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ყაზბეგში ახალგაზრდა ლიდერთა აკადემიის დაარსება
ყაზბეგში ახალგაზრდა ლიდერთა აკადემიის (ახალგაზრდული საკრებულო) ფუნქციონირების
უმთავრესი მიზანი არის, ადგილობრივ დონეზე საზოგადოებრივი საქმიანობით ახალგაზრდობის
დაინტერესება და მათი პასუხისმგებლობის გაზრდა. ახალგაზრდული საკრებულოს შექმნა არის
შესაძლებლობა, რომ შეიქმნას სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე ორგანო, ადგილობრივი
საზოგადოების

საკეთილდღეოდ.

ახალგაზრდული

საკრებულო

არის

ინსტიტუტი,

რომელიც

უზრუნველყოფს ახალგაზრდობის ჩართულობას ისეთი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში,
რომელიც უშუალოდ ახალგაზრდობას ეხება.
არასამთავრობო ორგანიზაცია „სტეფანწმიდა“-ს ორგანიზებით პოლონურ ორგანიზაცია „civis polonus“თან პარტნიორობით 2014 წლის აპრილიდან ახორციელებს პროექტს „ყაზბეგის ახალგაზრდა
ლიდერთა

აკადემია.

პროექტი

ხორციელდება

პოლონეთის

რესპუბლიკის

საგარეო

საქმეთა

სამინისტროს საგარეო დახმარების პროგრამის (დემოკრატიის ხელშეწყობა) ფარგლებში.
ახლადშექმნილი ყაზბეგის ახალგაზრდული საკრებულოს თანადგომით (ერთადერთი მსგავსი ტიპის
ინსტიტუტი რეგიონში) მოხდება ახალგაზრდების საჭიროებებისა და ინტერესების გამოვლენა,
რომელიც ეხება ადგილობრივ ხელისუფლებას, ასევე საზოგადოებაში კულტურული ცხოვრების
გამოცოცხლებას.
ახალგაზრდული საკრებულოს შექმნა საშუალებას იძლევა გაიმართოს დიალოგი ახალგაზრდობასა და
ადგილობრივი ხელისუფლებას გამგებლს/საკრებულოს თავმჯდომარესა და ზოგადად ადგილობრივ
ხელისუფლებას შორის. დიალოგი უზრუნველყოფს მიღებული გადაწყვეტილებების ეფექტურობას.
ახალგაზრდული საკრებულოს საქმიანობა ხელს შეუწყობს:


ადგილობრივ დონეზე პოლიტიკის სფეროში ახალგაზრდობის დაინტერესების გაზრდას



საქმიანობის წარმოების უნარის ჩამოყალიბებას ადგილობრივი საზოგადოების სასარგებლოდ.



დიალოგის ხელშეწყობას, ადგილობრივ საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლების
წარმომადგენლობასა და ახალგაზრდობას შორის.



ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ახალგაზრდობის პრობლემებისა და საჭიროებების
ცნობიერების ამაღლებას.



ადგილობრივი

ხელისუფლების

მიერ

მიღებული

ახალგაზრდობის

ხელშემწყობი

გადაწყეტილებების ეფექტურობის გაზრდას.


ახალგაზრობისთვის ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის გაცნობას.

ყაზბეგში „ახალგაზრდული საკრებულოს“ საქმიანობით შესაძლებელი ხდება ახალგაზრდა გოგონებმა
და ვაჟებმა მოქალაქეობრივი თვითშეგნებით გადაჭრან მათთვის

მნიშვნელოვანი საკითხები, რაც

თავის მხრივ მათ აძლევს რწმენას, რომ მათი როლი და ყურადღება ადგილობრივი საზოგადოებრივი
საქმიანობების
„ახალგაზრდული

განხორციელებისთვის,
საკრებულო“

შემდეგ

არის

მნიშვნელოვანი.

საფუძველს

უყრის

კარგად

ორგანიზებული

მუნიციპალიტეტში

აქტიური

მოქალაქეების ჩამოყალიბებას.
პროექტის პირველ ეტაპზე მოხდა ახალგაზრდული საკრებულოს წევრების შერჩევა. გამომდინარე
იქედან, რომ ეს პერიოდი სკოლებში საზაფხულო არდადეგებს დაემთხვა, ამიტომ ახალგაზრდული
საკრებულოს არჩევნების გზით დაკომპლექტება ვერ მოხერხდა. ჩვენს მიერ სხვადასხვა ფორმით

(ადგილობრივი გაზეთი, სოციალური ქსელები) გავრცელდა ინფორმაცია პროექტის შესახებ და
რაიონის ყველა სოფლიდან მოვიწვიეთ მასში მონაწილეობის მიღების მსურველი ადგილობრივი
ახალგაზრდები. იმ ახალგაზრდებისგან, რომლებმაც პროექტში ჩართვის სურვილი გამოთქვეს (20-მდე
ახალგაზრდა), დაკომპლექტდა ყაზბეგის ახალგაზრდული საკრებულო.
2014 წლის 4-8 აგვისტოს შექმნილი ახალგაზრდული საკრებულოს წევრებისთვის პროექტის
პარტნიორი ორგანიზაციის „civis polonus“-ის ტრენერებმა ჩაატარეს 5 დღიანი ტრენინგი, რომლის
დროსაც,

მონაწილეებს

აუმაღლდათ

ახალგაზრდული

საკრებულოს

წარმატებული

ფუნქციონირებისთვის საჭირო ცოდნა და უნარები. ახალგაზრდები გაეცნენ პოლონეთში მსგავსი
ახალგაზრდული გაერთიანებების საქმიანობის სპეციფიკას და მათ გამოცდილებას.
ტრენინგების გამართვის მიზანი იყო, ერთი მხრივ, ახალგაზრდული საკრებულოს არსებობის
მნიშვნელობისა და როლის შესახებ პოლონური გამოცდილების გაზიარება,
მონაწილეთა
რომ

და მეორე მხრივ,

მომზადება,

მათ

შეძლონ

საზოგადოებაში
დამოუკიდებელი მუშაობა
და

პრობლემების

მოგვარება.
ტრენინგებთან

ერთად

გაიმართა

შეხვედრა

ადგილობრივი
ხელისუფლების
წარმომადგენლებთან,
რომლებიც

მიესალმნენ

ახალგაზრდების
გააქტიურებასთან
სხვადასხვა

და

პროცესებში

ჩართვასთან
დაკავშირებულ ინიციატივებს, ამასთან, გამოთქვეს მომავალში ახალგაზრდებთან თანამშრომლობის
სურვილი.
ახალგაზრდული საკრებულოს წევრებმა, ტრენინგის მიმდინარეობისას დაგეგმეს უახლოეს მომავალში
დაგეგმილი აქტივობები, რომელთა განხორციელებაც მათ მიერ უნდა მოხდეს. აქტივობები შეეხება
ყაზბეგის რაიონისთვის ამ ეტაპისათვის საკმაოდ აქტუალურ საკითხებზე, მათ შორის ეკოლოგიური
პრობლემები

და

ადგილობრივი

ბიბლიოთეკა.

კონფერენცია
2014 წლის 10 სექტემბერს „ყაზბეგის

ახალგაზრდული

საკრებულოს“

ორგანიზებით,

დაბა

სტეფანწმინდაში არსებულ გიმნაზიის დარბაზში კონფერენცია გაიმართა, რომლის სახელწოდებაც იყო
„ხევის ეკოლოგიური პრობლემები მსოფლიო ჭრილში“. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს მოხევე
ახალგაზრდებმა
წარმომადგენლები.

და

მას

ესწრებოდა

ადგილობრივი

მოსახლეობა

და

ხელისუფლების

კონფერენციას 12 მომხსენებელი ჰყავდა, რომლებმაც ხევისთვის აქტუალურ ეკოლოგიურ საკითხებზე
საკმაოდ ბევრი იმუშავეს და საინტერესო მოხსენებები წარუდგინეს დამსწრეებს. კონფერენციაზე
საუბარი იყო ისეთ აქტუალურ საკითხებზე, როგორიცაა, ჰიდროელექტროსადგურების ზეგავლენა
გარემოზე, დაცული ტერიტორიები, ნარჩენების მართვა და სხვა. მომხსენებლებმა ისაუბრეს
არამხოლოდ ხევის ეკოლოგიურ პრობლემებზე, არამედ მათი გადაჭრის მსოფლიო გამოცდილებაზე.
კონფერენციის
მონაწილეებს

გადაეცათ

სერთიფიკატები

და

საჩუქრად

2

ტური

ლაგოდეხის

დღიანი

დაცულ ტერიტორიებში.
მოხევე

ახალგაზრდები,

რომლებმაც

10

სექტემბერს

დაბა

სტეფანწმინდაში
გამართულ
კონფერენციაში
მონაწილეობა,

მიიღეს
27-28

სექტემბერს ლაგოდეხის
დაცულ

ტერიტორიას

ეწვივნენ.

