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„მოხალისეთა მართვის 

დამხმარე სახელმძღვანელო: 

რესურსი ახალგაზრდა 

მოხალისეებისათვის“

ნაწილი 2

დამხმარე სახელმძღვანელო შედგენილია პროექტის „ახალგაზრდული მოხალისეობა 
COVID-19 პანდემიის საპასუხოდ საქართველოში“, რომელიც ხორციელდება 
არასამთავრობო ორგანიზაცია „ჰელფინგ ჰენდ“-ის მიერ, გაეროს ბავშვთა ფონდის 
მხარდაჭერით. პროექტის პარტნიორია ახალგაზრდობის სააგენტო.
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COVID-19 უპრეცედენტო გლობალურ საგანგებო პანდემიაში გადაიზარდა. ჩვენ ვხედავთ უამრავ ახალ შემთხვევას, 

ჯანდაცვის სერვისების გადატვირთვას COVID-19-ის შემთხვევებით და ეკონომიკურ და სოციალურ სირთულეებს. 

საზოგადოების ყოველდღიური ცხოვრება მნიშვნელოვნად ფერხდება. COVID-19 გავლენას ახდენს მოსახლეობის ყველა 

სეგმენტზე და განსაკუთრებით საზიანოა იმ სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც ყველაზე 

დაუცველნი არიან, კერძოდ, სიღარიბეში მცხოვრები ოჯახები, ხანდაზმულები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირები, უსახლკაროები, ადამიანები, რომელთაც არ აქვთ მუდმივი წვდომა წყალთან, ლტოლვილები, მიგრანტები და 

დევნილები. მოზარდები და ახალგაზრდები ინფექციასთან კონტაქტის და გადაცემის დიდი რისკის ქვეშ იმყოფებიან. 

ვირუსისგან გამოწვეულ შიშსა და შფოთვის შეგრძნებას ამძაფრებს სკოლებთან და თანატოლებთან დაშორება, სწავლის 

ახალ მეთოდებთან და კომუნიკაციის ახალ გზებთან შეგუება. ზოგ მოზარდს განსაკუთრებით რთულ გარემოებებში უწევს 

პანდემიასთან გამკლავება. საკუთარ სახლში ფიზიკური და/ან ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლებს შესაძლოა, 

ჩაკეტილობის და უსუსურობის განცდა განუვითარდეთ და საბოლოოდ დეპრესიამდე მიიყვანოს. აღნიშნულ სიტუაციაში, 

არსებობს მათი სარისკო ქმედებებში ჩართვის მაღალი ალბათობა. ეს შეიძლება გამოიხატებოდეს ნარკომანიისა და 

ალკოჰოლის ბოროტად გამოყენებაში, ონლაინ აზარტულ თამაშებში და ა.შ.

მოზარდები და ახალგაზრდები მნიშვნელოვანი რესურსია ჯანმრთელი და თანასწორი საზოგადოების COVID-19 

პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მიუხედავად იმისა, რომ COVID-19-ის საპასუხო ქმედებები უნდა ითვალისწინებდეს 

მოზარდების პრიორიტეტებსა და საჭიროებებს, ისინი არა მხოლოდ მოწყვლად ჯგუფად უნდა მივიჩნიოთ, არამედ საკმაოდ 

ეფექტურ პარტნიორებადაც ამ ბრძოლაში. ამიტომ, მოზარდები და ახალგაზრდები აქტიურად უნდა იყვნენ ჩართულნი 

COVID-19-ის შესახებ ცნობიერების ამაღლების საქმეში, დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში, თანატოლებისთვის 

დახმარების გაწევასა და საზოგადოებისთვის სოლიდარობის დემონსტრირებაში. მათი ჩართულობის ერთ-ერთი 

ეფექტური გზაა მოხალისეობა, რამაც შეიძლება ხელი შეუწყოს ჰუმანიტარული მუშაობის გაფართოებას და პოზიტიური 

შედეგების მიღებას თავად თემში, ბავშვებსა და მოზარდებში/ახალგაზრდებში. ეს ასევე შესანიშნავი შესაძლებლობაა 

ხანდაზმული მოსახლეობის მხარდასაჭერად, რადგან სწორედ მათზე მოახდინა ყველაზე დიდი გავლენა პანდემიამ და ამ 

მხარდაჭერით გამოხატონ თავიანთი სოლიდარობა.

ამ სახელმძღვანელოს შექმნის იდეა დაიბადა პროექტიდან მოზარდების/ახალგაზრდების მოხალისეობრივი 

ჩართულობა COVID-19-ის საპასუხოდ საქართველოში. პროექტის მიზანია მოზარდი/ახალგაზრდა მოხალისეების 

გაძლიერება მოხალისეობის გზით, მათი ინიციატივების მხარდაჭერა, რათა ეფექტურად განახორციელონ COVID-19-

ის საპასუხოდ მოხალისეობრივი საქმიანობა. მოხალისეთა მართვის სახელმძღვანელო მოიცავს ისეთ საკითხებს, 

როგორებიცაა ახალგაზრდა მოხალისეების მოტივაცია, მოხალისეების შესაძლებლობების შექმნა, ხელშეწყობა, 

რეკრუტირება, შერჩევა, მონიტორინგი და შეფასება, ემოციური დახმარების აღმოჩენა, მოხალისეების შენარჩუნებისა 

და აღიარების მექანიზმების გაცნობა საქართველოში COVID-19-ის პერიოდში. სახელმძღვანელო დაეხმარება ქართველ 

ახალგაზრდა ლიდერებს, გაიღრმაონ მოხალისეობისა და სამოქალაქო ჩართულობის შესახებ ცოდნა, აღიჭურვონ საჭირო 

კომპეტენციებითა და შესაბამისი გამოცდილებით, რათა აქტიურად იმუშაონ ახალგაზრდებთან მოხალისეობის გზით და 

აძლევს მათ საშუალებას, მოირგონ ლიდერის როლი და თავიანთ თემებში დადებითი ცვლილებები განახორციელონ.

რატომ ეს სახელმძღვანელო?
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მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, COVID-19-ის პანდემია ჩვენი დროის გლობალური კრიზისი და უდიდესი გამოწვევაა. 

COVID-19 ბევრად მეტია, ვიდრე მხოლოდ კრიზისი ჯანდაცვის სფეროში. იგი არ შეეხო მხოლოდ ერთ ქვეყანას; იგი შეეხო 

მთელ მსოფლიოს და გამოიწვია მწვავე სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური კრიზისი, რაც ასევე დანამდვილებით 

შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დატოვებს ღრმა ნაიარევს მომდევნო  წლების განმავლობაში. ამ რთულ პერიოდში 

მოხალისეების როლი უაღრესად მნიშვნელოვანია. მოხალისეებს აქვთ პოტენციალი, საკუთარი გამოცდილება და ცოდნა 

მოახმარონ თავიანთ თემს და წვლილი შეიტანონ პანდემიით გამოწვეული პრობლემების მოგვარებასა და სოლიდარული 

საზოგადოების მშენებლობაში. 

COVID -19-ის დროს გავრცელებული მოხალისეობის სახეები
როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივი პრაქტიკა გვაჩვენებს, რომ COVID-19 პანდემიის საპასუხოდ გამოიკვეთა 

მოხალისეების ჩართულობის ორი ძირითადი სახე: ფორმალური (სტრუქტურირებული) და არაფორმალური. მოდით, 

განვიხილოთ თითოეული მათგანი.

ფორმალური მოხალისეები
ფორმალური მოხალისეობისას მოხალისეები არასამთავრობო ორგანიზაციაში წევრიანდებიან. მათ გავლილი 

აქვთ სხვადასხვა ტრენინგი კატასტროფის დროს რეაგირების კონკრეტული გზების შესახებ და შეუძლიათ შეასრულონ 

სხვადასხვა საქმიანობა, რომლებიც დაევალებათ. ეს შეიძლება მოიცავდეს სამედიცინო მომსახურებას, სამაშველო 

სამუშაოებში ჩართვას, ზიანის შეფასებას, მოხალისეების რეგისტრაციას, საკვების და ჰიგიენის ნივთების მიწოდებას და 

ა.შ. 

თქვენი აქტივობები, მაგალითად, რომელიც დაიგეგმა პროექტის „ახალგაზრდული მოხალისეობა COVID-19-ის 

საპასუხოდ საქართველოში“ ფარგლებში, ასევე წარმოადგენს ფორმალური მოხალისეობის მაგალითს, რადგან პროექტის 

ყველა მოხალისემ გაიარა სატრენინგო მოსამზადებელი კურსები, თუ როგორ უნდა ვმართოთ მოხალისეობრივი 

საქმიანობა და ახალგაზრდა მოხალისეები. კიდევ ერთი კარგი მაგალითია საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება 

და ამ ორგანიზაციაში ჩართული მოხალისეები.

არაფორმალური/სპონტანური მოხალისეები
არაფორმალური/სპონტანური მოხალისეების დიდ ნაწილს მოსალოდნელია, საერთოდ ჰქონდეს მოხალისეობის 

გამოცდილება, ისინი არც ერთ მოხალისეობრივ ორგანიზაციას არ მიეკუთვნებიან. სპონტანურ მოხალისეებთან 

მუშაობა შეიძლება უფრო რთული აღმოჩნდეს, ვიდრე ფორმალურ მოხალისეობაში ჩართულ მოხალისეებთან. თუმცა 

შესაძლებელია, მათ იტვირთონ იმ ამოცანების გადაჭრა, რომლებიც სპონტანურად იჩენს ხოლმე თავს, ფორმალურ 

მოხალისეობაში ჩართულმა მოხალისეებმა კი შეასრულონ ძირითადი საქმიანობები. 

