ბელ (bonding) და გა მაერ
თია ნე ბელ (bridging) სო ცია ლურ კა პი ტალს. შე მა
კა ვე ბე ლი სო ცია ლუ რი კა პი ტა ლი გუ ლის ხმობს 
ჯგუ ფურ სო ლი და რო ბა სა და მჭიდ რო კავ ში რებს. 
ამ ტი პის კა პი ტა ლი ახა სია თებს მჭიდ რო ნა თე
საურ, ჩა კე ტილ საო ჯა ხო და კლა ნურ ურ თიერ თო
ბებს. გა მაერ თია ნე ბე ლი სო ცია ლუ რი კა პი ტა ლი 
კი გუ ლის ხმობს ადა მიან თა უფ რო ფორ მა ლურ 
თა ნამ შრომ ლო ბას. უკა ნას კნე ლი, გუ ლის ხმობს 
რა ჯგუ ფის გა რეთ თა ნამ შრომ ლო ბის ძიე ბის სურ
ვილს, აერ თია ნებს ადა მია ნებს სხვა დას ხვა ჯგუ ფე
ბი დან. სწო რედ გა მაერ თია ნე ბე ლი სო ცია ლუ რი 
კა პი ტა ლი არის ამაღ ლე ბუ ლი და გრძელ ვა დია ნი 
მიზ ნე ბის მიღ წე ვის ძი რი თა დი ინ სტრუ მენ ტი. შე სა
ბა მი სად, ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბა ში, შე მა კა ვე ბელ
თან შე და რე ბით, გა მაერ თია ნე ბე ლი სო ცია ლუ რი 
კა პი ტა ლი უფ რო დიდ როლს თა მა შობს.“ 

დროის ბანკს აქვს გა მაერ თია ნე ბე ლი სო ცია ლუ რი კა პი-

ტა ლის შექ მნის დი დი პო ტენ ცია ლი – ინ დი ვი დუა ლუ რი მო ხა-

ლი სეობ რი ვი ამ ბე ბი და ის ტო რიე ბი სხვის (უც ნო ბის, უც ხოს) 

ცხოვ რე ბა ში მო ნა წი ლეო ბი სა და უკე თე სო ბის კენ შეც ვლის 

პირ ვე ლი სა ფე ხუ რია, რაც ასე ვე ინ დი ვი დის ქვეც ნო ბიერს ამ-

ზა დებს სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბი სა და სხვა დას ხვა მნიშ ვნე-

ლო ვან პრო ცეს ში მო ნა წი ლეო ბის თვის. 

პრო ფე სიით ჟურ ნა ლის ტი მა კა ხა ზიუ რი Tim-
erepublik-ის ერ თ-ერ თი პირ ვე ლი ქარ თვე ლი 

მომ ხმა რე ბე ლია. 
„თა ვი დან ცო ტა სკეპ ტი კუ რად 
ვი ყა ვი გან წყო ბი ლი, ვფიქ რობ დი, 
რა სა ჭი როა დროის ბან კში ეძე ბო 
დამ ხმა რე, რო ცა დი დი სა ნაც ნო ბო 

წრე და მრა ვა ლი კე თილ გან წყო ბი-
ლი ადა მია ნი გყავს. ერ თხე ლაც, პრო ფე-

სიი დან გა მომ დი ნა რე, მინ დო და, ერ თ-ერთ 
ფო ტო რე დაქ ტი რე ბის პროგ რა მა ში მეს წავ ლა 
მუ შაო ბა, რო მელ საც ჩემს საქ მია ნო ბა ში მარ-
ტი ვად გა მო ვი ყე ნებ დი. ჩემს დიდ სა ნაც ნო ბო 
წრე ში არ აღ მოჩ ნდა ადა მია ნი, ვინც მცი რე 
კონ სულ ტა ციებს მაინც გა მი წევ და. მოთ ხოვ ნა 
Timerepublik-ზე დავ დე, მა ლე ვე გა მოეხ მაუ რა 
გიორ გი მე ლია ვა, რო მელ მაც კვა ლი ფი ციუ რი 
კონ სულ ტა ცია ონ ლაინ გა მი წია“.
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პი როვ ნუ ლი და პრო ფე სიუ ლი 
გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი

დროის ბან კი ერ თგვა რი ას პა რე ზია რო გორც პრო ფე სიუ-

ლი სტარ ტის თვის, ასე ვე ში ნა გა ნი ცვლი ლე ბის თვი საც. ერ თი 

მხრივ, დროის ბან კის სის ტე მა ქმნის შე საძ ლებ ლო ბას, მიი-

ღო პირ ვე ლი გა მოც დი ლე ბა – პირ ვე ლად მო ხა ტო კე დე ლი, 

შექ მნა პოს ტე რი, ჩაერ თო წიგ ნე ბის შეგ რო ვე ბის აქ ცია ში, 

სხვებ თან ერ თად დაა სუფ თა ვო სკვე რი და ამას თა ნა ვე, ამ 

პრო ცე სებ მა შეგ ცვა ლოს პი როვ ნუ ლად, გან გაწ ყოს სხვე ბის 

და სახ მა რებ ლად და მო ხა ლი სეო ბა გახ დეს შე ნი პი როვ ნუ ლი 

მოთ ხოვ ნი ლე ბა, შე ნი ცხოვ რე ბის ნა წი ლი. 

მი შა არო ბე ლი ძე მხატ ვა რია. მი შა ოზურ-
გეთ ში ცხოვ რობს. კე დელ ზე ხატ ვა ძა-

ლიან მოს წონ და, თუმ ცა, არა სო დეს 
ჰქო ნია შე საძ ლებ ლო ბა, თა ვი სი 
ძა ლე ბი ამ მი მარ თუ ლე ბით მოე-
სინ ჯა. პირ ვე ლი გა მოც დი ლე ბა 

დროის ბან კის სა შუა ლე ბით მიი ღო. 
პე და გო გი, ასე ვე ოზურ გე თე ლი ცი ცო 

კუპ რა ძე, შვი ლიშ ვი ლე ბის თვის სიურ-
პრი ზის გა კე თე ბა სა და სახ ლში კედ ლის 
მო ხატ ვა ში ით ხოვ და დახ მა რე ბას.  მოთ-
ხოვ ნას მი შა გა მოეხ მაუ რა და ასე შეა ბი ჯა 
კედ ლის მხატ ვრო ბის სამ ყა რო ში.  