ჩატარებული

კონფერენციის

ერთ-

ერთი მთავარი საკითხი, რომელთან დაკავშირებითაც გამართულ კონფერენციაზე აზრთა სხვადასხვა
წარმოიშვა, სწორედ დაცული ტერიტორიები და მისი სარგებელი იყო. იგეგმება ყაზბეგის ეროვნული
პარკის გაფართოების პროექტის განხორციელება. ამიტომ სხვადასხვა კითხვებზე პასუხის მისაღებად
და სხვა ეროვნული პარკების მახლობლად მცხოვრები მოსახლეობის გამოცდილების გასაცნობად,
კონფერენციის მონაწილე ახალგაზრდებმა ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიები მოინახულეს.
ახალგაზრდები ეწვივნენ ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ვიზიტორთა ცენტრს. უშუალოდ
დაცული

ტერიტორიების

ტერიტორიების

ისტორიისა

თანამშრომლებისგან
და

მასში

მიიღეს

არსებული

ინფორმაცია

უნიკალური

ლაგოდეხის

სახეობების,

ასევე

დაცული
დაცული

ტერიტორიების შექმნის შემდეგ მისი და ადგილობრივი მოსახლეობის ურთიერთობის საკითხებზე და
ზოგადად მის ზეგავლენაზე რაიონის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე.
ყაზბეგის ახალგაზრდულ საკრებულოს დაგეგმილი აქვს სხვა აქტივობების განხორციელებაც და მასზე
დაკისრებული ფუნქციის სრულფასოვნად შესრულება. ამასთან, ვფიქრობთ, რომ იგი იქნება
მაგალითი სხვა რეგიონების ახალგაზრდებისთვის და ვგეგმავთ, რომ ჩვენი გამოცდილება მათაც
გავუზიაროთ. ამის ერთ-ერთ პირველ მცდელობას სწორედ ეს სახელმძღვანელო წარმოადგენს,
რომელმაც მნიშვნელონად უნდა გაუადვილოს ახალგაზრდებს საკუთარ რეგიონებში მსგავსი
გაერთიანებების შექმნა და სხვადასხვა პრობლემების გადაწყვეტაში აქტიური როლის შესრულება.

არსამთავრობო ორგანიზაცია „სტეფანწმიდა“-ს პროექტის ფარგლებში დახმარებას უწევდა პოლონური
ორგანიზაცია „civis polonus“, რომელიც ჩენც ორგანიზაციასა და პროექტის მონაწილე ახალგაზრდებს
უზიარებდა პოლონეთში არსებული მსგავსი გაერთიანებების გამოცდილებას.

პოლონური გამოცდილება
პოლონური გამოცდილების თანახმად, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდობა
„ახალგაზრდული საკრებულოს“ საშუალებით სწავლობს:
მათი წარმომადგენლობის არჩევას
ახალგაზდრული საკრებულოს არჩევნები ქმნის შესაძლებლობას, რომ ახალგაზრდებმა ერთობლივად,
ურთიერთშეთანხმებულად, მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში განსაზღვრონ არსებული მოლოდინები
და აწარმოონ ადგილობრივი საზოგადოების მოთხოვილებათა ანალიზი. ახალგაზრდა მოქალაქეებს
ეძლევათ არა მხოლოდ ხმის მიცემის შესაძლებლობა, არამედ ეცნობიან ასევე თანამოქალაქეთა
ინტერესებს და მათთან ერთად აკეთებენ უკვე გაცნობიერებულ არჩევანს. არჩევნების მნიშვნელობის
გაცნობიერებამ, ასევე ხმის მიცემის შესაძლებლობამ და კანდიდატების პროგრამის შეფასებამ
შესაძლოა მოგვცეს მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო ეფექტი, კარგად მომუშავე ახალგაზრდული
საკრებულოსი. ვსწავლობთ ვიყოთ ინფორმირებული ამომრჩეველი.

საერთო საკითხებზე ერთობლივი გადაწყვეტილების მიღებას
დღევანდელი დემოკრატია მოქალაქეს აძლევს უფრო და უფრო მეტ შესალებლობას გავლენა
მოახდინოს

ხელისუფლებების გადაწყვეტილებებზე. (ადგილობრივიდან ევროპულ დონემდე)

ორგანიზებულია უფრო და უფრო მეტი სოციალური კონსულტაციები თუ საზოგადოებრივი
დებატები, ასევე შეხვედრები მოსახლეობასთან. ეს არის მნიშვნელოვანი ტენდენცია, რომ გაიზარდოს
მოქალაქეობრივი როლის თვითშეგნება, რომ მისი ფუნქცია არის არა მარტო ხმის მიცემა და
წარმომადგენლის გარკვეული ვადით, დავუშვათ 4 წლით არჩევა, არამედ მისი აქტიური ჩართულობა
ხმის მიცემის პერიოდებს შორისაც. „ახალგაზრდული საკრებულო“ არის შესანიშნავი მოედანი,
იმისთვის რომ ახალგაზრდებმა ისწავლონ გადაწყვეტილების პროცესში ჩართვა, მონაწილეობის
მიღება მათთვის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვისას, რომელიც ეხება შესაბამის ასაკობრივ
ჯგუფებს.
იყვნენ წარმომადგენლები
მეთოდი, რომლითაც მოქმედებს ახალგაზრდული საკრებულო არის შემეცნება იმისა, თუ რას ნიშნავს
იყო წარმომადგენელი. ამასთანავე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ გამოცდილება იყოს პოზიტივის
მომტანი. ამიტომ აუცილებელია, რომ არსებობდეს მუდმივი კონტაქტი არჩეულ ახალგაზრდობასა და
მათ ამომრჩევლებს შორის,როგორიცაა მაგალითად.


ცალკეული წარმომადგენლების მორიგეობა



რეგულარული, ღია შეხვედრები მუნიციპალური საკრებულოს წევრებსა და ახალგაზრდებს
შორის ერთი კონკრეტულ საკითხის ირგვლივ, რაც ამასთანავე მისცემს ახალგაზრდობას იმის
შესალებლობას, რომ გაამახვილონ ყურადღება მათ მიერ წამოჭრილ პრობლემებზე.



საინფორმაციო დაფები ყველა სკოლაში, რომელზეც განთავსდება ილუსტრირებული
ახალგაზრდული მუნიციპალური საბჭოს აქტივობები.



ინტერნეტ გვერდი „Facebook”-ზე

შექმნან საქმიანობა
თუ გვსურს, რომ მომავალში ჩვენმა თანამოქალაქეებმა საკუთარ ხელში აიღონ საქმის წარმოება,
იმუშაონ მათი ადგილობრივი, ეროვნული თუ ევროპული

სოციუმის სასარგებლოდ, უნდა

ვასწავლოთ ახალგაზრდობას შექმნან ინდივიდუალური საქმიანობები. ახალგაზრდული საბჭო
შესალოა გახდეს შესანიშნავი ადგილი, იმის სასწავლებლად, თუ როგორ ვიყოთ აქტიური საკუთარი
პროექტების გადეგმვასა და მათ განხორციელებაში. თუკი ამისი გაკეთება არის შესაძლებელი, მაშინ
შედეგად აუცილებლად მივიღებთ კადრებს, რომლებიც ერთმანეთთან თანამშრომლობენ, ესმით
ერთმანეთის და საკუთარ თავზე იღებენ პასუხისმგებლობას ადგილობრივი მოვლენებისა და
საზოგადოებისთვის სასიკეთო ძვრებზე.

ახალგაზრდული საკრებულოს დაგეგმარება
უფროსების

გადაწყვეტილება.

ახალგაზრდული

საკრებულოს

შექმნამდე

სასურველია,

რომ

არსებობდეს კეთილი ნება ხელისულებაში მომუშავე პირების, ადგილობრივი მმართველობის
წარმომადგენლებისა,

რათა

საჭიროების

შემთხვევაში

აწარმოონ

სისტემატიური

დიალოგი

ახალგაზრდებთან. ამის შემდეგ „ახალგაზრდული საკრებულო“ იწყებს გარშემო ახალგაზრდების
შემოკრებას და მათთვის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვას.
შესაძლებელია „ახლგაზრდული საკრებულოს“-თვის როგორც სამართლებრივი ფორმის მიცემა, ისე
მისი

რეგისტრაციის

გარეშე,

ახალგაზრდულ

გაერთიანებად

არსებობა.

სასურველია,

რომ

ახალგაზრდულ გაერთიანებას გააჩნდეს დებულება, რომლითაც განისაზღვრება აღნიშნული ჯგუფის
საქმიანობის წესები და მიზნები. შესაბამისი დებულება უნდა შედგეს ყველასთვის გსაგები მოკლე
ტექსტით, რის შემდეგაც ახალგაზრდები შეძლებენ მის გაცნობას, გაგებას და ჩაწვდებიან თუ რას
გულისხმობს დებულება.
დებულება უნდა მოიცავდეს:

o

საარჩევნო კანონმდებლობას

o

სამართლებრივ პრინციპებს საკრებულოს მუშაობის შესახებ

o

ახალგაზრდული

საკრებულოს

გადაწყვეტილების

მიღებაზე

გადაწყვეტილების

ტიპებს

საქმიანობის

ფორმას,

კონსულტაციების
(მაგ:

რეზოლუციები,

მათ

შორის

წარმოების

შეფასებისა

და

შესაძლებლობას

და

განკარგულებები,

სხვა

ტიპის

გადაწყვეტილებები..)
o

ახლგაზრდული საკრებულოს მუშაობის ორგანიზაციულობას

ახალგაზრდული საკრებულოს დებულებაზე მუშაობისას აუცილებელია გადავჭრათ შემდეგი
დილემები:
ახალგაზრდული საკრებულოს არსებობის ხანგრძლივობა
იმის გათვალისწინებით, რომ ახალგაზრდობის ინტერესები პერიოდულად იცვლება, საკრებულო
იქმნება ზოგადად ერთი წლით. თუმცა საკრებულოს ხანგრძლივობა შესაძლოა განისაზღვროს
ორი წლის ვადით. ორწლიანი ხანგრძლივობა საკრებულოს აძლევს შესაძლებლობას მოხდეს
ახალგაზრდობის ჩანაცვლება, საქმიანობა იყოს უფრო ხანგრძლივი და უფრო სტაბილური და
ასევე მოხდეს წევრების ცვლილება.
ა/ს წევრი ახალგაზრდების ასაკი.
სასურველია ახალგაზრდული საკრებულო აერთიანებდეს სასკოლო და სკოლისშემდგომი
ასაკის ახალგაზრდებს. როგორც წესი ყველაზე რთულია 18 წლის ზემოთ ახალგაზრდების
ჩართვა, რომლებსაც შეუძლიათ აირჩიონ მათთვის სასურველი კანდიდატები და უფრო
მეტიც თავად იყვნენ არჩეულნი
არჩევნებში მონაწილეობის უფლებამოსილება.
ხშირად არსებობს აზრთა სხვადასხვაობა იმაზე თუ ვინ შეიძლება იყოს ახალგაზრდული
საკრებულოს არჩევნებში მონაწილე კანდიდატი. პირველი დილემა არის იმის დადგენის
აუცილებლობა, სავალდებულოა თუ არა, რომ