მაგალითად, COVID-19 პანდემიის დროს, სპონტანურად ჩართულმა მოხალისეებმა შეიძლება შეაგროვონ, 

გადაანაწილონ და დაარიგონ პირველადი საჭიროების ნივთები; უზრუნველყონ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება 

დისტანციურად, მოხუცებისთვის საკვების მიწოდება (ყველა წესის დაცვით) და ა.შ.

სპონტანური მოხალისეობის მაგალითია  13 ივნისის წყალდიდობაც, როდესაც ასეულობით ახალგაზრდამ გადაწყვიტა, 

ერთად ემუშავათ თავიანთი თემის დასახმარებლად.

COVID-19 დროს გავრცელებული მოხალისეობის მაგალითები
COVID-19-ის პანდემიამ ჩვენ, ყველანი, ახალ გარემოში ცხოვრებას მიგვაჩვია. პანდემიამ სოციალური დისტანცია 

და თვითიზოლაცია ჩვეულებრივ მოვლენად აქცია და მთელ მსოფლიოში ადამიანების დიდი ნაწილი შიშმა მოიცვა. 

მაგრამ მაშინაც კი, როდესაც  უპრეცედენტო სირთულეებს და არნახულ დაბრკოლებებს აწყდებიან, ახალგაზრდები მაინც 

ნაწილი 1. COVID-19 და მოხალისეობა 
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განაგრძობენ ცვლილებებისთვის ბრძოლას. მოხალისეობა ახალგაზრდებს საშუალებას აძლევს, მონაწილეობა მიიღონ 

თავიანთი თემის ცხოვრების გაუმჯობესებაში. 

მოდით, განვიხილოთ პანდემიის დროს ახალგაზრდა მოხალისეთა მიერ შესრულებული საქმიანობები როგორც 

საქართველოში, ასევე სხვა ქვეყნებში:

13-15  წლის მოხალისეები:

• ხანდაზმული მეზობლისთვის სხვადასხვა საქმიანობის შესრულებაში დახმარების გაწევა 

 (სურსათისა და წამლების შეძენა)

• საკვების შეგროვება უსახლკარო ან უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრები ადამიანებისთვის

• მეგობრებთან ერთად ადგილობრივი სკვერების ან ავტობუსის გაჩერებების დასუფთავება

• შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის პოეზიის საღამოს მოწყობა

• უმცროსკლასელების დახმარება სკოლის გაკვეთილების მომზადებაში

• ხანდაზმულთათვის და მცირეწლოვანი ბავშვებისთვის კომპიუტერის ძირითადი/საბაზისო 

 ტექნიკების სწავლება 16-20  წლის მოხალისეები:

• პარკში ან ეზოში კინოჩვენების ორგანიზება COVID-19-ის შესახებ

• საქველმოქმედო კონცერტების ორგანიზება COVID-19-ით დაზარალებული ოჯახებისთვის

• გრაფიტის დახატვა COVID-19-ის დროს მომუშავე ექიმებისთვის მადლიერების გამოსახატავად

• COVID-19-თან დაკავშირებული სოციალური მედიის კამპანიების წარმოება 

21-29  წლის მოხალისეები:

• თვითდახმარების ჯგუფების ჩამოყალიბება და მართვა

• COVID-19-თან დაკავშირებული ცვლილებების ადვოკატირება

• ცნობიერების ამაღლება წერილობით და სოციალური პლატფორმების საშუალებით

• ახალგაზრდა მოხალისეების ტრენინგი

• თემის საჭიროებას კვლევის წარმოება და ფონდების მოძიების კამპანია

მოხალისეებთან მუშაობისას უნდა გვახსოვდეს, რომ ისინი საჭიროებენ დეტალურ ინფორმაციას განსახორციელებელი 

მოხალისეობრივი საქმიანობის შესახებ, მათ უნდა მიეწოდოთ დეტალური ინსტრუქცია. ამ მიზნით, მოხალისეებს 

ყოველთვის უნდა ჩაუტარდეთ საორიენტაციო შეხვედრა ჯერ კიდევ მათი საქმიანობის დაწყებამდე.

 

საორიენტაციო შეხვედრის დროს შესაძლებელია და სასურველია, გავითვალისწინოთ შემდეგი:   

 მოხალისეთა კოორდინატორმა უნდა მიაწოდოს მოხალისეებს ძირითადი ინფორმაცია მოხალისეობრივი 

საქმიანობის შესახებ, მათ შორის საქმიანობის მკაფიო აღწერილობა. ჩვენ მათ უნდა ვუთხრათ, ვისთან ერთად იმუშავებენ 

და რა როლი ეკისრებათ მათ, როგორც მოხალისეებს.

მოხალისეების მხარდაჭერა COVID-19 პანდემიის დროს
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 რა თქმა უნდა, მოხალისეს უფლება აქვს, უარი თქვას დაკისრებულ საქმიანობაზე. არასოდეს არ უნდა სთხოვონ 

მოხალისეებს საქმიანობის შესრულება ისეთ სიტუაციაში, სადაც ძალადობის ან საშიშროების რისკი არსებობს.

 მიაწოდეთ ინფორმაცია COVID-19-ის პრევენციის შესახებ, თუ როგორ ხდება მისი გადაცემა, როგორია ინფექციის 

ნიშნები და სიმპტომები, პროფილაქტიკური ზომები, მკურნალობა.

მხარდაჭერა მოხალისეობის პროცესში/პერიოდში:

 მიაწოდეთ მოხალისეობის დროს საჭირო მასალები და ინსტრუმენტები.

 უზრუნველყავით მოხალისეების პირადი უსაფრთხოება ნებისმიერ დროს, მაგალითად, საჭიროების 

 შემთხვევაში, პირადი დამცავი მოწყობილობებით (ნიღბები, ხელთათმანები, ხელის სანიტარია).

 მოაწყვეთ ყოველდღიური  შეხვედრები (დისტანციურად/პირადად), მიმდინარე მოვლენების/პროგრესის 

 შესახებ მათი ინფორმირებისთვის და მათი კეთილდღეობისა და ემოციური მდგომარეობის შემოწმებისთვის.

  შექმენით მოხალისეების მხარდაჭერის/ზედამხედველობის სისტემა. 

  დააწყვილეთ გამოცდილი მოხალისეები ნაკლებად გამოცდილ მოხალისეებთან.

  ყურადღება მიაქციეთ მოხალისეებს, რომლებიც შეიძლება განიცდიდნენ პირად ან სამუშაო სტრესს 

 ან ავლენენ დაავადებების სიმპტომებს.

 დააფასეთ მოხალისეების ერთგულება და მხარდაჭერა, მადლობა გადაუხადეთ მათ 

 საზოგადოებისთვის სასარგებლო საქმის შესრულებისთვის.

COVID-19 პანდემიის დროს მოხალისეების უსაფრთხოება ორგანიზაციის/მოხალისე ლიდერის მთავარი 

საზრუნავი უნდა იყოს. არსებობს მრავალი გზა მოხალისეების უსაფრთხოების დასაცავად და მათზე COVID-19-

ის ზემოქმედების რისკის შესამცირებლად.

 დაიცავით სოციალური დისტანცია და შეახსენეთ მოხალისეებს მისი მნიშვნელობა.

 შეძლებისდაგვარად მოამარაგეთ მოხალისეები ხელთათმანებით და  პირბადეებით.

 შეახსენეთ მოხალისეებს, სახლში დარჩნენ, თუ თავს ცუდად გრძნობენ.

 შეახსენეთ მოხალისეებს საქართველოს კანონმდებლობით დაწესებული COVID-19-თან 

დაკავშირებული რეგულაციები (https://www.moh.gov.ge/ka/741/).

გახსოვდეთ, უსაფრთხოების დაცვა პრიორიტეტია!
!
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მოხალისეობისას მოერიდეთ არასრულწლოვანთან მარტო დარჩენას. თუ  ბავშვს სჭირდება სანდო ზრდასრულთან 

საუბარი, იპოვეთ ადგილი, სადაც ისაუბრეთ ბავშვთან ისე, რომ სხვები გხედავდნენ, მაგრამ არ ესმოდეთ თქვენი საუბარი. 

თქვენ ასევე შეგიძლიათ, სხვა მოხალისეს სთხოვოთ დასწრება. 

მოხალისეებმა უნდა დაიცვან კონფიდენციალობა ყველაფერში, რასაც აკეთებენ მოხალისეობრივი მუშაობის დროს. ეს 

მოიცავს ყველაფერს, რაც მათ უნახავთ, მოუსმენიათ და წაუკითხავთ მოხალისეობის პერიოდში. 

კრიზისულ სიტუაციაში შეიძლება მოვისმინოთ პირადი ისტორიები, ანდა გადავიღოთ ვიდეო ან სურათები. აღნიშნული 

მასალა არ უნდა გაზიარდეს ორგანიზაციის გარეთ. გაზიარების შემთხვევაში საჭიროა ნებართვა. ნებართვის გარეშე არ 

გადაიღოთ ფოტო/ვიდეო. 

ბავშვთა უფლებების დაცვა და კონფიდენციალობა

 თქვენი პირადი კეთილდღეობა პრიორიტეტი უნდა იყოს.

  გამოყავით დრო დასვენებისთვის და  ემოციურად დამშვიდებისთვის.

  გამოხატეთ თქვენი ემოციები ღიად და ნუ გაჩუმდებით, თუ რაიმე გაწუხებთ 

 მოხალისეობრივ აქტივობასთან დაკავშირებით.