მარ თა მარ გვე ლა ნი პრო ფე სიით ფი ლო-
ლო გია, თუმ ცა, ისე მოხ და, რომ თა ვი სი 
პრო ფე სიით არა სო დეს უმუ შა ვია. დროის 
ბან კმა მას 46 წლის ასაკ ში სა შუა ლე ბა 
მის ცა  საყ ვა რე ლი საქ მე ეკე თე ბი ნა. დღეს 
მოს წავ ლეებს სხვა დას ხვა ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
ნა წარ მოე ბის გან ხილ ვა ში ეხ მა რე ბა. 

,,ვერც კი წარ მო მედ გი ნა, თუ ეს დღე 
რო დეს მე და მიდ გე ბო და და მი ხეილ ჯა ვა-
ხიშ ვი ლის, კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დიას 
სიღ რმეებს მოს წავ ლეებს გა ვუ ზია რებ დი. 
ახალ მა საქ მია ნო ბამ სხვა ნაი რად ამან თო, 
შეგ რძნე ბა მაქვს, თით ქოს ჩე მი და კარ გუ ლი 
თა ვი ვი პო ვე“.  

ირ მა აფ რა სი ძე დმა ნი სის სო ცია ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის საა გენ ტოს სო ცია ლუ რი 
მუ შა კია, ამა ვე დროს, Timerepublik-ის წევ-
რი. მო ხა ლი სე თა ერ თიან პლატ ფორ მა ზე 
ერ თ-ერთ შეხ ვედ რა ზე და რე გის ტრირ და. 
ფიქ რობ და, რომ მო ხა ლი სეობ რივ საქ მია-
ნო ბას ვე რას დროს შეუ თავ სებ და თა ვის 
პრო ფე სიას. მა ლე ვე გა მოჩ ნდა ,,პირ ვე ლი 
ევ რო პე ლის“ აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო-
რის ნი ნო ომია ძის მოთ ხოვ ნა, რო მე ლიც 
ეძებ და მო ხა ლი სეს, ვინც სკო ლის მოს წავ-
ლეებს  ბუ ლინ გის, სო ცია ლუ რი მუ შა კის 

ფუნ ქციი სა და რო ლის შე სა ხებ მია წო დებ და  
ინ ფორ მა ციას. ირ მა აფ რა სი ძე მოთ ხოვ ნას  
გა მოეხ მაუ რა.  

,,კი, ეს ჩე მი საქ მე და ჩე მი მო ვა ლეო ბაა, 
მაგ რამ არა ვინ გვა ვა ლებს მოს წავ ლეებს ვე-
საუბ როთ ამ სა კით ხებ ზე. ძა ლიან საინ ტე რე-
სო შეხ ვედ რა გა მოგ ვი ვი და. მოს წავ ლეებ მა 
ინ ფორ მა ცია მიი ღეს,  მე კი კმა ყო ფი ლე ბის 
საო ცა რი გრძნო ბა მქონ და, რომ ჩე მი მო-
ხა ლი სეობ რი ვი მცი რე აქ ტი ვო ბით ბევრს 
ვაჩ ვე ნე გზა, თუ რო გორ უნ და მოიქ ცნენ 
ბუ ლინ გის შემ თხვე ვა ში“.  
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მნიშ ვნე ლო ვა ნია ისიც, რომ დროის ბან კის სა შუა ლე-

ბით შე გიძ ლია იპო ვო ის ადა მია ნე ბი, მხარ დამ ჭე რე ბი, ვინც 

პირ ვე ლი პრო ფე სიუ ლი ნა ბი ჯე ბის გა დად გმა სა თუ კა რიე-

რულ გან ვი თა რე ბა ში მო ხა ლი სეობ რი ვად და გეხ მა რე ბიან.  

ამ შემ თხვე ვა ში ძა ლიან ხში რად სვა მენ კით ხვას: რამ დე ნად 

კვა ლი ფი ციუ რი იქ ნე ბა ეს დახ მა რე ბა? ამ მხრივ დაზ ღვეუ ლი 

არც ანაზ ღაუ რე ბა დი სერ ვი სის მი ღე ბის დროს ვართ. თუმ ცა, 

დროის ბან კის შემ თხვე ვა ში, მო ხა ლი სეე ბის რეი ტინგს ღია შე-

ფა სე ბე ბი თა და კო მენ ტა რე ბით, მათ მიერ გა წეუ ლი სერ ვი სის 

მიმ ღე ბი პი რე ბი ად გე ნენ. 

რი მა ნა რო ზაშ ვი ლი რა ჭი და ნაა, გა დაწ-
ყვი ტა, თა ვის მა მულ ში ვა ზი დაერ გო, 

თუმ ცა, ახალ დარ გუ ლი ვე ნა ხის 
მოვ ლის დი დი გა მოც დი ლე ბა და 
ცოდ ნა ნაკ ლე ბად ჰქონ და. 
„ზუს ტად ამ პე რიოდ ში მე გო ბარ-