კანდიდატი იყოს სკოლის მოსწავლე თუ

შესაძლოა

ახალგაზრდა

კანდიდატი

იყოს

უბრალოდ

პირი,

ვინც

ცხოვრობს

მუნიციპალიტეტის იმ ტერიტორიაზე, რომელშიც ახალგაზრდული საკრებულო იქმნება.
თანამშრომლობის

ფორმა

მუნიციპალიტეტის

გამგეობა/საკრებულოსა

და

„ახალგაზრდულ

გაიმართება

კონსულტაციები

საკრებულოს“ შორის
საჭიროა

მოხდეს

იმის

დაგეგმვა

თუ

რა

ფორმით

„ახალგაზრდულ საკრებულოსთან“. რა სამართლებრივი ფორმით და რა რეჟიმში წარიმართება

ეს? მუნიციპალიტეტის გამგეობის/საკრებულოს რომელი წარმომადგენლები არაიან ამაზე
პასუხისმგებელნი?

დებულება

უნდა

გახდეს

ახალგაზრდებისთვის

სახელმძღვანელო,

რომელიც მთლიანად მოიცავს საკრებულოს ფუნქციებს და ამასთანავე მეთოდებს, თუ როგორ
უნდა განხორციელდეს შესაბამისი ფუნქციები. სწორედ ამიტომაა მნიშვნელოვანი არ
დაირღვეს ფორმალური მხარე ახალგაზრდული საკრებულოს მხრიდან და ახალგაზრდობის
ენერგია არ იყოს გამოყენებული ძირითადად სტატუსის მოთხოვნების
მხარეების გარკვევაზე,

ფორმალური

ვიდრე შედეგზე ორიენტირებული საქმის განხორციელებაზე.

ახალგაზრდული საკრებულოს პარტნიორები გარდა სახელისუფლებო რგოლისა შეიძლება
იყვნენ ისეთი ინსტიტუტები, რომელთა საქმიანობა ახლაგაზრდობის სფეროებს მოიცავს.
მაგალითად

კულტურის, სპორტის, ბიბლიოთეკის და ასე შემდეგ განყოფილებების

ხელმძღვანელები. ა/ს-ს დებულებაში შესაძლოა ჩაიწეროს აღნიშნულ ინსტიტუტებთან და
პირებთან თანამშრომლობის ფორმაც.

ადგილობრივი

თვითმმართველობის

მომზადება

„ახალგაზრდულ

საკრებულოსთან“

თანამშრომლობისთვის
„ახალგაზრდული

საკრებულოს“

ფორმის

პროექტირებისას

და

განსაკუთრებით,

მისი

უფლებამოსილების განსაზღვრისას, საჭიროა გვახსოვდეს, რომ ეს ყველაფერი ოფიციალური
პირებისგან დამატებით სამუშაობს ჩატარებას მოითხოვს. თუ ა/ს-ს წევრები მონაწილეობას მიიღებენ
საკრებულოს საკომიტეტო განხილვებში, ან რეგულარულად შეხვდებიან ქალაქის მერს, გამგებელს
მაშინ სამდივნოს ექნება ვალდებულება ტექნიკურად უზრუნველყოს შეხვედრის ორგანიზება და
გაუთვალისწინებელი გარემოებების არსებობის შემთხვევაში, საკითხი აცნობოს ა/ს-ს. ასეთი ტიპის
ინფორმაცია უნდა ჩაიდოს ა/ს-ის დებულებაში.
დიალოგო სკოლებთან
დირექციასა და პედაგოგებს განსაკუთრებული სიზუსტით უნდა აეხსნათ თუ რა იდეას ემსახურება
ა/ს-ს მოქმედება, რა მისია აქვს ადგილობრივ საზოგადოების წინაშე, რას უნდა მოემსახუროს, რა კარგი
პრაქტიკული მაგალითები არსებობს ა/ს-ს მუშაობის და

რატომაა სასურველი აღნიშნულ

ქალაქში/რაიონში განხორციელდეს ა/ს-ს საქმიანობა.
ახალგაზრდული მუნიციპალური საბჭოს წევრების არჩევა
როგორ გავუკეთოთ ორგანიზება ახალგაზრდული საკრებულოს არჩევნებს?

ახალგაზრდული მუნიციპალური საკრებულოს წევრების არჩევნები უნდა იყოს საყოველთაო,
ფარული,

პირდაპირი

და

თანასწორი.

ეს

არის

განსაკუთრებით

მნიშვნელოვანი

ელემენტი

საკრებულოს შემდგომი საქმიანობისთვის, რომელიც აჩვევს ახალგაზრდობას მონაწილეობა მიიღონ
ხმის მიცემის პროცესში და ასევე იკამათონ ადგილობრივი საზოგადოების მომავალზე. საკრებულოს
ხელმძღვანელის

არჩევნების

ორგანიზება,

არის

ძირითადი

ელემენტი

მისი

კანონიერი

და

სამართლებრივი მუშაობის. მნიშვნელოვანია ასევე, რომ არჩევნები იყოს გამჭვირვალე - ცნობილი
უნდა იყოს ვინ და რა პრინციპით აყენებს საკუთარ კანდიდატურას. უნდა მოხდეს უზრუნველყოფა
იმის, რომ ყველა მსურველმა შეძლოს ხმის მიცემა. სასურველია მოეწყოს წინასაარჩევნო კამპანიები, რა
დროსაც კანდიდატს მიეცემა შესაძლებლობა დებატები გამართოს ადგილობრივ საზოგადოებაზე და
ახალგაზრდობის ვითარებაზე რაიონში.

რეკომენდაციას გავუწევდით დებატების გამართვის

ადგილად სკოლის ტერიტორიის შერჩევას. ასეთ დროს ნებისმიერი მათგანი არის გარშემორტყმული
ამომრჩევლით. ცხადია შესაძლოა მსგავსი შეხვედრები გაიმართოს სკოლის გარეთაც. აღსანიშნავია,
რომ ჩვენი პირადი გამოცდილება (civis polonus), რომელიც ახალგაზრდული საკრებულოს წევრების
ოცდაათი არჩევნების ჩატარებას მოითვლის, გვაძლევს საფუძველს აღვნიშნოთ, რომ სკოლის
ტერიტორიაზე გამართული შეხვედრები, უფრო მარტივი და

შედეგიანია. ეს უფლებას გვაძლევს

ორგანიზების პროცესში ჩავრთოთ პედაგოგები, ხოლო სკოლა ხდება ადგილი სადაც წინასაარჩევნო
კამპანიის ფარგლებში, განიხილება მუნიციპალიტეტისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები.
შესაძლოა გამოვყოთ სამი განსხვავებული ეტაპი ა/ს-ს წევრების არჩევნების ორგანიზებაში:
1.

ინფორმაცია არჩევნების შესახებ

2.

წინასაარჩევნო კამპანია

3.

ხმის მიცემა და შედეგების გამოცხადება.

პირველი ეტაპი არჩევნების გამართვამდე არის განცხადების გაკეთება სკოლებში, იმის შესახებ
რომ უნდა ჩატარდეს არჩევნები და ამათანავე მოხდეს საკრებულოს წევრობის კანდიდატობის
მსურველთა მოწვევა. ცხადია, ერთმნიშვნელოვნად გასაგებად უნდა მივუთითოთ ინფორმაცია
კანდიდატად დარეგისტრირების ვადებისა და ადგილის შესახებ. ასევე იმ ამოცანების შესახებ,
რომლის გადაჭრაც ევალებათ კანდიდატებს და იმ სარგებლის შესახებაც, რაც წევრად არჩევის
შემთხვევაში

ელოდებათ.

როდესაც

უკვე

დარეგისტრირდებიან

კანდიდატები,

ა/ს-ს

ხელმძღვანელის თანამდებობაზე, აუცილებელია გამოქვეყნდეს მათი სახელები და გვარები, რათა
მოსწავლეებს მიეცეთ შესაძლებლობა გაიცნონ ისინი ვისაც მისცემენ ხმას. ინფორმაციის გადაცემა
ასევე შესაძლოა მოხდეს სპეციალურ შეხვედრებზე, მიმართვებისას და გაკვეთილებზე.
შემდეგი ეტაპი არის საარჩევნო კამპანია სკოლებში. ვიდრე ეს ეტაპი დაიწყება სასურველია თუკი
კანდიდატები გამართავენ შეხვედრას საკრებულოს ყოფილ ხელმძღვანელობასთან, რომელიც

უკეთესად გაარკვევს წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოების დეტალებში. ამ პატარა სწავლების
შემდეგ ა/ს-ს წევრობის კანდიდატები თავად აწარმოებენ საარჩევნო კამპანიას. კამპანია
გრძელდება რამდენიმე დღე (დაახლოებით 3-5 დღე) ეს საკმარისი დროა პირადი პროგრამის
პრეზენტაციისთვის და ასევე გასათვალისწინებელია, რომ ცოტა დრო კარგია არჩევნების დღემდე
დინამიურობის შესანარჩუნებლად. ხმის მიცემის პროცესს შესაძლოა თვალყური ადევნოს სკოლის
საარჩევნიო კომისიამ, რომელიც დაკომპლექტებულია მოსწავლეების მიერ. ახალგაზრდული
საკრებულოს ხელმძღვანელის არჩევის ხმის მიცემის პროცესში მონაწილეობის მიღება შეუძლია
სკოლაში

რეგისტრირებულ

განმავლობაში.