  ნუ შეიქმნით არარეალურ მოლოდინებს ან მოთხოვნებს საკუთარი თავის მიმართ - 

 ნუ მოინდომებთ გმირობის ჩადენას.

  მოხალისეობამდე დარწმუნდით, რომ ჯანმრთელად ხართ. 

გახსოვდეთ !
!
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მოხალისეების მობილიზება COVID 19-ის დროს 
ძალიან ბევრი გზა არსებობს თქვენი თანატოლების მოტივირებისთვის, რომ მათ შეეძლოთ, თავიანთი დრო, 

გამოცდილება და ცოდნა დაუთმონ კონკრეტული თემის საჭიროებებზე მუშაობას. ჩამოაყალიბეთ, რას სთავაზობთ 

განსაკუთრებულს პოტენციურ მოხალისეებს. ჩამოაყალიბეთ რეკრუტირების სტრატეგია. თქვენი სტრატეგია შეიძლება 

მოიცავდეს:

• მიზნობრივი ჯგუფების ჩამოყალიბებას

• თითოეულ სამიზნე ჯგუფში კონკრეტული მოხალისეების განსაზღვრას

• გზავნილის შექმნას პოტენციური/მომავალი მოხალისეებისათვის

• აპლიკაციის შექმნას 

• ინტერვიუს ჩატარებას 

• მოხალისეების საორიენტაციო ტრენინგს

გზავნილის შექმნა პოტენციური/მომავალი მოხალისეებისათვის

თქვენი გზავნილი უნდა იყოს მიმზიდველი და მოუწოდებდეს მოხალისეებს (ახალგაზრდებს), ჩაერთონ თქვენს 

აქტივობებში. შეიძლება გქონდეთ რამდენიმე გზავნილი, რომლებიც მორგებულია სხვადასხვა სამიზნე აუდიტორიაზე, 

მაგალითად, სტუდენტებზე, თანატოლებზე ან მეზობლებზე. თითოეულ შეტყობინებაში უნდა აღინიშნოს თქვენი 

მოხალისეობრივი საქმიანობის მიზანი, პრობლემის გადაჭრის გზა/შეთავაზება, როგორ ჩაერთვება მოხალისე, რა 

საქმიანობებს განახორციელებს და რას მიიღებს სანაცვლოდ.

ნაბიჯი 1. რა გსურთ მოხალისეებისგან?
მოწოდება დაიწყეთ ზმნით და უთხარით მათ, რა გსურთ მათგან, რის გაკეთებას მოითხოვთ. გზავნილი უნდა იყოს რაც 

შეიძლება ნათელი. მაგალითად, „მხარი დაგვიჭირეთ!“ ან „იმოხალისევე დღეს!“ არ არის ისეთი პირდაპირი, როგორც 

„შეავსე აპლიკაცია“.

თუ მათ სთხოვეთ საინფორმაციო სესიაზე დასწრება, „ წინასწარ ჩაეწერეთ  სესიაზე" უკეთესია, ვიდრე „შემოგვიერთდით“ 

ან „დაესწარით“. შეეცადეთ, წარმოიდგინოთ თქვენი აუდიტორია მოქმედებაში, შემდეგ აღწერეთ ეს ქმედება რაც შეიძლება 

მოკლედ.

ნუ შეგეშინდებათ, იყოთ ემოციური. ეს ზუსტად ის დროა, როცა ძახილის ნიშნის გამოყენება საჭიროა. განვიხილოთ 

განსხვავება მოწოდებებს შორის: „დააჭირეთ აპლიკაციის შესავსებად“ და „დააჭირეთ, რათა ახლავე დაიწყოთ ცხოვრების 

შეცვლა!“ იფიქრეთ იმ ემოციებზე, რასაც ხედავთ თქვენს საქმიანობაში - მათში, ვისთვისაც მოხალისეობთ, მოხალისეებში, 

თანამშრომლებში.

ნაბიჯი 2. რას მიიღებენ მოხალისეები
ნათლად ჩამოაყალიბეთ, თუ რა სარგებელს ნახავს მოხალისე თქვენს აქტივობებში ჩართვით და მისი მონაწილეობით 

რა სარგებელს მიიღებს თემი. გაიხსენეთ 6 მოტივატორი. დაფიქრდით, თუ რომელი მათგანია ყველაზე აქტუალური თქვენი 

მოხალისეებისათვის. შეარჩიეთ, რომელი მათგანი იქნება ყველაზე მიმზიდველი თქვენთვის სასურველი აუდიტორიისთვის. 

მაგალითად, თუ თქვენ ეძებთ ახალგაზრდა მოხალისეებს, „დაეუფლე ახალ უნარებს და მიიღე ცოდნა“ შესაძლოა, მათთვის 

უფრო საინტერესო იყოს.

ნაწილი 2. მოხალისეთა მობილიზება და მართვა
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მოდით, გავიხსენოთ მოხალისეობის  ექვსი მოტივაცია: 

ნაბიჯი 3. დამაბრკოლებელი ფაქტორები

ჩამოწერეთ ყველაზე გავრცელებული მიზეზები, რის გამოც ახალგაზრდები თავს იკავებენ თქვენს აქტივობებში 

ჩართვისგან. 

ნაბიჯი 4. რა ცვლილებებს განახორციელებენ მოხალისეები?
გზავნილში ისაუბრეთ „რატომ“-ზე და არა „რა“-ზე. არავინ შემოგიერთდებათ, თუ ნათლად არ დაანახებთ, რას შეცვლიან 

ისინი თავიანთი ჩართულობით.

ნაბიჯი 5. რატომ უნდა ჩაერთონ ახლა?
ასევე მნიშვნელოვანი ხელის შემწყობი მექანიზმია გადაუდებელი/სასწრაფო ქმედებების გრძნობის გაჩენა 

მოხალისეებში. თუ მოცდით არაფერი არ დაშავდება, ადამიანები არ ჩაერთვებიან აქტივობებში. გადადებენ! ასე რომ, 

ჩამოაყალიბეთ და ყურადღება გაამახვილეთ საბოლოო ვადებზე: როდის არის რეგისტრაციის ბოლო დღე მოხალისეობრივ 

ტრენინგზე ჩასაწერად? რას გამოტოვებენ მოხალისეები, თუ ისინი ახლა არ იმოქმედებენ?

აპლიკაცია 

COVID-19-ით გამოწვეული შეზღუდვების და უსაფრთხოების ნორმების დაცვის მიზნით, უკეთესია, თუ აპლიკაციის 

შევსების პროცესი მოხდება ონლაინ. სასურველია, აპლიკაციის მიღების შემდგომ მოხალისეებთან ჩაატაროთ გასაუბრება. 

ეს პროცესი უნდა წარიმართოს რაც შეიძლება სწრაფად.

ღირებულებები
სასწავლო 

შესაძლებლობები

პროფესიული 

ინტერესები

სოციალური 

კაპიტალი
თვითრეალიზებათვითშეფასება
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1. სახელი, გვარი

2. დაბადების თარიღი

3. მისამართები

4. ტელეფონი/ელ.ფოსტა

5. გადაუდებელი საკონტაქტო ინფორმაცია

6. ხელმისაწვდომობა (დაწყების და დასრულების თარიღები, კვირის დღეები, ყოველი დღის მონაკვეთი)

7. ცოდნა/უნარები (ენები, კომპიუტერი, კონსულტაცია, სწავლება, ტექნიკური მხარდაჭერა, კულინარია, 

 მედიცინა და ა.შ.)

8. გავლილი პირველადი გადაუდებელი დახმარების ტრენინგები/სერტიფიკატები 

9. სასურველი აქტივობები (რა აქტივობებში სურთ ჩართვა)

10. მოხალისეობის სასურველი ადგილები (შენობაში, გარეთ, რომელი რეგიონი, ქალაქი, სოფელი, სკოლა)

11. ფიზიკური/ჯანმრთელობის შეზღუდვები

აპლიკაციის მარტივი ფორმა

ინტერვიუს პროცესი დაგეხმარებათ, შესაფერისი მოხალისეობრივი აქტივობა შეურჩიოთ თქვენს პოტენციურ 

მოხალისეს. ამ დროს მიიღებთ ინფორმაციას მოხალისის გამოცდილებაზე, მოტივაციაზე, ჰობიზე, ინტერესებზე და სხვა.

კითხვები, რომელიც შეიძლება დაუსვათ მოხალისეს ინტერვიუს დროს: 

  რატომ გადაწყვიტეთ მოხალისეობა?

  რა ცოდნა გაქვთ, რაც შეიძლება დაგეხმაროთ მოხალისეობისას?

  მზად ხართ, იმუშაოთ სტრესულ, უცნობ სიტუაციაში?

  ფლობთ თუ არა რომელიმე უცხო ენას?

  რა სახის მოხალისეობრივი საქმიანობის შესრულებას ისურვებდით? 

  ყოფილხართ აქამდე მოხალისე? სად და როდის?

  გირჩევნიათ, მარტო იმუშაოთ, მეწყვილესთან ერთად თუ ჯგუფურად?

  გაქვთ შეკითხვები მოხალისეობასთან დაკავშირებით?

  გაქვთ რაიმე შეზღუდვა, ფიზიკური ან სხვაგვარი, რამაც შეიძლება შეზღუდოს მოხალისეობრივი სამუშაოს 

სახეობები, რომელსაც უსაფრთხოდ შეასრულებთ?

ინტერვიუ

!
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მოხალისეების საორიენტაციო ტრენინგი შესაძლებელია ონლაინ რეჟიმშიც ჩატარდეს. ასევე, 2020 წლის ივნისში, 

საქართველოს მთავრობამ გამოსცა ბრძანება ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარებისთვის ღია სივრცეებში. 