მა ახა ლი პლატ ფორ მის შე სა ხებ 
მით ხრა – ისე თი ქსე ლია, რჩე ვებს 

მოგ ცე მენ და და გეხ მა რე ბიან კი დე ცო. 
დავ რე გის ტრირ დი და ჩე მი მოთ ხოვ ნაც 
დავ დე. დი დი იმე დი არ მქონ და, რომ 
ვინ მე გა მო მეხ მაუ რე ბო და. მა ლე ვე მო-
ვი და შეტ ყო ბი ნე ბა, რომ ვი ღაც მზად იყო 
დამ ხმა რე ბო და – ბე სა რიონ მუ რუ სი ძემ, 
რო მელ საც ვა ზის მოვ ლის მრა ვალ-
წლია ნი გა მოც დი ლე ბა და უნა რე ბი აქვს, 
ვე ნა ხის მოვ ლას თან და კავ ში რე ბით საუ-
კე თე სო რჩე ვე ბი მომ ცა, კერ ძოდ, რო დის 
და რა რაო დე ნო ბით უნ და მივ ცე სა სუ ქი, 
რო გორ და ვიც ვა ვა ზი მავ ნებ ლე ბი სა და 
ყინ ვის გან, რო დის უნ და მოხ დეს გას ხვლა 
და ა. შ.“ ვაზ მა და დროის ბან კმა დაგ ვა-
მე გობ რა, Тimerepublik-ის გაკ ვე თი ლე ბი 
დღემ დე გრძელ დე ბა. უკ ვე ვი ცი სივ რცე, 
სა დაც შე მიძ ლია ყვე ლა კით ხვა ზე პა სუ ხი 
მი ვი ღო და შე სა ბა მი სი ადა მია ნე ბი ვი-
პო ვო.“

ნი ნი ასა ნაშ ვი ლი ქარ თუ ლი დროის ბან კის 
წევ რი 2018 წლი და ნაა. ნი ნიმ სწო რედ 
ამ სის ტე მით (Тimerepublik-ით) იპო ვა 
ჩი კა გოე ლი მო ხა ლი სე, რო მე ლიც მას 
ინ გლი სუ რი ენის სწავ ლა სა და საუბ რის 
გაუმ ჯო ბე სე ბა ში ეხ მა რე ბო და. სტი ვენ სის-
ტე რი ნი ნის თვის კვი რა ში ორ ჯერ ონ ლაინ 
მარ თავ და ინ გლი სუ რი ენის გაკ ვე თი ლებს.

„ბა ტო ნი სის ტე რის სერ ვი სით რომ მე-
სარ გებ ლა და მის თვის „დრო გა და მე ხა და“, 
მეც და ვიწ ყე აქ ტიუ რი მო ხა ლი სეობ რი ვი 
საქ მია ნო ბა, ყო ველ დღიუ რად ვა მოწ მებ-
დი ვებ გვერ დზე და დე ბულ მოთ ხოვ ნებს, 
ვცდი ლობ დი, რაც შეიძ ლე ბა მე ტი დრო 
და მეგ რო ვე ბი ნა,“ – ამ ბობს ნი ნი.

პირ ვე ლი გა მოც დი ლე ბის მი ღე ბის მა-
გა ლი თია ქარ თულ -ა მე რი კუ ლი სკო ლა 
„პროგ რე სის“ მოს წავ ლეე ბის მო ხა-
ლი სეობ რი ვი მო ნა წი ლეო ბა ქუ თაი სის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რიის მიერ ორ გა ნი-
ზე ბულ ბიზ ნეს -ფო რუმ „ოქ როს საწ მის ში“, 
სა დაც მო ხა ლი სეე ბი მოწ ვეუ ლი პი რე ბის, 
მათ შო რის, ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი სტუმ რე-
ბის რე გის ტრა ციას ახ დენ დნენ და პირ ველ 
შთა ბეჭ დი ლებს უქ მნიდ ნენ ფო რუ მის 
მო ნა წი ლეებს. 
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ქარ თვე ლი მომ ხმა რე ბე ლი, ჯგუფ ში გაც ვლი ლი სერ ვი სე ბის 

გარ და, ასე ვე აქ ტიუ რად სარ გებ ლობს გლო ბა ლუ რი ქსე ლით. 

ეს ქმნის ახალ შე საძ ლებ ლო ბებს, რო გორც პი როვ ნუ ლი და 

პრო ფე სიუ ლი, ასე ვე სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ციე ბის, გან ვი თა-

რე ბის თვის. 

ზა ჰიდ შაიხ ლა ტი ფი ინ დო ნე ზიი და ნაა, 
თუმ ცა, Тimerepublik–ის გლო ბა ლურ მა 
სივ რცემ მას სა შუა ლე ბა მის ცა მსოფ ლიო 
მო ხა ლი სე გამ ხდა რი ყო. ზა ჰი დი ერ თ-ერთ 
ქარ თულ ორ გა ნი ზა ციას საქ ველ მოქ მე დო 
ვებ გვერ დის კონ ცეფ ციის შექ მნა ში დაეხ-
მა რა. ახალ გაზ რდა მეც ნიერ თა კავ ში-
რის „ინ ტე ლექ ტის“ დი რექ ტორ მა ლე ვან 
გო ბა ძემ მოთ ხოვ ნა გლო ბა ლურ ქსელ ში 
გა ნა თავ სა. 

ლე ვან გო ბა ძე: „ვებ გვერ დის კონ ცეფ-
ციის შექ მნის თვის ფი ნან-
სურ რე სურ სებს ვე ძებ დი, 
ქარ თვე ლი სპე ცია ლის ტე ბი 
საკ მაოდ სო ლი დურ თან ხებს 
გვთხოვ დნენ. რომ იტ ყვიან, 
ალალ ბედ ზე დავ დე მოთ ხოვ ნა. 
დი დი იმე დი არ მქო ნია, რომ ვინ მე 
გა მოეხ მაუ რე ბო და და იმას, რა შიც 10 000 
ლარ ზე მეტს გვთხოვ დნენ, მო ხა ლი სეობ-
რი ვად გაგ ვი კე თებ და ვინ მე. ძა ლიან მა ლე 
გა მო მეხ მაუ რა ინ დო ნე ზიე ლი მო ხა ლი სე, 
რო მელ მაც უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი დახ მა რე ბა 
გაგ ვი წია“.