ყველა

მოსწავლეები

ხმას

მოსწავლეს.

არჩევნები

აძლევენ

დასვენების

მიმდინარეობს
დროს,

ან

ერთი

დღის

გაკვეთილების

მიმდინარეობისას, გააჩნია როგორ იქნება ეს ორგანიზებული. დღის ბოლოს სკოლის საარჩევნო
კომისია საარჩევნო პროტოკოლის დაცვით ითვლის ხმებს. მეორე დღეს კომისია გამოაკრავს
თვალსაჩინო

ადგილზე

არჩევნების

შედეგებს,

ინფორმაციას

ცალკეული

კანდიდატებზე

მიღებული ხმების რაოდენობისა და არჩევნებში გამარჯვებული კანდიდატის ვინაობის შესახებ,
რომელიც ჩაერთვება ახალგაზრდული საკრებულოს საქმიანობაში.
არჩევნების გამართვისთვის არსებობს დამხმარე მასალები, რომელიც გააადვილებს სკოლებში
წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოების პროცესს. ინფორმაციული პლაკატი პროგრამისა და
არჩევნებში მონაწილეობის მიღების მსურველთა შესახებ, ანკეტა არჩევნებში მონაწილეთა
განაცხადის მიღების შესახებ, ასევე ბიულეტინები, სასკოლო საარჩევნო კომისიის პროტოკოლის
ოქმები.

ახალგაზრდული საკრებულოს წევრობის მოსამზადებელი კურსები
ახალგაზრდა ხალხი, რომლებიც ახალგაზრდული საკრებულოს წევრებად იქნენ შერჩეულნი,
უნდა გადამზადდნენ, რათა შედეგიანად განახორციელონ მათზე დაკისრებული მოვალეობები.
მნიშვნელოვანია, რომ შეიქმნას შესაბამისი გარემო რომ წევრებმა გაიცნონ ერთმანეთი,
დამეგობრდნენ და შექმნან საქმეზე ორიენტირებული ნამდვილი ჯგუფი. ამისთვის არის
მნიშვნელოვანი,

რომ

საკრებულოს

წევრებს

ჩაუტარდეთ

რამდენიმე

დღიანი

სწავლება

მონაწილეობის მისაღებად, რომლის დროსაც არა მხოლოდ ინტეგრირდებიან ერთმანეთთან, ასევე
დაეუფლებიან

ადგილობრივი

მნიშვნელობის

მექანიზმებს.

ახალგაზრდული საკრებულოს საქმიანობა.

საზოგადოებრივი

საქმიანობის

მართვის

გადაწყვეტილების

მიღების

პროცესში

ა/ს-ს

მონაწილეობა,

შესაბამისი

გადაწყვეტილების

პროექტის წარდგენის ფორმით, არის ძირითადი საქმიანობა ა/ს-სი თვითმმართველობის
შესაბამისი აქტით გათვალისწინებული წესდებით.
ა/ს ვალდებულია მოლაპარაკება აწარმოოს ახალგაზრდობასთან და შესაბამისად ადგილობრივი
ხელისუფლების წარმომადგენლებს უჩვენოს, რომ წარმოადგენს სერიოზულ ძალას ჩაერთოს და
განაპირობოს სხვადასხვა ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგი. ზოგჯერ ეს იქნება
რეზოლუცია,

ზოგჯერ

ახალგაზრდობისთვის

განკარგულება,რომელსაც
ხშირად

იღებს

მნიშვნელოვანია

გამგებელი

მიღებული

ან

ქალაქის

გადაწყვეტილება

მერი.
როგორ

გამოიყურება პრაქტიკულად, მაგალითად როგორია მოცემული წლის კულტურული პროგრამა,
კლასგარეშე გაკვეთილების შეთავაზებები, სპორტული ცენტრბის გაღების საათები და ა შ. ამიტომ
იმისთვის, რომ განხორციელდეს ა/ს ძირითადი დანიშნულება, თანამშრომლობა მხოლოდ
ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ვერ იქნება მომგებიანი თუ არ ვითანამშრომლებთ ისეთ
ორგანოებთან, რომლებიც პირდაპირ არიან დაკავშირებულნი ახალგაზრდობის ცხოვრების
ხარისხთან და უშუალოდ საზოგადოებასთან. მაგალითები იმ გადაწყვეტილებებისა, რომლის
მიღება უნდა იყოს ახალგაზრდობასთან შეთანხმებული:


კონსულტაციები კულტურული ღონისძიების წლიური პროგრამის შესახებ



კონსულტაციები უკვე არსებული შემოქმედებითი საღამოების პროგრამის შესახებ. სადაც
ხელისუფლების წარმომადგენლები ინტერედსდებიან

ერთი კონკრეტული საკითხით,

მაგალითად: ფესტივალის თუ ქალაქის დღესასწაულის

ფარგლებში გამართული

კონცერტის მონაწილეები, კაბარეს შერჩევა დ ა შ.


კონსულტაცია მოცემულ წელს კონკრეტული

კულტურული ინსტიტუტის შერჩევის

შესახებ მაგ: ქალაქის ბიბლიოთეკა თუ კულტურის სახლი.


განახლება ან ახალი წესდების შექმნა ქალაქის სპორტული ობოექტით/ობიექტებით
სარგებლობის შესახებ. კონსულტაციები შესაძლოა მოიცავდეს: მუშაობის საათებს,
გადასახადის ოდენობას, მოცემული ობიექტის შეთავაზებებს, რა სახის მომსახურებას
სთავაზობენ (მწვრთნელი, ანიმატორი).



სტრატეგიული დოკუმენტაციის განახლება. მაგალითად როგორიცაა მუნიციპალური
განვითარების სტრატეგია.



ჩასწორებები მუნიციპალურ პროგრამებში, რომელიც უშუალოდ ეხება ახლაგაზრდობას:
კლასგარეშე გაკვეთილების მოწყობა, საფრთხეების შესახებ საგნმანათლებლო კურსის
მოწყობა,



კონცეფცია და/ან გეგმა დღესასწაულების შესახებ, როგორიცაა ფესტივალები, ქალაქის
დღეები, ოჯახური დღესასწაულები



მთელი მუნიციპალიტეტის, ან სკვერებისა და პარკების ზონირების გეგმა



საჯარო სივრცეში პროექტების განხორციელება.

ზოგადად

უმნიშვნელოვანესი

ახალგაზრდობის

ჩართულობა

მიზანი

ა/ს-ს

ადგილობრივ

არსებობისა
დონეზე

არის,

რომ

საზოგადოებრივ

გაიზარდოს
საქმიანობაში,

ახალგაზრდების ჩართვა, ადგილობრივ დონეზე, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ასევე
ახალგაზრდებისთვის

შესაძლებლობის

მიცემა,

რომ

გამოთქვან

საკუთარი

აზრი

ხელისუფლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ, რომლის შედეგებიც მათ
უშუალოდ ეხებათ. ა/ს-ს წევრები მოლპარაკებებს მართავენ და საკუთერ იდეებს სთავაზობენ
თვითმართველობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებისა და მათ მიერ რეალიზებული
პროექტების შესახებ შემდეგი გზებით:
რეგულარულად ხვდებიან მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს (მერს)და/ან გამგებელს.
რადგან

ახალგაზდებს

აქვთ

შესაძლებლობა,

რომ

პირდაპირ

გააცნოს

საკუთარი

აზრი

ახლაგაზრდობასთან დაკავშირებულ თემებზე. ასეთი ფორმის შეხვედრები არის შესანიშნავი მეთოდი
რათა განიხილონ ერთობლივად ახალგაზრდა მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები. ასეთი
შეხვედრების შედეგად ხდება კომუნიკაციის გაცვლა: ოფიციალური პირები ისმენენ მოსაზრებებს
დაგეგმილი საქმიანობის შესახებ, ახალგაზრდები ახმოვანებენ საკუთარ აზრებს და სთავაზობენ მათ
პრობლემის გადაჭრის გზებს. ჩვენი გამოცდილებიდან ვიცით, რომ ა/ს-ს წევრები ყოველთვის
მოხარულნი არიან მონაწილეობა მიიღონ მსგავსი ტიპის შეხვედრებში.
ახალგაზრდა მოქალაქეების ჩართვა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში პროექტის მომზადების
ეტაპზე
ასეთი ფორმა მოითხოვს

შეხვედრების ორგანიზებას სახელისუფლო რგოლებთან შესაბამისი

დეპარტამენტების წარმომადგენლებთან, რომლებიც მუშაობენ პროექტებზე ან/და მრჩევლებთან.
შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ იმ პირებს მთავრობაში, ვინც პასუხისმგებელნი არიან განათლებაზე,
სპორტზე, კულტურაზე, ჯანდაცვაზე და ა შ. ექნებათ მიმაგრებული ახალგაზდული საკრებულოს
წარმომადგენელი,