შეხვედრების სიხშირე და ხანგრძლივობა უნდა დაეფუძნოს შემდეგ საკითხებს:

 მოხალისეთა გამოცდილების დონეს

 საქმიანობის რისკს

 დავალების სირთულეს

 სამუშაოს ფიზიკურ ან ჯანმრთელობის მოთხოვნებს

 დავალებისთვის საჭირო აღჭურვილობას

 პოლიტიკას, რეგულაციებს და კანონებს, რომლებიც ეხება მოხალისეობრივ აქტივობას ან სიტუაციას

უსაფრთხოების ტრენინგი/შეხვედრა უნდა ჩაუტარდეს ყველა მოხალისეს, მაშინაც კი, თუ ისინი მიიღებენ დამატებით 

სპეციალურ უსაფრთხოების ტრენინგს მათი მოხალისეობრივი საქმიანობის განხორციელების ადგილზე. უსაფრთხოების 

ტრენინგი არის რისკების მართვის მნიშვნელოვანი სტრატეგია და ასევე შეუძლია დაეხმაროს მოხალისეებს, ამოიცნონ 

კრიტიკული სტრესის ნიშნები (რომელსაც ასევე უწოდებენ თანაგრძნობით დაღლილობას).

საორიენტაციო შეხვედრა/ტრენინგი

გახსოვდეთ, მოხალისეობრივი საქმიანობისას მეტად მნიშვნელოვანია თქვენი მადლიერების გამოხატვა 

მოხალისეების მიმართ. ჩვენ უნდა ვაღიაროთ მათი ღვაწლი. უპირველეს ყოვლისა, ყველას გვინდა, რომ მოხალისეები 

თავიანთი მოხალისეობრივი აქტივობების განხორციელებისას ბედნიერები იყვნენ და გრძნობდნენ, რომ მათი ძალისხმევა 

დაფასებულია. ამავე დროს, მადლობის გადახდა და მოხალისეების მიერ შერულებული საქმიანობის აღიარება 

მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ მათ მომავალშიც განაგრძონ მოხალისეობა.

მოხალისეების აღიარება

 გადაუხადე მადლობა (წერილობითი და ან სიტყვიერი).

 მხარი დაუჭირე და აღიარე მისი ღვაწლი. 

 მოხალისეთა ნებართვით, მათი მოხალისეობრივი საქმიანობის შესახებ გამოაქვეყნეთ 

 ფეისბუქზე პოსტი.

 აჩვენეთ მათ თავიანთი საქმიანობის შედეგები/გავლენები სამიზნე აუდიტორიაზე: კანადის 

მოხალისეების ორგანიზაცია ამბობს, რომ „მოხალისეებს სურთ მადლობა გადაუხადონ და აჩვენონ, თუ რა 

ცვლილება განახორციელეს მათ თემში - მათ სურთ იცოდნენ საკუთარი ჩართულობის გავლენები/შედეგები.“

იდეები მოხალისეების ფორმალური და 
არაფორმალური აღიარებისთვის:

!
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      თემის საჭიროებების კვლევა 

რისთვის გვჭირდება საჭიროებების კვლევა?

 ეს დაგეხმარებათ თქვენი თემის უკეთ შეცნობაში და მოხალისეობრივი საქმიანობის ეფექტურად შესრულებაში.

 ეს ხელს შეუწყობს, მოხალისეებმა გააცნობიერონ თავიანთი თემის აქტივები და მათი გამოყენების საშუალებები, 

 ასევე თემის საჭიროებები და მათი მოგვარების გზები.

 ეს დაგეხმარებათ, მიიღოთ საჭირო გადაწყვეტილებები პროგრამის ან სისტემის ცვლილებებისთვის. 

 დაგეხმარებათ, წლების/დროის გასვლის შემდგომ სავარაუდო უსიამოვნო სიურპრიზების წინასწარ აღმოფხვრაში. 

 ეს საშუალებას გაძლევთ, ჩართოთ თემის წევრები პროცესის დაწყების დღიდან.

როდის უნდა ჩაატაროთ საჭიროებების კვლევა?

საჭიროებების კვლევის ჩატარების კარგი პერიოდია:

• როცა გუნდი იწყებს საქმიანობას.

• როდესაც ნათლად არ ჩანს, რა არის თემის პრიორიტეტული საჭიროება.

• როდესაც გუნდში არ არის ერთსულოვნება იმის შესახებ, თუ რა არის თემის ძირითადი საჭიროება.

• როდესაც ცდილობთ, გარე მხარდამჭერები დაარწმუნოთ აღნიშნული საჭიროების პრიორიტეტულობაში. 

• როდესაც ამას თემი თავად ითხოვს.

• როდესაც გინდათ იყოთ დარწმუნებული თემის მხარდაჭერაში ყველა თქვენი ქმედებისას.

ყოველთვის აუცილებელია თუ არა საჭიროებების კვლევის ჩატარება?

თქვენ წარმოიდგინეთ, არა! საჭიროებების კვლევა არ არის მნიშვნელოვანი ყველა აქტივობის წინ, 

განსაკუთრებით მაშინ:

• როდესაც დარწმუნებული ხართ, თუ რა არის თქვენი თემის საჭიროება.

• როდესაც აუცილებელია სასწრაფოდ მოქმედება, საქმის გადადების/შეფერხების გარეშე.

• როდესაც ბოლო შეფასება ახალი დასრულებულია და აშკარაა, რომ საჭიროებები არ შეცვლილა.

      საჭიროებების კვლევის სამი ძირითადი და ყველაზე გავრცელებული მეთოდი

• ფოკუს ჯგუფი

• გამოკითხვა

• სიღრმისეული ინტერვიუ

ფოკუს ჯგუფი

ფოკუს ჯგუფების მეშვეობით შეგვიძლია გამოვავლინოთ, თუ რას ფიქრობს თემი კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. 

ის იძლევა მოტივაციის აღქმას, რომელიც დგას კონკრეტული ქცევის უკან. ეს არის კარგი მეთოდი სიღრმისეული შესწავლის 

განსახორციელებლად და შინაარსიანი საუბრის წარმართვის კარგი საშუალებაა. ფოკუს ჯგუფის დახმარებით ხდება:

 ახალი და განსხვავებული იდეების შემუშავება

  ინფორმაციის მოკლე დროში შეგროვება

  ერთი კონკრეტული  საკითხის გარშემო ფართო ინფორმაციის შეგროვება

ნაწილი 3. მოხალისეობრივი პროექტების დაგეგმვა
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  უფრო სიღრმისეული პასუხები, ვიდრე გამოკითხვებში (მეტი ინფორმაცია, ვიდრე „ეთანხმებით“ 

 ან „არ ეთანხმებით“)

  კვლევის შედეგად შეგროვებულ ინფორმაციაზე სამოქმედო გეგმის დაფუძნება

  სათემო ქმედებების განხორციელება

ინფორმაციის მოსაგროვებლად ფოკუს ჯგუფების გამოყენებას გარკვეული შეზღუდვები აქვს. მაგალითად, ფოკუს 

ჯგუფის ჩატარება უფრო რთულია, ვიდრე ჩანს. ის მოითხოვს კარგ დაგეგმვასა და საჭიროებს გამოცდილ მოდერატორს. 

ამასთან, ფოკუს ჯგუფი ყოველთვის არ არის სწრაფი და დაბალბიუჯეტიანი. მათ ხშირად სჭირდებათ დრო და დაგეგმვა 

კითხვის შესამუშავებლად, მონაწილეთა იდენტიფიცირებისთვის და მობილიზებისთვის, ინფორმაციის გაანალიზებისთვის.

ვისგან შეიძლება შედგებოდეს ფოკუს ჯგუფი?

მონაწილეები - როგორც წესი, ფოკუს ჯგუფი ექვსიდან ათამდე მონაწილისგან შედგება. მონაწილეები უნდა იყვნენ 

ის ადამიანები, ვისგანაც გსურთ ინფორმაციის შეგროვება. თქვენი შეფასების მიზნიდან გამომდინარე, შესაძლებელია, 

დაგჭირდეთ კრიტერიუმების დაწესება, თუ ვინ უნდა იყოს ჩართული ფოკუს ჯგუფში (მაგალითად, ადამიანები, რომლებიც 

ცხოვრობენ თემში მინიმუმ სამი წლის განმავლობაში). მონაწილეები უნდა წარმოადგენდნენ მთლიანად იმ თემს, ვისგანაც 

გსურთ ინფორმაციის შეგროვება. ამასთან, მონაწილეები უნდა იყვნენ ერთმანეთთან თავსებადნი და ფუნდამენტურად 

თანასწორ ადამიანებად აღიქვამდნენ ერთმანეთს. მაგალითად, თუ თქვენი თემა საშუალო სკოლის გამოცდებს ეხება, 

პედაგოგების და მოსწავლეების ერთ ფოკუს ჯგუფში  თავმოყრით გულწრფელ პასუხს ვერ მიიღებთ. შესაძლოა, 

მოსწავლეებმა ვერ მოახერხონ თავიანთი მასწავლებლების წინაშე საკუთარი გრძნობების და აზრების გამოხატვა და 

პირიქით. მთავარია, დარწმუნდეთ, რომ გყავთ ჯგუფი, რომელსაც შეუძლია კომფორტული და პროდუქტიული საუბარი 

საკვლევ თემაზე.