და ვით არ ძე ნა ძე ბა თუ მე ლია და ერ თ-ერთ 
ორ გა ნი ზა ცია ში მუ შაობს. პროექ ტის ფარ-
გლებ ში, გუ რია ში, კერ ძოდ, ოზურ გეთ ში, 
შეხ ვედ რას გეგ მავ და. მან შეხ ვედ რის თვის 
შე ნო ბის მო ძიე ბა და მო ნა წი ლე თა მო ბი-
ლი ზე ბა დროის ბან კის მო ხა ლი სის, ოზურ-
გე თე ლი ნა თია ვა შა ლო მი ძის მხარ და ჭე-
რით შეძ ლო. ამით ორ გა ნი ზა ციამ დროც 
და ზო გა და რე სურ სე ბიც. 

თეა შე ლია EDEC-ში ერ თ-ერ თი ახალ-
გაზ რდუ ლი პროექ ტის კოორ დი ნა ტო რია. 
პროექ ტის ფარ გლებ ში ახალ გაზ რდე-
ბის თვის პე რიო დუ ლად უკე თებს 
ორ გა ნი ზე ბას სხვა დას ხვა ტი პის 
შეხ ვედ რებს. ერ თ-ერ თი შეხ-
ვედ რის ორ გა ნი ზე ბა სწო რედ 
დროის ბან კის სა შუა ლე ბით 
შეძ ლო – სის ტე მა ში და დე ბულ 
მის მოთ ხოვ ნას, ევ რო კავ ში რი სა და 
ნა ტოს სა კით ხებ ზე სე მი ნა რის ჩა ტა რე-
ბას, წე რო ვა ნის დევ ნილ თა და სახ ლე ბის 
მკვიდ რი, ილიას უნი ვერ სი ტე ტის სტუ-
დენ ტი, მზეო კახ ნიაშ ვი ლი გა მოეხ მაუ-
რა. მო ხა ლი სეობ რი ვად ორ გა ნი ზე ბულ 
შეხ ვედ რა ზე ახა ლი ინი ცია ტი ვის იდეაც 
გაჩ ნდა: იმ სა ჯა რო სკო ლებ ში, რომ ლის 
მოს წავ ლეე ბიც შეხ ვედ რას ეს წრე ბოდ ნენ, 
ნა ტო სა და ევ რო კავ ში რის საინ ფორ მა ციო 
კუთ ხეე ბი შეიქ მნა. 
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არ სე ბობს კარ გი მა გა ლი თე ბი, რო ცა დროის  ბან კის სა შუა-

ლე ბით სა ზო გა დოებ რივ მა და ბიზ ნეს ორ გა ნი ზა ციებ მა მოახ-

დი ნეს მო ხა ლი სეე ბის მო ბი ლი ზე ბა, რომ ლებ მაც მნიშ ვნე ლო-

ვა ნი წვლი ლი შეი ტა ნეს სხვა დას ხვა ღო ნი ძიე ბის და გემ ვა სა 

და გან ხორ ციე ლე ბა ში. 

ქუ თაი სის შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე-
ბის მქო ნე დღის ცენ ტრის კოორ დი ნა ტო რი 

სო ფიო კუ პა ტა ძე ქარ თუ ლი დროის 
ბან კის აქ ტიუ რი მომ ხმა რე ბე ლი 
პან დე მიის პე რიოდ ში გახ და. 
,,მას შემ დეგ, რაც ონ ლაინ და ვირ-

ტუა ლურ სწავ ლე ბა ზე გა და ვე დით, 
უამ რა ვი სა ჭი როე ბა გაჩ ნდა: მშობ ლე-

ბის უმე ტე სო ბას არ ჰქონ და ინ ტერ ნეტ პლატ-
ფორ მე ბის ინ სტა ლი რე ბი სა და გა მო ყე ნე ბის 
უნა რი. არც დღის ცენტრს ჰქონ და ფი ნან სუ რი 
რე სურ სი, რომ ამ მი მარ თუ ლე ბით მა თი გა-
დამ ზა დე ბა მომ ხდა რი ყო. დროის ბან კზე ნა-
პოვ ნი მო ხა ლი სეე ბი ძა ლიან დაგ ვეხ მარ ნენ. 

მკვლე ვარ თა და ანა ლი ტი კოს თა გაერ თია-
ნე ბის ხელ მძღვა ნელ მა სო სო მეზ ვრიშ ვილ მა 
დროის ბან კი სა და მო ხა ლი სე თა ელექ ტრო-
ნუ ლი პლატ ფორ მის – Timerepublik-ის შე სა-
ხებ გორ ში გა მარ თულ რე გიო ნულ ფო რუმ ზე 
შეიტ ყო. სწო რედ იმ პე რიოდ ში იგეგ მე ბო და 
საერ თა შო რი სო დო კუ მენ ტუ რი ფილ მე ბის 
ფეს ტი ვა ლი. 

„ფეს ტი ვა ლის ორ გა ნი ზე ბას მხო ლოდ 
თა ნამ შრომ ლე ბი ვერ შევ ძლებ დით, ამი ტომ 
მო ხა ლი სე თა მო სა ძიებ ლად ახა ლი და ინო-

თით ქმის ყვე ლა მშო ბელს ინ დი ვი დუა ლუ რად 
დაუ კავ შირ დნენ და დახ მა რე ბა აღ მოუ ჩი ნეს. 
დროის ბანკს სხვა რე სურ სის მო ბი ლი ზე ბა შიც 
ვი ყე ნებთ – მო ხა ლი სეე ბი ონ ლაინ უკით ხა ვენ 
ზღაპ რებს ჩვენს აღ საზ რდე ლებს, უტა რე ბენ 
მუ სი კი სა და ხე ლოვ ნე ბის გაკ ვე თი ლებს. 
სწო რედ დროის ბან კით ვი პო ვეთ ჩვე ნი დღის 
ცენ ტრის ძა ლიან კარ გი მე გო ბა რი – ამ ბრო-
ლაუ რის  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ფელ ურა ვის 
სა ჯა რო სკო ლის გეოგ რა ფიის პე და გო გი, 
ფიქ რია ბე რიშ ვი ლი, რო მე ლიც პე რიო დუ ლად 
ბავ შვებს ონ ლაინ სამ ყა როს ამ ბებ ზე, მზე ზე, 
მთვა რე ზე, პლა ნე ტებ სა და სხვა დას ხვა ბუ ნებ-
რივ მოვ ლე ნა ზე ესაუბ რე ბა.“ 

ვა ციუ რი სის ტე მა – Timerepublik გა მო ვი ყე-
ნეთ.  
საერ თა შო რი სო დო კუ მენ ტუ რი ფილ მე ბის 
ფეს ტი ვა ლის ორ გა ნი ზე ბა ში ახალ გაზ რდა 
მო ხა ლი სე თა ჯგუ ფი ჩაერ თო, რომ ლებ მაც 
ძა ლიან კარ გი გა მოც დი ლე ბა მიი ღეს. 