რომელთანაც

უშუალოდ

ითანამშრომლებენ,

გაცვლიან

ინფორმაციებს

შესასრულებელი საქმის შესახებ, ასევე მოისმენენ შენიშვნებსა და შეხედულებებს ა/ს-ს წევრებისგან.
ახალგაზრდებს ექნებათ ასევე შესაძლებლობა, რომ მონაწილეობა მიიღონ საკრებულოს სხდომების
განხილვებში.
კვლევების წარმოება
ა/ს-ს წევრი ახალგაზრდობა შესაძლოა იყოს დამხმარე ინფორმაციის შეგროვებაში, აწარმოონ
გამოკითხვები და შესაბამისად მიიღონ ოპტიმალური გადაწყვეტილებები, მოამზადონ მოხსენებები,

შეხვედრები და ადგილობრივი ხედვა. ამ მეთოდის გამოყენებით ა/ს-ს წევრებმა ვარშავის ერთ-ერთ
რაიონში

ჩაატარეს

კვლევა

ფაქტობრივი

ხელმისაწვდომობის

შესახებ

სკოლებთან

არსებულ

მოედნებზე. აღწერეს ახალგაზრდების მოლოდინები ამ ობიექტების მიმართ, ასევე გამოიკითხეს თუ
მოედნებით სარგებლობის როგორ წესებს ამჯობინებდნენ. ახალგაზრდა რწმუნებულები ანიმატორის
მხარდაჭერით ახერხებენ დააპროექტონ გამოკითხვების ანკეტები და შემდეგ უკვე სკოლის
ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით ახერხებენ მის გავრცელებას სკოლებში. შემდეგ ჩატარებული
სამუშაოებს თავს უყრიან ერთად და აკეთებენ რაოდენობრივ ანალიზს და შესაბამის მოხსენებებს.
ასეთი მეთოდით მოპოვებული მასალები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არის განსაკუთრებით
ნაყოფიერი

მუნიციპალიტეტისთვის,

რის

შედეგადაც

ისინი

იღებენ

კარგად

დამაჯერებელი მეთოდებით მოპოვებულ ფაქტებს, რომელიც ნათლად ასახავს

დამუშავებულ,
მომხმარებლის

პოზიციას.

დებატების ორგანიზება
ა/ს-ს წევრები უფრო ხშირად არიან სკოლის მოსწავლეები და განსაკუთრებით კი უფროსკლასელები.
მნიშვნელოვანია,

რომ

საკუთარი

მანდატის

ამოწურვამდე

დაინტერესდნენ

ადგილობრივი

პრობლემებით, გამართონ დებატები ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან თემებზე,
დებატებში ჩართონ თანატოლები, რომლებიც არაპირდაპირ არიან ჩართულნი ა/ს-ს საქმიანობაში.
ერთადერთი გზა, რომლითაც ამ ყველაფრის განხორციელება არის შესაძლებელი, არის რეგულარული
(სასურველია სემესტრში ერთხელ მაინც) დებატების ორგანიზება სკოლებში, განხილვის თემა ცხადია
იქნება ახალგაზრდა მოქალაქეებისა და მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელთათვის მნიშვნელოვანი
თემები.
დებატების დაგეგმვის მაგალითები:
1.

პრეზენტაციის ფორმატში გაიმართოს დისკუსიები, რომელიცმოიცავს არსებულ მდგომარებას
და განსახორციელებელ პოლიტიკას. მაგ: რაოდენობა და მარშრუტები საველოსიპედო
ბილიკებისთვის, ხელისუფლების მიერ ორგანიზებული/დაფინანსებული კულტურული
ღონისძიებები

2.

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლის მოხსენება, რომელიც სადისკუსიო
თემის ირგვლივ გააკეთებს ამომწურავ ანალიზს.

3.

მონაწილეთა შორის დისკუსია -არსებული მდგომარეობის შეფასება-დიაგნოსტიკა.

4.

მონაწილეთა დისკუსია -რეკომენდაციები ცვლილებებისთვის

5.

ოფიციალური პირის მოხსენება, ახალგაზრდების მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების
გადახედვა.

ასეთი დებატები იძლევა შესაძლებლობას, რომ ადგილობრივ პოლიტიკოსებთან და საკრებულოს
წევრებთან ერთად, დისკუსიებში ჩართული იყოს ყველა დაინტერესებული პირი.

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდობისთვის პროექტების ორგანიზება
ა/ს-ს წევრები, გარდა ინფორმაციულ-საკონსულტაციო საქმიანობისა, ახორციელებენ პროექტებს,
რომელიც მიმართულია რაიონის ახალგაზდრობის პრობლემების მოგვარებისადმი. პროექტის
გაკეთების იდეები იქმნება ახალგაზრდების მოთხოვნებზე დაკვირვების შესაბამისად. ასევე
გასათვალისწინებელია, რომ მათი სურვილი, მუნიციპალიტეტის განვითარებას უნდა უწყობდეს
ხელს ასევე/და უკვე არსებული შესაძლებლობების გამოყენებას. ახალგაზრდები თავად ირჩევენ
თემებს და შემდეგ უფროსობასთან (მთავრობის წევრები, ხელმძღვანელები, მასწავლებლები)
შეთანხმებით აკეთებენ პროექტს. ამით ახალგაზდრები სწავლობენ მუშაობას ადგილობრივი
საზოგადოების საკეთილდღეოდ. მთავარი მაინც ის არის, რომ ორგანიზაციულმა საქმიანობებმა
არ უნდა გადააჭარბოს ა/ს-ს სამუშაო გრაფიკს. საჭიროა გვახსოვდეს, რომ რაიონში აუცილებლად
იარსებებს ადგილობრივი დონის სხვა ინიციატივები, რომელზეც მუშაობენ მოხალისეები,
ახალგაზრდები,და ხორციელდება

საგანმანათლებლო, კულტურული თუ საქველმოქმედო

ხასიათის

ინიციატივებისთვის

პროგრამები.

ასეთი

იქმნება

საეკლესიო-სასულიერო,

არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ ეროვნული ჯგუფები. გასათვალისწინებელია, რომ ა/ს კი არ
ართმევს მათ საქმიანობას და თანაზიარი კი არ ხდება მათთან, არამედ ერთმნიშვნელოვნად
იყენებს საკუთარ უნიკალურ პოტენციალს, როგორიცაა საყოველთაო არჩევნებით მიღებული
ლეგიტიმაცია. ეს პოტენციალი უნდა ჩავრთოთ საკუთარ სამოქმედო გეგმაში, რომელიც
გამოკვეთს ახალგაზრდების მოთხოვნებსა და სურვილებს.

კონტაქტის შენარჩუნება ახალგაზრდებთან/ამომრჩელებთან
ა/ს-ს საქმიანობა ერთის მხრივ არის საგანმათლებლო პროექტი, რომელიც ამასთანავე უნდა იყოს
მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები

თითოეული

ახალგაზრდის

ინტერესების

მომცველი

და

ნაყოფიერი. თუკი ახალგაზრდას უჩნდება სურვილი, რომ მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში და
მისცეს ხმა ახალგაზრდული საკრებულოს სასურველ კანდიდატს, შემდგომში უნდა ვეცადოთ,
რომ მათი მონაწილეობა შემდგომ პროცესებშიც გაგრძელდეს და არ დამთავრდეს არჩევნების
დღესვე. თუკი ასეთი რამ შეინიშნება, ახალგაზრდებს ვაძლევთ სიგნალს, რომ სამოქალაქო
აქტივობა იწყება არჩევნებით, რომელიც შემდეგ უნდა გაგრძელდეს საკრებულოს წევრებთან
ერთობლივი საქმიანობით. ასევე ახალგაზრდების მიზანი უნდა იყოს აუხსნას თანატოლებს და
დაარწმუნოს ახალგზრდობა, რომ ხმის მიცემა მნიშვნელოვანია, თუკი შედეგად იქმნება

ახალგაზრდული ჯგუფები, რომლებიც ფაქტობრივად, შედეგზე ორიენტირებულად წარმოადგენს
მოთხოვნებს

და

ახალგაზრდების

პრობლემებს

ადგილობრივი

ხელისუფლების

წინაშე.

ახალგაზრდებისთვის ამს-ს საქმიანობის ეფექტურობა უნდა იყოს ნათელი და აშკარა.

კონტაქტის შენარჩუნება ამარტივებს შემდგომ საქმიანობას
ერთ-ერთი გავრცელებული ფორმა ა/ს-ს საქმიანობის პოპულარიზაციისთვის არის ინტერნეტ გვერდის
შექმნა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებ=გვერდზე. ა/ს-ს წევრი ახალგაზრდები
ხშირად ქმნიან პროფილებს სოციალურ ქსელში, მაგალითად Facebook-ში. მნიშვნელოვანია რომ
სკოლის დირექცია გაგებით მოეკიდოს ახალგაზრდების საჭიროებებს და

სკოლის ტერიტორიაზე

გამოყოს ადგილი, სადაც ახალგაზრდები გამართავენ შეხვედრებს მოსწავლეებთან, თავისუფლად
ისაუბრებენ მათ მოთხოვნებსა და პრობლემებზე. თუკი ახალგაზრდული საკრებულოს წევრები
დააწესებენ

მორიგეობას,

მაგალითად

თვეში

ერთხელ

1სთ.