ფასილიტატორი - წარმატებული ფოკუს ჯგუფის მნიშვნელოვანი ელემენტია ეფექტური ფასილიტაცია. როგორც 

ფასილიტატორმა, თქვენ უნდა უზრუნველყოთ ყველა წევრის მონაწილეობა, ძირითადი კითხვების ჩამოყალიბება, 

ნეიტრალური დამოკიდებულების და გამომეტყველების შენარჩუნება და სესიის შეჯამება, რათა სამართლიანად და 

სწორად ასახოთ მოსაზრებები. კარგი ფასილიტაცია საჭიროებს მომზადებას, დისციპლინას და ჯგუფის მუშაობის 

ხელშეწყობის უნარს. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია, ფასილიტატორს სჯეროდეს, რომ თითოეულ მონაწილეს აქვს 

რაღაცა სათქმელი, მიუხედავად მათი განათლების დონის და გამოცდილებისა. ფასილიტატორებმა ყურადღებით უნდა 

მონაწილეები ფასილიტატორი ჩამწერი

ფოკუს ჯგუფი
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მოუსმინონ და შეეცადონ, გაიგონ თითოეული მონაწილის შეხედულება. პატივისცემის ან ინტერესის ნაკლებობა სწრაფად 

გადაეცემა მონაწილეებს და იწვევს აქტიურობის შემცირებას. 

ჩამწერი - ჩამწერი არის ადამიანი, რომელიც იწერს მონაწილეთა პასუხებს ფოკუს ჯგუფში.  ეს ძალიან მნიშვნელოვანი 

როლია, მაგრამ მას ხშირად უგულებელყოფენ. ვიდეო- ან აუდიოჩანაწერები შეიძლება გამოყენებული იქნეს, როგორც 

ხელნაწერის დამატებითი დაზღვევა. თუმცა, აუდიოჩანაწერის გაკეთებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენი ყველა მონაწილის 

თანხმობა გაქვთ.

როგორც წესი, ფოკუს ჯგუფი გრძელდება 

ორ საათს ან უფრო ნაკლებ ხანს. 

მიეცით მონაწილეებს დრო ერთმანეთის და 

ფასილიტატორის არაფორმალურ

 გარემოში გაცნობისთვის.

ფოკუს ჯგუფის ჩატარება

შესავალი

ფასილიტატორი ჯგუფს მოუწოდებს ერთად შეკრებისკენ, რათა დაიწყონ ფოკუს ჯგუფის შეხვედრა. 

 მადლობას ვუხდით მონაწილეებს მოსვლისთვის.

 წარვადგენთ ფასილიტატორს და ჩამწერს და ავხსნით მათ როლებს - ვითხოვთ ვიდეო/აუდიოჩანაწერის 

გაკეთების/  გამოყენების ნებართვას.

 ავხსნით ფოკუს ჯგუფის მიზნებს, ვინ განიხილავს შედეგებს და როგორ გამოიყენებენ მათ. 

 წავახალისებთ მონაწილეებს თემასთან დაკავშირებით განსხვავებული მოსაზრების გაზიარებისთვის.

 ხაზი გაუსვით, რომ არ არსებობს სწორი ან არასწორი პასუხები და რომ ყველა მოსაზრება მნიშვნელოვანია.

 გავაცნობთ წესებს, მაგალითად:

 ვაცადოთ ერთმანეთს საუბარი.

 თავი შევიკავოთ ტელეფონებით და სხვა მონაწილეებთან საუბრისგან. 

კითხვები და დისკუსია

 ეს არის ფოკუს ჯგუფის ძირითადი ნაწილი. ფასილიტატორმა უნდა გამოიყენოს ის კითხვები, რომლებიც წინასწარ 

მოამზადა დისკუსიის წარმართვისთვის. არ დაგავიწყდეთ ყველა პასუხის ჩაწერა, ხოლო ფოკუს ჯგუფის ვიდეო/აუდიო 

ჩაწერა დაგეხმარებათ სესიის ზუსტი ჩანაწერების უზრუნველყოფაში. წერილობითი ჩანაწერები უნდა შეიცავდეს ძირითად 

ინფორმაციას ფოკუს ჯგუფის შესახებ:

 - ფოკუს ჯგუფის თარიღს

რამდენ ხანს უნდა 
გაგრძელდეს ფოკუს ჯგუფი?

!



16

 - ადგილმდებარეობას

 - მონაწილეთა რაოდენობას და აღწერას

 - ფასილიტატორის და ჩამწერის სახელებს

 ჩამწერმა უნდა გააკეთოს დეტალური ჩანაწერები სამ ნაწილად:

 - ჯგუფის წევრების მიერ გამოკვეთილი ძირითადი ასპექტები

 - ვინ რა თქვა

 - მონაწილეების ციტატები 

 - კომენტარი/დაკვირვებები

 

დასრულება

 მადლობა  გადაუხადეთ მონაწილეებს

 აუხსენით მომდევნო ნაბიჯები, თუ ისინი არსებობს (შემდგომ შეხვედრაზე დასწრება; შეფასების კითხვარის შევსება)

გამოკითხვა

გამოკითხვა გვეხმარება  ცოდნის, მოსაზრებების, იდეების და მოქმედებების შესახებ კონკრეტულ კითხვებზე პასუხების 

მოძიებაში. გამოკითხვა გამოიყენება ადამიანების დიდი ჯგუფისგან ინფორმაციის მისაღებად. გამოკითხვა ხშირად 

აგროვებს ისეთ მონაცემებს, რომელთა დათვლაც შეიძლება, მაგალითად, იმ ადამიანთა რიცხვი, ვისაც შვილები ჰყავს. 

სწორად შესრულების შემთხვევაში, გამოკითხვა დაგვანახებს არა მხოლოდ იმ ადამიანებს, რომლებმაც უპასუხეს კითხვებს, 

არამედ მთლიანად თემის დიდ სურათს. 

გამოკითხვით მიღებული ინფორმაცია ეხმარება თემს სხვადასხვა დროს სხვადასხვა საკითხის მოგვარებაში. ჯგუფს  

 შეუძლია აირჩიოს გამოკითხვის მეთოდის გამოყენება, როდესაც მათ სურთ:

•  იცოდნენ, რა არის მნიშვნელოვანი კონკრეტული თემისთვის.

•  გაზომონ, ცვლილებები დროის კონკრეტულ მონაკვეთში.

•  მიიღონ ინფორმაცია, რომ გავლენა მოახდინონ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებზე.

•  უკეთესად გაიაზრონ სხვადასხვა ინდიკატორებს შორის შესაძლო განსხვავებები და ურთიერთობები (მაგალითად: 

ურთიერთკავშირი, რამდენ ხანს ცხოვრობენ ადამიანები კონკრეტულ სამეზობლოში და რამდენად ჩართულები არიან 

ისინი აღნიშნული სამეზობლოს ცხოვრებაში).

გამოკითხვის 

სახეები 

პირისპირ ელექტრონული სატელეფონო
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პირისპირ გამოკითხვა

პირისპირ გამოკითხვა გულისხმობს, რომ გამოცდილი ინტერვიუერი ინდივიდებს უსვამს კითხვებს  და აფიქსირებს 

პასუხებს.

უპირატესობები ნაკლოვანებები

• ინტერვიუერს შეუძლია აუხსნას 

რესპოდენტს კვლევის მიზანი, დაარწმუნოს 

ის, მონაწილეობა მიიღოს გამოკითხვაში, 

განუმარტოს გაუგებარი კითხვები და 

დარწმუნდეს, რომ ინფორმაცია სწორად 

არის შეგროვებული.

• ადამიანები უფრო მეტად თანხმდებიან 

გამოკითხვას, თუ პირადად სთხოვენ, ვიდრე 

გამოკითხვის ფორმის/ბმულის ფოსტით 

მიღებას. ეს კარგია იმ ადამიანებისთვის, 

რომლებსაც აქვთ კითხვისა და წერის 

შეზღუდული უნარი.

• ინტერვიუერის კითხვის დასმის  ტექნიკების 

ან მისი ხმის ტონის მიხედვით, შეიძლება 

მიიღოთ სხვადასხვა პასუხი.

• ფრთხილად უნდა იყოთ, რომ ინტერვიუერმა 

არ მოახდინოს რესპოდენტებზე გარკვეული 

გზით ზეწოლა.

• საჭიროებს დიდ დროს და ადამიანურ 

ძალისხმევას.

• არ არის ანონიმური.

კარგი ინტერვიუერის მოძიება, საჭირო ტრენინგების ჩატარება მისთვის და კარგი სუპერვიზია მოაგვარებს პირველ ორ 

ნაკლს/წინაღობას. ასევე, წინასწარ წერილის გაგზავნა კიდევ უფრო გაზრდის შანსს, რომ ადამიანები დასთანხმდებიან 

კვლევაში მონაწილეობას.

ელექტრონული კითხვარი

ანკეტა ეგზავნებათ ინდივიდებს ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით და მონაწილეებმა თავად უნდა შეავსონ ის.
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უპირატესობები

უპირატესობები

ნაკლოვანებები

ნაკლოვანებები

• შეუძლიათ შეავსონ თავისუფალ დროს.

• შეუძლია მოიცვას მეტი გეოგრაფიული 

არეალი.

• მეტად ანონიმურია, ვიდრე პირისპირ 

გამოკითხვა.

• მოითხოვს ნაკლებ დროს და რესურსებს.

• მეტად ანონიმურია, ვიდრე პირისპირ 

ინტერვიუ და ამის გამო შესაძლოა მეტი 

ადამიანი დასთანხმდეს კვლევას.

• ზოგ ადამიანს არ უყვარს უცხო პირებთან 

საუბარი. ამიტომაც ტელეფონით გამოკითხვა 

შესაძლოა მათთვის მეტად კომფორტული 

იყოს.