Timerepublik მარ ტი ვი მე ქა ნიზ მია: იპო ვო 
ადა მია ნე ბი, ვი სი დახ მა რე ბაც ძა ლიან გჭირ-
დე ბა. მო ხა ლი სეე ბის გა რე შე ალ ბათ ძა ლიან 
გაგ ვი ჭირ დე ბო და მსგავ სი ტი პის და მას შტა-
ბე ბის ფეს ტი ვა ლის ორ გა ნი ზე ბა“. 
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სო ფო დია სა მი ძე ბიზ ნე სი სა და სა მო ქა ლა-
ქო სექ ტო რე ბის თა ნამ შრომ ლო ბის 

გაღ რმა ვე ბის  მი მარ თუ ლე ბით 
უკ ვე წლე ბია აჭა რა ში მუ შაობს. 
ყო ველ წლიუ რად მარ თავს თევ ზის 

ფეს ტი ვალს, რო მე ლიც თევ ზის 
ბიზ ნე სით და კა ვე ბულ მე წარ მეებს 

სა შუა ლე ბას აძ ლევს ერ თმა ნეთს გა მოც-
დი ლე ბა გაუ ზია რონ.  

,,არ არის ფეს ტი ვა ლის ორ გა ნი ზე ბა იო ლი 
საქ მე. რომ არა ის ადა მია ნე ბი, რომ ლე ბიც 

ქარ თუ ლი დროის ბან კის სის ტე მამ შექ მნა მო ხა ლი სე თა 

ერ თი იდეის ირ გვლივ გაერ თია ნე ბის პრე ცე დენ ტე ბი – იდეა 

შეიძ ლე ბა იყოს სო ცია ლუ რი, საქ ველ მოქ მე დო და ის სხვა და-

ს ხვა სო ცია ლუ რი ჯგუ ფის ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბის გაუმ ჯო ბე სე-

ბას ეხე ბო დეს. დროის ბან კი ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე კომ ფორ ტუ-

ლი ად გი ლია მსგავ სი ინი ცია ტი ვე ბის გან სა ხორ ციე ლებ ლად. 

გან სა კუთ რე ბით, ერ თი გეო გრა ფიუ ლი თე მის წევ რე ბის 

გასაერ თია ნე ბლად ად გი ლობ რი ვი პრობ ლე მე ბის, მათ შო რის, 

ამა ვე თე მის ერ თი კონ კრე ტუ ლი წარ მო მად გენ ლის პრობ ლე-

მის მო საგ ვა რებ ლად. ასე თი საქ ველ მოქ მე დო აქ ციე ბი სა და 

ღო ნის ძიე ბე ბის ორ გა ნი ზა ტო რე ბი ძი რი თა დად დროის ბან კში 

და რე გის ტრი რე ბუ ლი სკო ლის მას წავ ლებ ლე ბი და სა მო ქა ლა-

ქო კლუ ბის წევ რე ბი არიან. 

მო ხა ლი სეობ რი ვად ერ თვე ბიან, ალ ბათ, შეუძ-
ლე ბე ლი იქ ნე ბო და ამ ღო ნის ძიე ბის მოწ ყო ბა. 
ყვე ლა ფეს ტი ვა ლის წინ მი წევ და მო ხა ლი-
სეე ბის სა თი თაოდ მო ძიე ბა, დროის ბან კმა 
კი შე საძ ლებ ლო ბა მომ ცა, ჩე მი მოთ ხოვ ნით 
მრა ვა ლი ადა მია ნის თვის მი მეწ ვდი ნა ხმა. 
გა მოხ მაუ რე ბებ მაც არ დაა ყოვ ნა. ბა თუმ ში 
მცხოვ რებ მა რვა ახალ გაზ რდამ გა მო ხა ტა 
ინ ტე რე სი, რომ ამ დი დი და შრო მა ტე ვა დი 
საქ მის გან ხორ ცი ლე ბა ში ჩე მი ტვირ თი გაე-
ზია რე ბი ნა.“ 

ახალ ქა ლაქ ში მცხოვ რებ თა 95 % ეთ ნი-
კურ სომ ხებს წარ მოად გენს.  მათ მა დიდ მა 
ნა წილ მა არ იცის სა ხელ მწი ფო ენა, არ აქვს 
წვდო მა ქარ თულ მე დია სა შუა ლე ბებ ზე, რაც 
რე გიონ ში  ინ ტეგ რა ციის პრო ცესს უშ ლის 
ხელს. 2019 წელს, ევ რო კო მი სიის ინი ცია ტი-
ვით ქა ლაქ ში ევ რო კავ ში რის დღე აღი ნიშ-
ნა. ღო ნის ძიე ბა ში ძი რი თა დად ეთ ნი კუ რი 
უმ ცი რე სო ბე ბი მო ნა წი ლეობ დნენ, თუმ ცა, 
ინ ტეგ რა ციის ხელ შეწ ყო ბის თვის მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი იყო, მათ თან ერ თად, ღო ნის ძიე-
ბე ბის და გეგ მვა სა და გან ხორ ციე ლე ბა ში, 
ეთ ნი კუ რად ქარ თვე ლი ახალ გაზ რდე ბიც 
ჩარ თუ ლიყ ვნენ. 