განმავლობაში

და

დამატებით

ხელმისაწვდომნი იქნებიან ელექტრონულ ფოსტაზე, შესაძლოა ვიყოთ მშვიდად, რადგან მოსწავლეთა
უმრავლესობას აქვს უწყვეტი კავშირი მის მიერ არჩეულ წარმომადგენელთან. შემდეგი ეფექტური
მექანიზმი ა/ს-ს წევრების მოსწავლეებთან კომუნიკაციის შესაძლებლობისა, არის საინფორმაციო დაფა.
მასზე საბჭოს წევრები ათავსებენ ინფორმაციას მათი საქმიანობის, ადგილობრივი ინსტიტუტების
განცხადებებს

(ბიბლიოთეკა,

კულტურის

ცენტრი,

სპორტსკოლა)და

ბოლოს,

მნიშვნელოვანი

საქმიანობის შესახებ, სასურველია, სტატიის მომზადება ადგილობრივ მედიაში.

ა/ს-ს მუშაობის ორგანიზება.
ახალგაზრდობამ ყველასთვის დამაჯერებელი საქმიანობა რომ განახორციელოს ჯერ თავად უნდა
წარმოადგენდეს კარგად ორგანიზებულ ჯგუფს. ა/ს-ს წევრი ახალგაზდები მონაწილეობას უნდა
იღებდნენ პეროიდულად გამართულ შიდა შეხვედრებში, რომლის დროსაც აფიქსირებენ პირად
პოზიციას, გადაწყვეტილების მიღებისას გამოხატავენ საკუთარ აზრს, შეხვედრებზე უნდა დაიგეგმოს
პროექტები, მოხდეს აზრთა ურთიერთგაცვლა და თითოეული იდეის შეფასება. იმისთვის რომ
მიღწეულ იქნას

მიზანი, ამს-ს შეხვედრების უმეტესობა უნდა იყოს სამუშაო ტიპის. შეხვედრებს

შესაძლოა ჰქონდეს ტრენინგების სახეც. ტრენინგების დროს მონაწილეები გეგმავენ ყოველთვიურ
შეხვედრებს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, ამუშავებენ საინფორმაციო დაფაზე გამოსაქვეყნებელ
სიახლეებს, ამზადებენ მასალებს, რომლებიც განთავსდება ინტერნეტ-გვერდზე. ამ ყველაფრის ფონზე,
ახალგაზრდები ეჩვევიან

კრიტიკულ აზროვნებას, აფასებენ ხელისუფლების პროექტებს და

სწავლობენ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებისთვის აქტუალური თემების ირგვლივ,
საკუთარი აზრის ფორმულირების ხერხებს. ახალგაზრდობა ტრენინგების დროს ჩართულია
სხვადასხვა აქტივობაში, როგორიცაა მაგალითად ჯგუფური მუშაობა, დისკუსიები, დოკუმენტის

ანალიზი, ამ სამუშაოებს უძღვება ანიმატორი. ახალგაზრდული საბჭო, როგორც წესი ითვლის
რამდენიმე ათეულ ადამიანს. მეტი პრაქტიკულობისთვის

შესაძლოა მათი დაყოფა შესაბამის

ქვეჯგუფებად (პრესა, ორგანიზება, წვეულებები დ ა შ.) ან/და თემატურად (სპორტი, კულტურა,
ტრანსპორტი, განათლება და ა შ.) ასეთი დაყოფის დამსახურებით ა/ს მოიცავს თემების ფართო
სპექტრს. ქვეჯგუფებში მუშაობის პროცესში ჩართულია მთელი საკრებულო. მის ყველა წევრს უნდა
ჰქონდეს საკუთარი სამოქმედო გეგმა, რათა ვადის ამოწურვის შემდეგ შეძლოს იმსჯელოს იმაზე, თუ
რა ცვლილებები განხორციელდა უშუალოდ მისი ინიციატივითა და მონაწილეობით.
ა/ს-ს წევრები უნდა ცდილობდნენ საკრებულოში მოიწვიონ და ჩართონ მათი მეგობრები. გარდა იმისა,
რომ ეს პროექტების რეალიზებას შეუწყობს ხელს, ამასთანავე ახალგაზრდობის საკმაოდ ვრცელ ფენას
მისცემს შესაძლებლობას, მიიღოს გამოცდილება რომ ჩაერთოს საზოგადოებისთვის სასიკეთო
საქმიანობაში.
მნიშვნელოვანია ჩამოყალიბდეს ინფორმაციის გაცვლის მეთოდები, რადგან ამ მექანიზმის გარეშე
ახალგაზრდობა ვერ შეიტყობს შეხვედრებისა და განსახილველი თემების

შესახებ, რაც შედეგად

მოგვცემს მათ გამოთიშვას ა/ს-ს საქმიანობიდან. ამიტომ სასურველია შეიქმნას ელ.ფოსტაზე
სადისკუსიო ჯგუფი, რომელიც გაავრცელებს შეხვედრის ადგილის შესახებ ინფორმაციას. ეს
მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც ახალგაზრდები მიეკუთვნებიან სხვადასხვა სკოლას, უბანს და
განსხვავებულ ასაკობრივ ჯგუფებს.

ახალგაზრდული საკრებულოს ვადის ამოწურვა
ვადის ამოწურვის პერიოდი არის უკვე წარმოებული საქმიანობის შეჯამების შესაძლებლობა. ეს
მნიშვნელოვანი

მომენტია

განხორციელებული

პროექტის

განხილვისთვის.

ამ

დროს

იმ

ახალგაზრდებმა, რომლებმაც ხმა მისცეს სასურველ კანდიდატს და აირჩიეს მათი წარმომადგენელი,
აქვთ შესაძლებლობა გაარკვიონ თუ რა საქმიანობა განახორციელა მათმა რჩეულმა ადგილობრივ
მთავრობასთან და ადგილობრივ ინსტიტუტებთან ერთად. თავის მხრივ ახალგაზრდული საკრებულო
უნდა იყოს მაგალითი კარგად მომუშავე დემოკრატიისა. ყველასთვის მთავრობის წარმომადგენელთა,
ახალგაზრდებისა და მოსწავლეებისთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო უნდა იყოს ა/ს-ს მიერ
წარმოდგენილი საბოლოო პრეზენტაცია. მათ უნდა იგრძნონ, რომ საქმიანობა იყო წარმატებული.

ახალგაზრდული საკრებულოს მხარდაჭერა
უნდა გვახსოვდეს, რომ როდესაც ახალგაზრდული საკრებულოს წევრები იწყებენ მუშაობას, ვერ
ახერხებენ კონსულტაციების გამართვას, შეხვედრების ორგანიზებას, გამოკითხვების წარმოებას და ა შ.
ამისთვისაა მნიშვნელოვანი, რომ ანიმატორმა მხარი დაუჭიროს მათ და ასევე საყრურადღებოა ისიც,
რომ მთავრობაში მათ შეხვდნენ ღია და კომუნიკაბელური პარტნიორები.

ანიმატორი
ა/ს-ს საქმიანობა შედეგიანი იქნება მაშინ, თუკი ახალგაზრდები მიიღებენ პასუხისმგებლობიან და
სისტემატურ

მხარდაჭერას

უფროსობის:

ანიმატორის,

ხელმძღვანელის,

მასწავლებლის

ასევე

ოფიციალური პირების მხრიდან. მათი მხარდაჭრა უნდა იყოს ახალგაზრდული ჯგუფებისთვის
წამახალისებელი.
ახალგაზრდულ საკითხებზე დაწერილი პროექტების განხორციელების გამოცდილება და ზოგადად
ა/ს ნათლად უჩვენებს რომ საბჭოს ეფექტური მნიშვნელობა განპირობებულია ხელმძღვანელობის
მხადაჭერით. ერთი შეხედვით შესაძლოა ხელმძღვანელის და ანიმატორის ფუნქცია ერთგვაროვანიც
კი ჩანდეს, მაგრამ როცა უკვე ა/ს-ს გუნდი ჩამოყალიბებულია მათი ფუნქციები აშკარად ემიჯნება
ერთმანეთს. ხელმძღვანელი ნიშნავს ადამიანს რომელიც უფრთხილდება ჯგუფს და საკითხებს რაც
უშუალოდ ჯგუფის წევრებს ეხებათ. ანიმატორი კი არის ადამიანი, რომლის მოვალეობა არა მხოლოდ
კარგი ჯგუფის შექმნაა, არამედ მათი კრეატიულობის გაზრდა, წევრების ინიციატორად ჩამოყალიბება
და მათი მაღალი დონის ჯგუფურ საქმიანობაში ჩართულობაა.
როდესაც საუბარია ა/ს-ში ანიმატორის როლზე, საჭიროა მკაფიოდ და ხაზგასმით აღვნიშნოთ მათი
როლის და მნიშვნელობის შესახებ ა/ს-ს წევრების მიერ დასახული მიზნების განხორციელების
საქმეში.

ეს

გამოწვეულია

ახალგაზრდებთან

მუშაობის

სპეციფიურობით,

რომელიც

სავსეა

სპონტანურად მიღებული გადაწყვეტილებებით, იდეებით და პროექტებით, რომელიც ემოციურ
ფონზეა გაჟღერებული. ახალგაზრდები, რომლებიც მიჩვეულნი არიან გაკვეთილებზე და დამატებით
მეცადინეობებზე ჯდომას, უჭირთ რამდენიმე საათიანი მუშაობა როგორც "მთავრობის წევრებს"
ამიტომ ადგენენ გეგმებს სწორედ ისე, როგორ "რიტმშიც" ცხოვრობდნენ აქამდე.
ა/ს-ს ანიმატორის როლი განსაზღვრული არის უამრავი მოვალეობით. ხელმისაწვდომობა არის ერთერთი ოქროს პირობა, რომელიც სავსე უნდა იყოს სურვილით განავითაროს სხვადასხვა უნარი
ახალგაზრდებში.