• არ გიწევთ უშუალოდ კონტაქტი 

ადამიანებთან და შესაბამისად, ვირუსის 

გადადების/გავრცელების შანსი ნაკლებია.

• რესპოდენტებს უნდა შეეძლოთ წერა-კითხვა.

• კითხვები შეიძლება არასწორად იქნეს 

გაგებული ან საერთოდ გამოტოვებული, თუ 

რესპონდენტები ვერ გაიგებენ მათ.

• შევსებული ფორმის უკან დაბრუნების 

მაჩვენებელი დაბალია - ბევრი ადამიანი 

ამბობს, რომ შეავსებს, მაგრამ შემდგომ 

ავიწყდებათ ან უბრალოდ არ ავსებენ.

• ზოგიერთი ადამიანი შესაძლოა უკვე 

შეწუხებული იყოს ტელემარკეტინგით და 

ამიტომაც უარი განაცხადოს, კიდევ რაიმეში 

ჩაერთოს ტელეფონით.

• შესაძლოა, ერთსა და იმავე რესპოდენტთან 

მოგიწიოთ რამდენჯერმე დარეკვა (თუ არ 

გიპასუხათ).

• ტელეფონით გამოკითხვა უნდა იყოს 

მოკლე (15 წუთზე ნაკლები) და მარტივი, 

სხვა შემთხვევაში, რესპოდენტები თავად 

გაგითიშავენ ტელეფონს შუა გამოკითხვისას.

სატელეფონო გამოკითხვა

სატელეფონო გამოკითხვის დროს ინტერვიუერი რეკავს სხვადასხვა ნომერზე, სვამს კონკრეტულ შეკითხვებს 

და ინიშნავს მათ.
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წინააღმდეგობა და პროტესტი

მე ისედაც ვიცი, რა საჭიროებაა ჩემს თემში!

შესაძლოა, მართლაც იცით. შესაძლოა, ყველამ იცის, რა საჭიროებები არსებობს კონკრეტულ თემში და ეს არავითარ 

ეჭვს არ იწვევს. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, თუ შენობა იწვის, ხანძარი უნდა ჩავაქროთ - ამისთვის საჭიროებების კვლევის 

ჩატარება საჭირო ნამდვილად არ არის. თუ თქვენს თემში კრიმინალის დონემ აიწია, ყველა ხვდება, რომ რაიმე უნდა 

გაკეთდეს ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ რა არის ამ შემთხვევაში გადაჭრის გზა? ამაში საჭიროებების კვლევა 

დაგეხმარებათ.

თუმცა ხშირად საჭიროებები ასეთი ნათელი არ არის. თქვენ (ისევე, როგორც ყველას) გაქვთ საკუთარი მოსაზრებები 

და შეხედულებები, მაგრამ ყველა ასე ფიქრობს? ხომ არ ჯობია, გადავამოწმოთ, სხვები რას ფიქრობენ? თუნდაც მხოლოდ 

იმისთვის, რომ გავიგოთ, ჩვენს მოსაზრებას იზიარებენ თუ არა. შესაძლოა, საკუთარი მოსაზრება არ შეიცვალოთ და იმავე 

აზრზე დარჩეთ, მაგრამ ცდას წინ რა უდგას? სულ მცირე იმის დადგენას მაინც შეძლებთ, რამდენად პრიორიტეტულია 

აღნიშნული საკითხი და ადამიანები ფიქრობენ თუ არა მასზე საერთოდ.

ისედაც ძალიან დაკავებული ადამიანები  ვართ. პირდაპირ დავიწყოთ აქტივობების განხორციელება!

კი ბატონო! ალბათ არ გსურთ იმ საქმეში ჩართვა, რაც თემს საერთოდ არ ადარდებს. თუ ჩაატარებთ საჭიროებების 

კვლევას, უფრო მეტად იქნებით დარწმუნებული, რომ რასაც აკეთებთ, თემის სასიკეთოდ აკეთებთ და თემს მართლაც 

სჭირდება ეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ეს უბრალოდ თქვენი დროის და რესურსების ფუჭი ხარჯვაა.

  

ახლა გამოკითხვის დრო არ გვაქვს

თქვენ, სავარაუდოდ, საკმარისი დრო გაქვთ. რეალურად, გაცილებით ნაკლები დრო გჭირდებათ. თუ მართლა გინდათ, 

სრულფასოვანი სამეცნიერო კვლევა ჩაატაროთ, შეგიძლიათ დახარჯოთ ერთი წელი ან მეტი მონაცემების შეგროვებაში, 

ცხრილების შედგენასა და ინფორმაციის დამუშავებაში. თუმცა სასარგებლო ინფორმაცია შეგიძლიათ საათებშიც 

შეაგროვოთ. შეგიძლიათ დაესწროთ იმ შეხვედრას, სადაც თქვენი მთავარი აუდიტორიაა და დაუსვათ მათ რამდენიმე 

შეკითხვა. ათ წუთში ყველა საჭირო ინფორმაცია გექნებათ. ნებისმიერი გამოკითხვა თითქმის ყოველთვის უკეთესია, 

ვიდრე გამოკითხვის საერთოდ არჩატარება.

მოდით, საკითხს სხვა კუთხიდან შევხედოთ: თუ გადარდებთ ეფექტური ქმედებები, შეგიძლიათ, არ გამოყოთ დრო, არ 

გაეცნოთ საზოგადოების საჭიროებებს?

ხალხს ყელში ამოუვიდა ამდენი გამოკითხვა

უფრო ხშირად, პირიქითაა. სინამდვილეში, ადამიანთა უმეტესობას იშვიათად ეკითხებიან, რას ფიქრობენ თემის 

საჭიროებებზე. ჩვეულებრივ, ამ საჭიროებებთან დაკავშირებული პროექტები/აქტივობები შესაძლებელია, თემის 

კოლექტიური აზრის გათვალისწინების გარეშე  ხორციელდებოდეს.

ბოლოს როდის დაინტერესდა ვინმე თქვენი მოსაზრებით თემის საჭიროებებთან დაკავშირებით ოფიციალური 

გამოკითხვის ფარგლებში? 

სიღრმისეული ინტერვიუ

სიღრმისეული ინტერვიუები მონაცემების შეგროვების კიდევ ერთი მეთოდია. ჩვენ ყოველდღიურად არაფორმალურად 

ვეკითხებით ადამიანებს მათი ცხოვრების შესახებ. თემის საჭიროებების შეფასებისას, მსგავსი მახასიათებლები 

გამოიყენება ინფორმაციის მისაღებად. გამოიყენეთ სიღრმისეული ინტერვიუები თქვენი თემის საჭიროებების 
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შეფასებისთვის, როდესაც გსურთ:

• მიიღოთ სიღრმისეული ინფორმაცია კონკრეტულ საკითხზე ექსპერტებისგან.

• გაიგოთ თემის აზრი.

• მიიღოთ ზუსტი და საფუძვლიანი ინფორმაცია.

• მიიღოთ სპორტანური პასუხები.

• მიიღოთ ინფორმაცია, რომელსაც რესპოდენტი ვერ იტყოდა ჯგუფში, თუმცა პირისპირ საუბრისას შეუძლია 

გაამხილოს.

როდის არ ჩავატაროთ ინტერვიუ:

• ინფორმაცია გვჭირდება ადამიანების დიდი ჯგუფისგან.

• ადამიანებს არ სურთ აღნიშნულ თემაზე საუბარი.

სიღრმისეული ინტერვიუს სახეები

ინტერვიუ შესაძლოა ჩატარდეს როგორც პირისპირ, ასევე დისტანციურად.პირისპირ ინტერვიუს ბევრი უპირატესობა  

აქვს, კერძოდ:

• საშუალებას გაძლევთ, გაიმეოროთ კითხვა და იყოთ მეტად მოქნილი პროცესში.

• საშუალებას გაძლევთ, რესპოდენტის სხეულის ენას დააკვირდეთ და დააფიქსიროთ მისი რეაქციები   

 კონკრეტულ კითხვებზე.

• საშუალებას გაძლევთ, გააკეთოთ ჩანაწერები.

• ხედავთ, ვისაც ესაუბრებით.

დისტანციური ინტერვიუ მუშაობს კარგად, თუ რესპოდენტი ცხოვრობს შორს. სირთულეს ქმნის მათი ჩართულობის 

შენარჩუნება უშუალოდ პროცესში.

ჯგუფმა უნდა გადაწყვიტოს, სიღრმისეული ინტერვიუს რომელ სახეს გამოიყენებს მოსაძიებელი ინფორმაციის 

მახასიათებლებზე დაყრდნობით. დაფიქრდით:

   რამდენი დრო და რა რესურსები გაქვთ?

   რა სახის ინფორმაციის მოძიება გსურთ? რამდენად პირადი და სენსიტიურია?

   აღნიშნულ თემაზე საუბარი ადამიანებს ინდივიდუალურად ერჩივნებათ თუ ანონიმურად?

   რა დროს საჭიროებს?

   რამდენი დაგვიჯდება კვლევის ჩატარება? 

რჩევები ინტერვიუს ჩატარებისთვის:

• ნათლად წარადგინეთ საკუთარი თავი.

• ჰკითხეთ რესპოდენტს, თუ აქვს სურვილი, გაგესაუბროთ და უთხარით, რა დროს წაიღებს ინტერვიუ.

• შეეცადეთ, რესპოდენტი თავს კომფორტულად გრძნობდეს. ხანმოკლე არაფორმალური საუბარი 

 ამაში დაგეხმარებათ.

• იყავით ბუნებრივი.

• მოუსმინეთ.

• არ დაგავიწყდეთ ინტერვიუს მიზანი.