ამ მიზ ნის მი საღ წე ვად, ახალ ქა ლა ქის 
ზრდას რულ თა გა ნათ ლე ბის ცენ ტრმა მი-
მარ თა სამ ცხე- ჯა ვა ხე თის ჰაბ -ორ გა ნი ზა ციას 
„დე მოკ რატ მეს ხთა კავ ში რი“, რო მელ მაც 
მო ხა ლი სეე ბი დროის ბან კის პლატ ფორ მის 
გა მო ყე ნე ბით შეარ ჩია. მოთ ხოვ ნას 15 ახალ-
გაზ რდა გა მოეხ მაუ რა. 
სა ბო ლოოდ, ქარ თუ ლე ნო ვა ნი ახალ გაზ-
რდე ბი ახალ ქა ლაქ ში მცხოვ რებ ეთ ნი კურ 
სო მეხ თა ნა ტო ლებ თან ერ თად აქ ტიუ რად 
ჩაერ თვნენ ევ რო პის დღეებ ში. ეს იყო ინ ტეგ-
რა ციი სა და თა ნაც ხოვ რე ბის ძა ლიან კარ გი 
მა გა ლი თი და შე საძ ლებ ლო ბა.
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დ რ ო ი ს  ბ ა ნ კ ი ს  წ ა რ მ ა ტ ე ბ უ ლ ი  ი ს ტ ო რ ი ე ბ ი

მო ხა ლი სე თა მო ბი ლი ზე ბა 
სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მის თვის 
ქარ თუ ლი დროის ბან კით შეიქ მნა ისე თი მა გა ლი თე ბიც, 

რო მე ლიც მოი ცავს სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მსაც. აქ ტი ვო ბე ბი 

ში ნაარ სით მრა ვალ ფე რო ვა ნია: ეკო ლო გიუ რი სა კით ხე ბის 

მოგ ვა რე ბა, უფ ლე ბე ბის დაც ვა, ტო ლე რან ტო ბი სა და დე მოკ-

რა ტიის სწავ ლე ბა. ეს ღო ნის ძიე ბი ძი რი თა დად ლო კა ლუ რია 

და კონ კრე ტულ გეოგ რა ფიულ თემს მოი ცავს, მა გა ლი თად: 

დროის ბან კის სა შუა ლე ბით გან ხორ ციელ-
და სო ცია ლუ რი კამ პა ნია – „ერ თი ღე რი 
შე შა ნა ზიბ რო ლას თვის“. 

ნა ზიბ რო ლა და ბა სუ რა მის მე-2 სა ჯა რო 
სკო ლა ში სწავ ლობს. იგი სო ცია ლუ რად 
დაუც ვე ლი ოჯა ხი და ნაა. სკო ლის დი რექ-
ტორ მა და ლი ბრო ლი ძემ შეამ ჩნია, რომ 
ბავ შვი დი ლაო ბით სკო ლა ში გა თო ში ლი 
მო დიო და. მი სი ამ ბე ბი მოი კით ხა და აღ-
მოა ჩი ნა, რომ ოჯახს შე შა არ ჰქონ და. შე შის 
შეგ რო ვე ბის აქ ციის იდეას თან ერ თად გაჩ-
ნდა მოთ ხოვ ნა Timerepublik-ის პლატ ფორ-
მა ზე – ერ თი ღე რი შე შა ნა ზიბ რო ლას თვის. 
„მოთ ხოვ ნას სკო ლის მოს წავ ლეე ბი და 
პე და გო გე ბი გა მოეხ მაურ ნენ, ინი ცია ტი ვას 
შეუერ თდნენ სხვა სკო ლე ბიც. სა ბო ლოოდ 
კი ამ ბა ვი იმით დას რულ და, რომ ად გი ლობ-
რივ მა თვით მმარ თვე ლო ბამ ნა ზიბ რო ლას 
ოჯახს შე შა შეუ ძი ნა.

და ბა სუ რა მის მეო რე სა ჯა რო სკო ლის 
მოს წავ ლეებ მა კამ პა ნია გა ნა ხორ ციე ლეს, 
რო მე ლიც მოი ცავ და ქუ ჩის ძაღ ლე ბის თვის 
ხის სახ ლე ბის გა კე თე ბას და მათ თვის საკ ვე-
ბის მო პო ვე ბას. 

„მე გობ რე ბო, მო დის ცი ვი ზამ თა რი. ჩვენს 
ოთ ხფე ხა მე გობ რებს სი ცი ვე ში ყოფ ნა ემუქ-
რე ბათ, რად გან  არ გააჩ ნიათ თბი ლი სახ ლი. 
ჩვე ნი მი ზა ნია სუ რამ ში ქუ ჩის ძაღ ლებს 
ავუ შე ნოთ პა ტა რა სახ ლე ბი, რომ თბი ლად 
გაა ტა რონ ცი ვი დღეე ბი. ჩვე ნი დი დი თხოვ-
ნაა, რი თიც შეძ ლებთ, დაეხ მა როთ ჩვენს 
ოთ ხფე ხა მე გობ რებს! არ აქვს მნიშ ვნე ლო ბა, 
რი თი დაეხ მა რე ბით – თუ გექ ნე ბათ ძვე ლი 
ფიც რე ბი, ლურ სმნე ბი, სა ღე ბა ვე ბი, ყვე ლა-
ფე რი გა მოგ ვად გე ბა, ნე ბის მიე რი რე სურ სი!“

მოს წავ ლე თა ინი ცია ტი ვას საკ მაოდ ბევ რი 
ადა მია ნი გა მოეხ მაუ რა და კამ პა ნიაც წარ მა-
ტე ბით გან ხორ ციელ და.  

ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ფელ ლა ჯა ნის სა ჯა რო სკო-
ლის სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის „GREENCLUB”-მა დროის 

ბან კის დახ მა რე ბით გა ნა ხორ ციე ლა მო ხა ლი სეობ რი ვი 
აქ ტი ვო ბა „ვიზ რუ ნოთ ერ თმა ნეთ ზე“ – შეაგ რო ვეს 

ტკბი ლეუ ლი, რო მე ლიც საა ხალ წლოდ დაუ რი გეს 
სო ცია ლუ რად დაუც ველ ბავ შვებს.