ა/ს-ს

წევრებთან

მუშაობისას,

სასურველია

მოხდეს

მათი

დაინტერესება

პრაქტიკული სამუშაოს მეთოდებით, რომელიც აღვიძებს შემოქმედებითობის უნარს და აძლევს მეტ
სივრცესა და თავისუფლებას ახალგაზრდებს, გამოთქვან საკუთარი აზრი, მით უფრო იმ მოსწავლეებს
რომლებიც მიჩვეულნი არიან სასკოლო მუშაობის სტილს.
ანიმატორის საქმე და მისი შემდგომი როლი ა/ს-ს წევრების ცხოვრებაში იწყება პირველი
შეხვედრისთანავე, რომლის მთავარი ელემენტი არის ახალგაზრდებისა და ანიმატორის ინტეგრირება.
ჩვენი აზრით, კარგი მეთოდი ინტეგრაციისა არის მოეწყოს რამდენიმე დღიანი ტრენინგები
ახალგაზრდული
ანალიზის შესახებ.

საკრებულოს,

ადგილობრივი

ხელისუფლებისა

და

ადგილობრივი

გარემოს

პირველ ეტაპზე ახალგაზრდებთან ურთიერთობის დასაწყისშივე, ანიმატორმა უნდა შეიმუშავოს
სამუშაო

გრაფიკი

რომელიც

დამოკიდებულნი:

განაპირობებს

ადგილობრივი

ახალგაზრდების

თვითმმართველობის

აქტივობას.

მათზე

წარმომადგენლები,

არიან

ორგანიზაციული

ერთეულების წარმომადგენლები, მშობლები და მოსწავლეები. ამ პროცესში მნიშვნელოვანი არის
შეიქმნას თანამშრომლობის ჩარჩო,

რომლის შესახებაც დებულებაში არ არის საუბარი. ეს

ურთიერთობა არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ა/ს-ს შემდგომ საქმიანობაში. ორგანიზაციული
როლის გარდა საჭიროა გამოვყოთ ფუნქცია. ახალგაზრდებს ესაჭიროებათ ინსპირაცია, აქვთ
სურვილი, რომ განვითარდნენ. ელოდებიან შედეგს: რა გაკეთდა გეგმის მიხედვით, რა უნდა
დამუშავდეს გუნდური პრინციპით და რა ინდივიდუალურად? ანიმატორმა უნდა გაამახვილოს
ყურადრება თითოეული წევრის ინდივიდუალურ ფასეულობაზე, და შემთხვევა მიეცემა თუ არა,
გამოყოს ლიდერები, საზოგადო მუშაკები, აქტიურ მოქალაქეები.
თითოეული

ანიმატორის

პრიორიტეტია

შეინარჩუნოს

ურთიერთობა

ახალგაზრდებს

და

ხელისუფლებას ქალაქის/მუნიციპალიტეტის/რეგიონის შორის. მას შეუძლია მაგალითად მოაგვაროს
ახალგაზრდული

საბჭოს

წევრთა

შევხედრა

ქალაქის

მერთან/გამგებელთან/გუბერნატორთან.

ინფორმაცია პერიოდულად მიაწოდოს ხელისუფლებას ახალგაზრდების საქმიანობის შესახებ.
ანიმატორი და ახალგაზრდული საკრებულო ესაა ელემენტი, რომელიც ქმნის ერთობას, და აღწევს
წარმატებას ერთმანეთთან კონსულტაციის გზით, რაც ადგილობრივი საზოგადოების გავნითარებას
განაპირობებს.

სისტემატურად

ხდება

ცვლილებები

გარეშე

სამყაროში

რაც

ახალგაზრდებს

ერთმანეთთან უფრო აახლოვებს. ასეთი პარტნიორობით ა/ს იამაყებს, არა მხოლოდ გასვლის დროს
(ახალგაზრდული

გაცვლითი

პროგრამები,

სწავლება-ტრენინგები,

ახალგაზრდული

საბჭოს

სტუმრობები და ა შ) არამედ ადგილზეც. ანიმატორი იმის გათვალისწინებით, რომ არაა დროებითი და
გარკვეული

ვადით

არჩეული,

ხდება

დამაკავშირებელი

ადგილობრივ

ხელისუფლებისა

და

ახალგაზრდულ საკრებულოს შორის.
გადაწყვეტილების მიმღები პირი ანიმატორის შერჩევისას, უნდა იყოს გათვითცნობიერებული მის
ფუნქციებში

და

პასუხისმგებლობით

განმსჭვალული.

ანიმატორის

კარგად

ჩამოყალიბებული

უფლებებისა და მოვალეობების შემუშავება არის არც თუ მარტივი საქმე ახალგაზრდული
საკრებულოს უფროსობისთვის. უნდა ვიცოდეთ, რომ უამრავი პოზიტიური და ნეგატიური
ელემენტის მომცველია საქმე, რომელიც ახალგაზრდულ ჯგუფებთან ურთიერთობისას შეგვხვდება,
თუკი გავითვალისწინებთ პირად მოტივაციასა და ჩართულობის დონეს. სულ მცირე უნდა
გვჯეროდეს იმ ახალგაზრდების, რომლებიც ცდილობენ კვალიფიკაციის ამაღლებას, გამოცდილების
შეძენას, რამაც შემდეგ შესაძლოა დიდი გავლენა მოახდინოს მის პიროვნულ განვითარებაზე და
ზოგადად მთელ საზოგადოებაზე.

ანიმატორის ძირითადი მოვალეობები არის:


ინფორმაციის გაცვლა ახალგაზრდებს, ადგილობრივ ხელისუფლებას, მერიას, გამგეობას
შორის



სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება ახალგაზრდებსა და მთავრობის წევრებს შორის



ახალგაზრდული საკრებულოს წევრების შეხვედრების თარიღების დაგეგმვა. ასევე ამ
ინფორმაციის გადაცემა: გამგეობისთვის, საკრებულოსთვის, სკოლებისთვის, მშობლებისთვისადგილი წინასწარ იქნება შეთანხმებული შესაბამის ორგანოებთან.



დაითვალოს შეხვედრის მონაწილე ახალგაზრდობის რაოდენობა და შესაბამისი ინფორმაცია
გადაუგზავნოს სკოლას, იმ შემთხვევაში თუ მოსწავლეები ვერ ესწრებიან გაკვეთილებს
(დამსწრე პირთა სია)



ახალგაზრდებზე დაკისრებული მოვალეობების შესრულების მონიტორინგი, თუ რამდენად
კეთილსინდისიერად ასრულებენ მათზე დაკისრებულ მოვალეობას.



ახალგაზრდული საკრებულოს შესახებ არსებული ნებისმიერი ინფორმაციის მოძიება
(გაცვლითი პროგრამები, ტრენინგები, ახალგაზრდობის ვიზიტები )



პროექტში

ჩართული

საკრებულოს

ყველა

წევრისთვის

სამუშაოს

განაწილებაზე

პასუხისმგებლობა


ახლგაზრდული

საკრებულოს

წევრების

და

ანიმატორის

ყოველთვიური

საქმიანობის

მოწესრიგება.


მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის მოწოდება



ა/ს-ს მხარდაჭერა ახალგაზრდული პროქტების განხორციელებაში



ა/ს-ს მხარდაჭერა დებატების რეალიზაციაში.



ა/ს-ს საქმიანობის გახმაურება ადგილობრივი მედიის საშუალებით-სტატიების მომზადება
მედიის ინფორმირებულობა მათი საქმიანობის შესახებ.



სისტემატური მხარდაჭერა ა/ს-სხელმძღვანელობისთვის.
საკონსულტაციო ტრენინგების გამართვა
კონტაქტი სკოლებთან.



ამს-ს არჩევნების ორგანიზება.

უნდა გვახსოვდეს, რომ ამს არის ორგანიზაცია, ფორმალური საქმიანობის გარდა სამოქალაქო
პასუხისმგებლობა. აღნიშნული საქმიანობის ხარისხი კარგი გაკვეთილია ყველა ახალგაზრდისთვის,
მუნიციპალიტეტის

ტერიტორიაზე,

თუ

როგორ

როლს

ასრულებს

წარმომადგენლობითი

ინსტიტუტები. ამიტომ ანიმატორმა უნდა იმოქმედოს, რომ ახალგაზრდების საქმიანობა იყოს
შედეგიანი, აშკარა და აზრობრივი, ისე რომ გააძლიეროს სრულიად ახალგაზრდობა და გახდეს
მაგალითი.

შეხვედრის ადგილი
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უზრუნველვყოთ ახალგაზრდობა შეხვედრის კონკრეტული ადგილით.
ადგილი უნდა იძლეოდეს ტრენინგის გამართვის და საინტეგრაციო აქტივობების საშუალებას.
მნიშვნელოვანია, რომ ეს ადგილი არ იყოს სკოლის შენობაში, რადგან გამოიწვევს სკოლის
მოსწავლეების

გამოთიშვას

ყოველდღიური

სასკოლო

საქმიანობიდან.