• დასვით ისეთი კითხვები, რომლებზედაც ვრცელი პასუხების გაცემა მოუწევს.

• გამოიჩინეთ პატივისცემა.

• შეეცადეთ, არ დასვათ კითხვები, რომლებიც რესპოდენტს გააღიზიანებს ან  ააღელვებს.

• ან გააკეთეთ ბევრი და კარგი ჩანაწერი, ან რესპოდენტს სთხოვეთ აუდიოჩანაწერის გაკეთების  ნებართვა.
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• მადლობა გადაუხადეთ რესპოდენტს გამოყოფილი დროისთვის.

• წინასწარ გაუგზავნეთ ყველა დოკუმენტი/მასალა, რაც შესაძლოა რესპოდენტს დასჭირდეს ინტერვიუს პროცესში.

• დამატებით გაამხნევეთ/წაახალისეთ რესპოდენტი.

• ისაუბრეთ ხმამაღლა და გარკვევით.

• მოერიდეთ დილით ადრე ან გვიან საღამოს დარეკვას (დისტანციური გამოკითხვისას), თუ წინასწარ არ ხართ 

შეთანხმებული.  

        მოხალისეობრივი პროექტის დაგეგმვა

შენი თემი, შენი ხედვა!

ხედავთ თქვენს თემში პრობლემებს, რომელთა მხარდაჭერაც ან შეცვლაც გსურთ? ჰკითხეთ საკუთარ თავს: „როგორ 

შემიძლია განვახორციელო ეს ცვლილება?“ „რა შემიძლია გავაკეთო ჩემი ძალებით?“

თქვენი დროის, ენერგიის, უნარების და გრძნობების გაღება მოხალისეობისას თქვენი თემისთვის საჭირო ცვლილებებში 

წვლილის შეტანის საუკეთესო საშუალებაა. არსებობს მრავალი გზა, რომელთა დახმარებითაც შეგიძლიათ იმოხალისეოთ.

• ჩაერთოთ სათემო აქტივობებში.

• იმოხალისეოთ თავშესაფრებში.

• ჩაატაროთ მნიშვნელოვანი საქმისთვის საქველმოქმედო აქცია.

• წამოიწყოთ/დაგეგმოთ თემის საჭიროებებზე მორგებული სპეციალური პროექტი.

თუ თქვენთვის მნიშვნელოვანია იმის გაკეთება, რისიც ნამდვილად გწამთ და გჯერათ, მაშინ მოხალისეობრივი 

პროექტები საუკეთესო გზაა თქვენს თემში დადებითი ცვლილებების განსახორციელებლად. დაიწყეთ მცირედით! 

რა არის მოხალისეობრივი პროექტი?

ეს შესაძლოა იყოს ნებისმიერი რამ, დაწყებული ხანდაზმული მეზობლის დახმარებიდან, დასრულებული 

საქველმოქმედო აქციის ორგანიზებით. მასში შესაძლოა ჩაერთოს ერთი ადამიანი ან ძალიან ბევრი მოხალისე.

პროექტის დაწყება

მას შემდეგ, რაც ჩამოყალიბდით საპროექტო იდეაზე, დგება მოქმედების დრო! ახლა უნდა გადაწყვიტოთ:

• რა არის თქვენი მიზანი?

• რა აქტივობები უნდა განახორციელოთ ამ მიზნის მისაღწევად?

• როდის განახორციელებთ მათ?

• როგორ განახორციელებთ მათ?

• ვინ დაგეხმარებათ მის განხორციელებაში?

• რა სახის ადამიანური და მატერიალური რესურსი დაგჭირდებათ?



22

გთავაზობთ ჩამონათვალს, რომელიც დაგეხმარებათ მოხალისეობრივი პროექტის დაწყებაში:

 ჩაიწერეთ თქვენი გუნდის ყველა წევრის საკონტაქტო ინფორმაცია.

 იპოვეთ ადგილი, სადაც ჩაატარებთ გუნდის სამუშაო შეხვედრებს 

 (ვინმეს სახლი, სკოლა, ახალგაზრდული სივრცე და სხვ.).

 ჩაატარეთ კვლევა თქვენს საპროექტო იდეაზე (დაიხმარეთ ინტერნეტი, ბიბლიოთეკა, 

 მედია, გაესაუბრეთ ადამიანებს, ვისაც მსგავსი პროექტები განუხორციელებია).

 მოიძიეთ რესურსები და გაეცანით ადგილობრივი მოხალისეობრივი ორგანიზაციის გამოცდილებას.

 მას შემდეგ, რაც შეაგროვებთ საჭირო ინფორმაციას, გაუზიარეთ ის გუნდს.

 ჩამოაყალიბეთ ბიუჯეტი, სამოქმედო გეგმა, განრიგი და სხვ.

ჩამოაყალიბეთ სამოქმედო გეგმა

შეგიძლიათ შექმნათ მარტივი ფორმა, მაგალითისათვის გთავაზობთ ფორმას, რომელიც დაგეხმარებათ პროექტის 

ორგანიზებაში:

მიზანი: დავხატოთ კედლის გრაფიტი COVID-19-ის დროს მომუშავე 
ექიმებისთვის მადლიერების გამოსახატავად

მოთხოვნილი ინფორმაცია კონკრეტული ნაბიჯები/საქმიანობები

მოხალისე ინიციატორის სახელი, გვარი

საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი

საპროექტო იდეის მოკლე აღწერა

(მოკლედ და ნათლად აღწერეთ, რას ეხება თქვენი 

პროექტი, რა პრობლემის მოგვარებას ცდილობთ და 

რა არის პროექტის მიზანი)

მოხალისე ინიციატორის სახელი, გვარი

• მიუთითეთ ყველა მოხალისის სახელი და გვარი, ვინც 

ამ პროექტს უხელმძღვანელებს.

• მიუთითეთ ყველა მოხალისის ტელ.ნომერი, ვინც ამ 

პროექტს უხელმძღვანელებს.

• დაწერეთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი კედლის 

გრაფიტის გაკეთება, რა იქნება მისი გზავნილი და რა 

კავშირი აქვს მას COVID-19-ის პანდემიით გამოწვეულ 

პრობლემებთან.

• ახსენით, რა შედეგებს გამოიღებს იდეის 

განხორციელება.

• აირჩიეთ პროექტის დაწყების და დასრულების 

კონკრეტული ვადები.
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დაგეგმილი საქმიანობები და ვადები

(ჩამოწერეთ ყველა ის აქტივობა, რის 

განხორციელებასაც გეგმავთ პროექტის ფარგლებში და 

მიუთითეთ დრო)

• განსაზღვრეთ ყველა აქტივობისთვის დაწყების და 

დასრულების დრო.

• შეხვდით იმ შენობის მფლობელს, რომლის კედლის 

მოხატვასაც გეგმავთ; აუხსენით თქვენი იდეა და 

ითხოვეთ ნებართვა.

• გადაამოწმეთ ადგილობრივი კანონები.

• შექმენით სავარაუდო დიზაინი.

• აჩვენეთ და მიიღეთ თანხმობა შენობის 

მფლობელისგან, ასევე სთხოვეთ მას შენობაში 

მცხოვრებთა ინფორმირება.

სავარაუდო რისკები 

(რა წინააღმდეგობები შეიძლება შეგხვდეთ პროექტის 

განხორციელებისას და როგორ აპირებთ მათ 

მოგვარებას/თავიდან აცილებას)

• ჩამოწერეთ ყველა ის პრობლემა, რომელიც შესაძლოა 

შეგხვდეთ პროექტის განხორციელებისას.

• მოიფიქრეთ სავარაუდო რისკების/პრობლემების 

მოგვარების გზები.

პროექტის განხორციელების ადგილი 

(მიუთითეთ რეგიონი/რეგიონები, სადაც 

განხორციელდება პროექტი)

• განსაზღვრეთ, რომელ რეგიონში განხორციელდება 

აქტივობა.

• განსაზღვრეთ სავარაუდო შენობები, რომელთა 

მოხატვაც სტრატეგიულად სწორი იქნება.

ბიუჯეტი 

• ნათლად აღწერეთ, რა თანხა გჭირდებათ პროექტის 

განხორციელებისთვის და რაში დაიხარჯება 

აღნიშნული თანხები.

• განსაზღვრეთ, რა იქნება პროექტის სრული 

ღირებულება.

• ჩამოწერეთ ყველა საჭირო რესურსი და 

მიაწერეთ სავარაუდო სპონსორები აღნიშნული 

რესურსებისთვის.

• განსაზღვრეთ, რისი დონაცია არის შესაძლებელი და 

რა უნდა იქნეს შეძენილი.

• ჩამოწერეთ, ვინ შეიძლება განახორციელოს თქვენი 

პროექტისთვის დონაცია (ფულადი, რესურსების ან 

მოხალისეობრივი).

ჩართული მოხალისეების რაოდენობა
• მიუთითეთ, მინიმუმ და მაქსიმუმ რამდენი მოხალისე 

იქნება ჩართული აღნიშნულ პროექტში.
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მოხალისეების როლი 

• დაფიქრდით და აღწერეთ, რა აქტივობებში 

იქნებიან ჩართული მოხალისეები.

• მოიძიეთ ადგილი ტრენინგის ჩასატარებლად.

• შექმენით ტრენინგ მოდული.

• შექმენით მცირე ბუკლეტები მოხალისეებისთვის, 

რათა მათ იცოდნენ საღებავებთან უსაფრთხო 

მოქცევის წესები, ასევე ადგილობრივ 

მცხოვრებლებთან მოქცევის წესები.