ლა ჯა ნის სა ჯა რო სკო ლის მო ხა ლი სეებ მა დროის 
ბან კით გაუ კე თეს მო ბი ლი ზე ბა ად გი ლობ რივ მო ხა ლი-

სეებს და უმ წეო თა სა სა დი ლოს იმ ბე ნე ფი ცია რე ბის თვის, 
რომ ლე ბიც სა სა დი ლო ში მოს ვლას ვერ ახერ ხებ დნენ, თბი-
ლი სა დი ლი შინ მიჰ ქონ დათ.
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კონ ფლიქ ტის ზო ნის საზ ღვრის პი რა სო ფელ პე რევ ში (საჩ ხე-
რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი) სკვე რი-ბიბ ლიო თე კის გახ სნის იდეა 
პროგ რა მა „სა ქარ თვე ლოს მო ხა ლი სეებს“ ეკუთ ვნის. თა ვი-

დან გა დაწ ყვი ტეს, რომ წიგ ნე ბის შეგ რო ვე ბის აქ ცია პე-
რევ ში არ სე ბუ ლი სკო ლის თვის იმე რე თის თორ მე ტი ვე 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა ნე ხორ ციე ლე ბი ნათ. აქ ციის-
თვის მო ხა ლი სეე ბის მო ბი ლი ზე ბა Timerepublik-ის სა-

შუა ლე ბით მოხ და, სის ტე მა ში და დე ბულ მოთ ხოვ ნას 
წიგ ნე ბის შეგ რო ვე ბას თან და კავ ში რე ბით ათეუ ლო ბით 

მო ხა ლი სე გა მოეხ მაუ რა. აქ ციას სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ-
ტის ეროვ ნუ ლი ბიბ ლიო თე კის სა გან მა ნათ ლებ ლო მოძ რაო-
ბა „ეკ ვი ლიბ რიუ მი“ და ბიბ ლიო თე კის დი რექ ტო რი გიორ გი 
კე კე ლი ძეც შეუერ თდა.  

სკვე რის მოწ ყო ბა დე დოფ ლის წყა როს ერ თ-ერთ სო ფელ ში; 

დე მოკ რა ტიის კვი რეუ ლის ორ გა ნი ზე ბა სო ფელ ქსნის სა ჯა რო 

სკო ლა ში; პრე ზენ ტა ციე ბის ორ გა ნი ზე ბა ადა მია ნის უფ ლე ბებ-

თან და კავ ში რე ბით ჭია თუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. 

ქარ თულ დროის ბან კზე სა ქარ თვე ლოს ათი ვე რე გიო ნი დან 

5000-ზე მე ტი ადა მია ნია და რე გის ტრი რე ბუ ლი. შე სა ბა მი სად, 

დროის ბანკს სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მის თვის მო ხა ლი სეე ბის 

მო ბი ლი ზე ბის საკ მაოდ დი დი პო ტენ ცია ლი აქვს.  

ერ თა დერთ ქარ თულ დროის ბანკს ჯერ მხო ლოდ სამ წლია-

ნი, მაგ რამ მრა ვალ ფე რო ვა ნი ის ტო რია აქვს. თუმ ცა, მი სი 

პო ტენ ცია ლი ბევ რად უფ რო მე ტია. 

უპირ ვე ლე სად, ამ პო ტენ ციალს ის 5000-ზე მე ტი მო ხა-

ლი სე ქმნის, რო მე ლიც პლატ ფორ მა ზეა რე გის ტრი რე ბუ ლი. 

პირ ვე ლი მო ხა ლი სეობ რი ვი ელექ ტრო ნუ ლი ქსე ლის წევ რე ბი 

ერ თჯე რა დი მო ხა ლი სეობ რი ვი აქ ტი ვო ბე ბით, სო ცია ლუ რი თუ 

სა გან მანათ ლებ ლო კამ პა ნიე ბით გა მოი მუ შა ვე ბენ სო ცია ლურ 

დოვ ლათს, კა პი ტალს. ეს კა პი ტა ლი მნიშ ვნე ლოვ ნად გაიზ-

რდე ბა, თუ სის ტე მა სხვა დას ხვა სა გან მა ნათ ლებ ლო თუ ბიზ ნეს 

ორ გა ნი ზა ციის მიერ მო ხა ლი სეობ რი ვი საქ მია ნო ბის დათ ვლი-

სა და აღია რე ბის შე საძ ლებ ლო ბად იქ ნე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი, 

რაც ხელს შუწ ყობს თვი სობ რი ვად ახა ლი მო ხა ლი სეობ რი ვი 

კულ ტუ რის დამ კვიდ რე ბას სა ქარ თვე ლო ში.
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შეავსეთ და გაიგეთ, რამდენად 
მზად ხართ მოხალისეობრივი 

სამუშაოსთვის

ტესტი

1. მიყ ვარს ახა ლი ადა მია ნე ბის გაც ნო ბა

l დიახ (2 ქულა) n არა (0 ქულა)

2. მომ წონს ახა ლი უნა რე ბის შე ძე ნა, 

მუდ მი ვად ვცდი ლობ ვის წავ ლო

l დიახ (2 ქულა) n არა (0 ქულა)

3. შე მიძ ლია ერ თდროუ ლად 

რამ დე ნი მე საქ მის კე თე ბა

l დიახ (2 ქულა) n არა (0 ქულა)

4. ორ გა ნი ზე ბუ ლი ვარ, სწო რად 

ვა ნა წი ლებ დროს, რე სურ სებს, 

შე სას რუ ლე ბელ საქ მეს

l დიახ (2 ქულა) n არა (0 ქულა)

5. მარ ტი ვად ვამ ყა რებ ახალ ადა მია ნებ-

თან კონ ტაქტს

l დიახ (2 ქულა) n არა (0 ქულა)