დამატებითი კომენტარი 

(თუ გსურთ დაამატოთ ნებისმიერი კომენტარი 

აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით)

თქვენ ხედავთ, რომ სამოქმედო გეგმა მოითხოვს თქვენგან ბიუჯეტის მომზადებას, გრაფიკის შედგენას და სპონსორების 

პოვნას. ნუ ინერვიულებთ.

ბიუჯეტი
ბიუჯეტირება თქვენი პროექტის დაგეგმვის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ბიუჯეტი საჭიროა როგორც დიდი, ასევე მცირე 

პროექტებისთვის: ეს ნათლად გიჩვენებთ, რა ნივთების შეძენა დაგჭირდებათ და რისი მოძიება არის შესაძლებელი 

დონაციებით.

ნუ დაღონდებით, თუ ბიუჯეტის წერა არ გამოგივათ. ბიუჯეტი რეალურად პროექტის სავარაუდო ღირებულებაა. 

დარეკეთ მაღაზიებსა და სხვადასხვა დაწესებულებაში, რათა გაეცნოთ საჭირო რესურსების ფასებს. დაგეგმეთ პროექტი 

რეალური და მიღწევადი ბიუჯეტით. ზოგჯერ  შეზღუდული ან საერთოდ ბიუჯეტის არმქონე პროექტები უფრო ძლიერი და 

ბევრის მომცველია. მაგალითად, როდესაც ვინმეს ვასწავლით კითხვას. ყოველთვის არსებობს ადამიანური რესურსი, 

რომელიც შეგიძლიათ მოიძიოთ. სთხოვეთ ადამიანებს, ჩაატარონ, მაგალითად, ტრენინგი მოხალისეობრივად, ისინი 

უარს არ გეტყვიან! 

მოხალისეობრივი პროექტის  შესახებ ცნობადობის გაზრდა

თუ საზოგადოების აქტიური ჩართულობა თქვენი პროექტის წარმატების მნიშვნელოვანი ელემენტია, მაშინ საჭიროა, 

თქვენი ღონისძიების შესახებ უფრო ბევრმა ადამიანმა გაიგოს. პროექტის ირგვლივ ინტერესის გაზრდის და ინფორმაციის 

გავრცელების რამდენიმე გზა არსებობს:

• მოუყევით თქვენს ნაცნობებს თქვენი ღონისძიების შესახებ და სთხოვეთ მათ, მოუყვნენ სხვებს. 

• შექმენით ფლაერები და ბანერები, რომლებსაც გააკრავთ შესამჩნევ ადგილებზე სკოლებში, სავაჭრო ცენტრებში, 

ახალგაზრდულ სივრცეებში და სხვა ლოკაციებზე.

• დაუკავშირდით მედია საშუალებებს და მიაწოდეთ ინფორმაცია თქვენი პროექტის შესახებ.

• შეიმუშავეთ სატელეფონო სარეკლამო კამპანია.

• გამოიყენეთ სოციალური ქსელი.
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იყავით მზად მოულოდნელობებისთვის

მართალია, ფიქრობთ, რომ თქვენ ყველაფრისთვის მზად ხართ, ელოდეთ მოულოდნელ გამოწვევებს. პროექტის 

არასაკმარისი შედეგები, მოხალისეების ნაკლები ინტერესი, მათი არგამოცხადება აქტივობებზე და ცუდი ამინდი მხოლოდ 

მცირედია, რამაც შეიძლება თქვენი გეგმები დააზარალოს. მოულოდნელობებისთვის მზადყოფნისთვის მხოლოდ ერთი გზა 

არსებობს - გქონდეთ სარეზერვო გეგმა, რათა მზად იყოთ ნებისმიერი შემთხვევისთვის. შეაგროვეთ გუნდი და მოაწყვეთ 

გონებრივი იერიში, ჩამოწერეთ ყველა სავარაუდო პრობლემა და მათი გადაჭრის გზები.

შეფასება

თქვენი პროექტი დასრულებულად არ ჩაითვლება მანამ, სანამ არ შეაფასებთ საქმიანობებს.

როგორ შეგიძლიათ თქვენი წარმატების გაზომვა? თუ თქვენი პროექტი მცირემასშტაბიანია, შეგიძლიათ, მონაწილეებს 

არაფორმალურად ჰკითხოთ:

• შევცვალეთ რაიმე თემში?

• პროექტი ისე წარიმართა, როგორც ველოდით?

• რა ვისწავლეთ ამ გამოცდილებიდან?

• რას ვიზამთ/რას ვაპირებთ შემდგომში? 

შეფასების პროცესი მოგაწვდით მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რაც დაგეხმარებათ, რომ თქვენი შემდეგი პროექტი 

კიდევ უფრო უკეთესი იყოს.

გახსოვდეთ, რეალურ სამყაროში სრულყოფილი პროექტები იშვიათია. წარმატებული მოხალისეობრივი საქმიანობის 

შესასრულებლად არ არის აუცილებელი, სრულად წარმოადგინოთ საპროექტი განაცხადი, მთავარია, გქონდეთ სამოქმედო 

გეგმა და რას გასცემთ სხვათა მხარდასაჭერად. თქვენი მოხალისეობრივი საქმიანობის/პროექტის განხორციელების 

პროცესში თუნდაც ერთ მიზანს მაინც თუ მიაღწიეთ და მნიშვნელოვანი რამ გააკეთეთ თქვენი თემის დასახმარებლად ან 

საზოგადოების საერთო მიზნის მისაღწევად, მაშინ წარმატებისთვის მიგიღწევიათ.
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1. ტაბი ჯონსონი - „როგორ შევქმნათ მოხალისეებისათვის მობილიზების გზავნილი“, 2018

2. კანზასის უნივერსიტეტის საზოგადოების ჯანმრთელობისა და განვითარების ცენტრი - „თემის მართვის 

ინსტრუმენტები“, 2006

3. ალამედას ქვეყნის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დეპარტამენტი -„სახელმძღვანელო საზოგადოების 

მონაწილეობითი შეფასებებისთვის“, 2004

4. ვისკონსინის ჯანდაცვის განყოფილება - „ახალგაზრდული ჩართულობის ინსტრუმენტები“, 2020

5. ახალგაზრდული კვლევითი გუნდი (YRT) - „ახალგაზრდული ჩართულობის სტრატეგია“,  2015-2018

6. ეროვნული და საზოგადოებრივი სერვისების კორპორაცია - „სპონტანური მოხალისეების მართვა 

კატასტროფის დროს“

7. კენიის პროექტის ორგანიზაცია - „პროექტის მენეჯმენტის ტრენინგის მოდული“, ნაირობი, 2014 

8. წითელი ჯვრის და წითელი ნახევარმთვარის საზოგადოებების საერთაშორისო ფედერაცია - „მოხალისეები 

COVID-19-ის საპასუხოდ: სპონტანური მოხალისეები“, 2020

9. წითელი ჯვრის და წითელი ნახევარმთვარის საზოგადოებების საერთაშორისო ფედერაცია - „ძირითადი 

ქმედებები მოხალისეებზე ზრუნვის შესახებ COVID-19-ის დროს: ფსიქიკური ჯანმრთელობა და 

ფსიქოსოციალური მოსაზრებები“, 2020

10. მოხალისეები კანადიდან - „ახალგაზრდული ჩართულობის მოხალისეობრივი პროექტების შექმნა და 

განვითარება“, 2001 

რ ე ს უ რ ს ე ბ ი
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სახელმძღვანელო შეადგინეს:

თინათინ მესხმა

თინათინ მესხი „ჰელფინგ ჰენდ“-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორია 2013 წლიდან. 

მისი მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილება მოიცავს პროგრამების დანერგვას, განვითარებას, სახელმძღვანელოების 

შემუშავებას მოხალისეობის საკითხებზე.

ანა ჩოხელმა

ანა ჩოხელი არაფორმალური განათლების ტრენერი და საერთაშორისო პროგრამის „კრიტიკული, ანალიტიკური და 

შემოქმედებითი უნარების“ საერთაშორისო მწვრთნელია. დღემდე მუშაობს ახალგაზრდული მოხალისეობის სასწავლო 

პროგრამებისა და სახელმძღვანელოების შექმნაზე. 

ნინო თოდუამ

ნინო თოდუა „ჰელფინგ ჰენდ“-ის პროგრამების მენეჯერია. მონაწილეობას იღებს მოხალისეობის თემატიკაზე 

სერვისებისა და სასწავლო მოდულის შემუშავებაში, მართავს  ტრენინგებს მოხალისეთა სხვადასხვა ჯგუფისათვის. 

პამელა ჯ. კარგმა

პამელა ჯ. კარგი 2004 წელს ამერიკიდან ჩამოვიდა სამხრეთ კავკასიაში Relief ორგანიზაციაში და კვლავ განაგრძობს 

თავის საქმიანობას, წლების მანძილზე ასწავლიდა ქართველ და სომეხ სტუდენტებს მარკეტინგს, კომუნიკაციას 

აგროკულტურის უნივერსიტეტში. დღემდე კონსულტირებას უწევს ახალგაზრდებსა და სამოქალაქო ორგანიზაციებს 

კორპორაციული ბიზნესის დახმარებით სათემო პრობლემების გადაჭრის, ლიდერობისა და მოხალისეობის საკითხებზე 

სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, აფრიკის 12 ქვეყანასა და იამაიკაში. 

რედაქტორი: თამარ თითმერია
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საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ.ფოსტა: Helpinghand.geo@gmail.com

ფეისბუქი:www.facebook.com/helpingvolunteer

ვებგვერდი: www.youthvolunteering.ge

მისამართი: ყაზბეგის გამზირი, 28/1, 0172

თბილისი, საქართველო
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