6. პა ტივს ვცემ გან სხვა ვე ბუ ლი 

ადა მია ნე ბის შე ხე დუ ლე ბებ სა 

და ტრა დი ციებს

l დიახ (2 ქულა) n არა (0 ქულა)

7. სხვე ბის დახ მა რე ბა თავს კარ გად 

მაგ რძნო ბი ნებს

l დიახ (2 ქულა) n არა (0 ქულა)

8. ხში რად სხვე ბის ინ ტე რე სებს 

სა კუ თარ ზე წინ ვა ყე ნებ

l დიახ (2 ქულა) n არა (0 ქულა)

9. ვფიქ რობ, ახ ლა მაქვს საკ მა რი სი 

დრო და გა მოც დი ლე ბა და ვეხ მა რო 

სხვებს

l დიახ (2 ქულა) n არა (0 ქულა)

10. მჯე რა, ცალ კეულ ადა მია ნებს შეუძ-

ლიათ სამ ყა როს შეც ვლა

l დიახ (2 ქულა) n არა (0 ქულა)

11. ზოგ ჯერ, მუ შაო ბის დროს ძა ლიან და-

ძა ბუ ლი ვარ, რაც ხელს მიშ ლის ნა ყო-

ფიერ შრო მა ში

l დიახ (0 ქულა) n არა (2ქულა)

12. სა კუ თარ ემო ციებ ზე კონ ტროლს მარ-

ტი ვად ვკარ გავ

l დიახ (0 ქულა) n არა (2 ქულა)

13. ახა ლი სა მუ შაოს დაწ ყე ბი სას ვცდი-

ლობ, ყვე ლა გა ვიც ნო და შე ვის წავ ლო 

ორ გა ნი ზა ციის კულ ტუ რა

l დიახ (2 ქულა) n არა (0 ქულა)

14. ვთვლი, რომ ადა მია ნებს მოს წონთ 

ჩემ თან ურ თიერ თო ბა 

l დიახ (2 ქულა) n არა (0 ქულა)

15. ზოგ ჯერ, რო ცა ვიღ ლე ბი, მინ დე ბა 

სამ სა ხურს თა ვი და ვა ნე ბო

l დიახ (0 ქულა) n არა (2 ქულა)

16. მი ჭირს მძი მე ემო ციებ თან გამ კლა-

ვე ბა, ადა მია ნე ბის ტკი ვილს ძა ლიან 

გან ვიც დი

l დიახ (0 ქულა) n არა (2 ქულა)

17. ადა მია ნე ბი მა ხა სია თე ბენ, რო გორც 

კარგ მსმე ნელს და გუ ლის ხმიერ პი როვ-

ნე ბას 

l დიახ (2 ქულა) n არა (0 ქულა)

18. ვინც შეუ პოვ რად შრო მობს და სხვებს 

ეხ მა რე ბა, წარ მა ტე ბას აუ ცი ლებ ლად 

მიაღ წევს

l დიახ (0 ქულა) n არა (2 ქულა )
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19. ახალ ადა მია ნებ თან ურ თიერ თო ბა 

ენერ გიით მავ სებს

l დიახ (2 ქულა) n არა (0 ქულა)

20. თავს ვალ დე ბუ ლად ვთვლი, 

ვიბ რძო ლო იმის თვის, რაც სწო რად 

მი მაჩ ნია

l დიახ (2 ქულა) n არა (0 ქულა)

21. შრო მა და სწავ ლა ყო ველ თვის 

ფას დე ბა

l დიახ (0 ქულა) n არა (2 ქულა)

22. მი ჭირს ახალ გაც ნო ბილ ადა მია-

ნებ თან კონ ტაქ ტის დამ ყა რე ბა

l დიახ (0 ქულა) n არა (2 ქულა)

23. მომ წონს, რო ცა რთულ და სა პა სუ-

ხის მგებ ლო საქ მეს ვა კე თებ

l დიახ (2 ქულა) n არა (0 ქულა)

24. სხვე ბის დახ მა რე ბა თავ და ჯე რე ბუ-

ლო ბას მმა ტებს

l დიახ (2 ქულა) n არა (0 ქულა)

25. მი ჭირს ახა ლი საქ მის წა მოწ ყე ბა

l დიახ (0 ქულა) n არა (2 ქულა)

26. გუ ლი მიც რუვ დე ბა, თუ ჩე მი შრო მა 

არ ფას დე ბა

l დიახ (0 ქულა) n არა (2 ქულა)

27. ინ ტე რე სე ბი ხში რად მეც ვლე ბა

l დიახ (0 ქულა) n არა (2 ქულა)

28. ვფიქ რობ, სხვა ადა მია ნებ ზე 

მგრძნო ბია რე ვარ

l დიახ (2 ქულა) n არა (0 ქულა)

29. მი ჭირს დაწ ყე ბუ ლი საქ მის ბო-

ლომ დე მიყ ვა ნა, თუ სა თა ნა დოდ არ 

მა ფა სე ბენ

l დიახ (0 ქულა) n არა (2 ქულა)

30. ყო ველ თვის ხა ლი სით ვერ თვე ბი 

სა ზო გა დოებ რივ საქ მია ნო ბა ში

l დიახ (2 ქულა) n არა (0 ქულა)

4660 ქუ ლა – სრუ ლი მზაო ბა 
გაქვთ ყვე ლა უნა რი, რო მე ლიც მო
ხა ლი სეს სჭირ დე ბა – კო მუ ნი კა ბე
ლუ რო ბა, სიახ ლეე ბის თვის მზაო ბა, 
ემ პა თია, მა ღა ლი პა სუ ხის მგებ ლო
ბა, სა ზო გა დოებ რივ ღო ნის ძიე ბებ ში 
ჩარ თუ ლო ბის თვის მზაო ბა. სწო რად 
შერ ჩეუ ლი მო ხა ლი სეობ რი ვი სა მუ
შაოს შემ თხვე ვა ში ეს საქ მე კარ გად 
გა მო გი ვათ.  

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

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