შეხვედრებისა

და

ტრენინგებისათვის სასურველია თუ შეირჩევა კაბინეტი მუნიციპალიტეტის შენობაში, სადაც
ახალგაზრდებს ექნებათ შესაძლებლობა ამობეჭდონ საჭირო მასალები ისარგებლონ ტელეფონითა და
კომპიუტერით. ა/ს-ს წევრები ხშირად ხვდებიან კულტურის სახლში, ბიბლიოთეკაში, გამგეობის
შენობაში.
ხელისუფლებაში საკონტაქტო პირი
იმისთვის რომ საკუთარი საქმიანობა განახორციელონ, ახალგაზრდული საკრებულოს წევრებმა უნდა
შეინარჩუნონ მყარი ურთიერთობა ხელისუფლებასთან. მნიშვნელოვანია, რომ ა/ს-ს წევრებს ჰქონდეთ
მუდმივი

კავშირი

ერთ

კონკრეტულ

პასუხისმგებელ

პირთან

ხელისუფლებიდან,

რომლსაც

მიმართავენ: შეხვედრების ორგანიზებაზე მერთან, საჭირო დოკუმენტაციის გამოთხოვაზე, დარბაზის
გამოყოფაზე დებატებისა და შეხვედრებისთვის. იმ შემთხვევაში თუ მთავრობაში ასეთი პირი არ
გამოიძებნა, მაშინ ახალგაზრდები და ანიმატორები უამრავი კითხვით მიმართავენ სხვადასხვა
თანამშრომელს, რაც ართულებს ყოველდღიურ საქმიანობას. თუკი იქნება ერთი პირი, მაშინ იგი
მალევე არკვევს ა/ს-ს სარგებლიანობას და ეფექტურობას. იგი სწრაფად და კომპეტენტურად რეაგირებს
ახალგაზრდების მოთხოვნებზე. პასუხისმგებელ პირთან ურთიერთობისას ა/ს-ს წევრები არ გრძნობენ
თავს ისეთ ქვემდგომ ორგანოდ, რომელიც აწუხებს ხელისუფლებას და რომელიც სთავაზობს
მთავრობას უსარგებლო ვიზიტებსა და სატელეფონო კავშირებს.
ხელისუფლების, გამგებლის, მერის როლი
მთავარი მიზანი რის გამოც იქმნება ა/ს არის პროექტების შეთავაზება იმ

გადაწყვეტილებებზე,

რომელსაც იღებს ადგილობრივი ხელისუფლება და რომლის ადრესატებიც არიან ახალგაზრდა
მოქალაქეები. ამისთვის მართლაც რომ მნიშვნელოვანია დადგინდეს როგორ გამოიყურება აღნიშნული
უწყებების ყოველდღიური თანამშრომლობა.
თუკი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აწარმოებს საქმიანობას ა/ს და არის შედეგის მომტანი,
ცხადია მას უნდა მიექცეს კიდეც შესაბამისი ყურადღება. უნდა გვახსოვდეს, რომ ა/ს არის ინსტიტუტი,
რომლის მიზანი არის დიალოგის გამართვა მთავრობასთან. შეხვედრის გარეშე დიალოგი არის
წარმოუდგენელი და შესაბამისად ამის გარეშე ახალგაზრდული საკრებულო ვერ განახორციელებს
მასზე დაკისრებულ მისიას.

fundacja civis polonus
www.civispolonus.org.pl
„Civic Polonius”-ის ფონდი
პროგრამა ახალგაზრდა გამგებელი/მერი , გამგებლის ახალგაზრდა მრჩეველები და
ახალგაზრდა მოქალაქეთა პანელი.
ახალგაზრდა გამგებელი/მერი არის ლევიშამში, ლონდონის ერთ-ერთ უბანში, გამოცდილი
პრაქტიკა.
ეს არის ინსტიტუცია, რომელიც ხაზს უსვამს ახალგაზრდა მოქალაქეების ხმის
მნიშვნელობას, ასევე საშუალებას იძლევა, რომ მათი აზრი იყოს გათვალისწინებული
საზოგადოებრივი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ამასთანავე ესაა შესაძლებლობა,
რომ ისწავლონ ახალგაზრდებმა, თუ როგორ მუშაობს მათ რაიონში ადგილობრივი
თვითმმართველობა.
ახალგაზრდა გამგებელი/მერი არჩეული არის ლევიშამის უბანში მდებარე ყველა სკოლის
მიერ.
ახალგაზრდა გამგებლის ამოცანები:
1. წარმოადგენს რაიონის ახალგაზრდების ხმას
2. ახალგაზრდებთან დაკავშირებულ საკითხებზე ინფორმაციას და რჩევებს აწვდის
მოქმედ უფროს გამგებელს.
3. თანამშრომლობს „ახალგაზრდა მრჩეველებთან“ (Young Advisers) და ახალგაზრდა
მოქალაქეთა პანელთან (Young Citizens’ Panel)ასევე სხვა გადაწყვეტილების მიმღებ
ორგანოებთან რაიონში, და განსაკუთრებით რაიონის გამგეობასთან.
4. ზედამხედველობას უწევს სულ მცირე 30.000-იან ბიუჯეტს.
ვინ არიან ახალგაზრდა მრჩეველები - Young Advisers?
ახალგაზრდა მრჩეველების ინსტიტუტი ჰგავს დიდი ბრიტანეთის „პრემიერის კაბინეტს“,
ანუ იგი წარმოადგენს გამგებლისთვის ყველაზე ახლო მდგარ მრჩეველთა გუნდს.
თავისმხრივ, ეს არის ახალგაზრდების არაფორმალური ჯგუფი, რომელიც ღიაა ახალი
წევრებისთვის. ჯგუფის არსებობის მთავარი მიზანია, მასში ჩართოს სწორედ პოლიტიკითა
და საზოგადოებრივი საქმიანობით დაინტერესებული თითოეული ახალგაზრდა.

fundacja civis polonus
www.civispolonus.org.pl
ახალგაზრდა მრჩეველები გამოდიან : უამრავი ახალგაზრდული ინიციატივით, სხვადასხვა
მიმართულების ახალგაზრდული პროექტებით,მათ შორის: კულტურული, სპორტული,
მოხალისეობრივი და ასე შემდეგ. აღნიშნული ჯგფები და არაფორმალური საზოგადოებები
ინტეგრირებულნი არიან განსაკუთრებულ და/ან საზოგადოებრივ სფეროებში,როგორიცაა
მეგობრული და მეზობლური ჯგუფები, თუნდაც სკოლის ახალგაზრდა გამგებლის
არჩევნებში „დამარცხებულები“ ასევე ახალგაზრდა მოქალაქეების პანელი.
ეს არის ჯგუფი, რომელიც მოიცავს ყველა დაინტერესებულ და ჩართულ ახალგაზრდას.
უარს არ ეუბნება თანამონაწილეობაზე არავის, პირიქით ეპატიჟება ყველა მსურველს, ყოველ
ორშაბათს 17:00-19:00 საათებში. საკმარისია მხოლოდ არსებობდეს სურვილი ჯგუფში
გაერთიანების.
ახალგაზრდა მრჩეველები მხარს უჭერენ საქმიანობაში ახალგაზრდა გამგებელს, მასთან
ერთად გამოთქვამენ ახალგაზრდების მოსაზრებებს რაიონის ხელისუფლებასთან
მიმართებაში, ამით კი გალენას ახდენენ ადგილობრივი დონის ისეთი გადაწყვეტილების
მიღებაზე, რომელიც ეხება ან სამომავლოდ შეეხება ახალგაზრდების ცხოვრებას.
რა არის ახალგაზრდა მოქალაქეთა პანელი - Young Citizens' Panel?
ეს არის ორგანო, რომელიც ასეულობით 11-18 წლის ასაკის ახალგაზრდისაგან შედგება. ისინი
ცხოვრობენ, მუშაობენ ან სწავლობენ ლევიშამში, ეს ორგანო კი აძლევს მათ შანსს გამოხატონ
საკუთარი შეხედულება გადაწყვეტილებაზე, რომელიც უნდა იყოს მიღებული და უნდა
ეხებოდეს რაიონში მხოვრები საზოგადოების ფინანსების ხარჯვას.
ახალგაზდრა მოქალაქეთა პანელი რაიონისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების
გადაწყვეტისთვის აკავშირებს და აერთიანებს რაც შეიძლება მეტ ადგილობრივ
ახალგაზრდას. შექმნილია twitter, facebook რომელზეც განთავსებულია გამოკითხვები,
შეკითხვები, ინფორმაცია ისეთ თემებზე, რომლითაც შესაძლოა დაინტერესდნენ
ახალგაზრდები.
ახალგაზრდა გამგებლისა და მრჩეველთა საბჭოს არჩევნები.
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ყოველ წელს, სექტემბერში მიმდინარეობს საარჩევნო კამპანია, რომლისთვისაც კანდიდატები
იღებენ ფინანსურ და მატერიალურ დახმარებას ლევიშამის რაიონის
გამგეობიდან.ოქტომბერში იმართება არჩევნები, ხმის მიცემა ხდება სკოლებში. ის პირი,
რომელიც იღებს ხმათა უმრავლესობას ხდება ახალგაზრდა გამგებელი ლევიშამას უბანში,
ხოლო მეორე ადგილზე გასული პირი ხდება ახალგაზრდა გამგებლის მოადგილე.
შემდეგი ორი პირი კი ხდება ლევიშამის ახალგაზრდა ელჩ-წარმომადგენელი ბრიტანეთის
ახალგაზრდულ პარლამენტშიhttp://www.ukyouthparliament.org.uk/. რაც შეეხება დანარჩენებს?
ისინი მიწვეულნი იქნებიან ლევიშამის ჯგუფში „ახალგაზრდა მრჩეველები“ (young advisors)
ყველას, ვინც მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში, აუცილებლად მიეცემა შესაძლებლობა
გავლენა მოახდინოს ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების გადაწყვეტაზე, ახალგაზრდა
გამგებელისა თუ მრჩეველთა საბჭოს წევრის პოზიციიდან.
13-17 წლის ასაკის კანდიდატებს (არჩევნების მომენტში)შეუძლიათ ლევიშამის მერიაში
გააკეთონ განაცხადი ივლისის ბოლომდე, განაცხადის გასაკეთებლად საჭიროა შეავსონ
დეკლარაცია , წარადგინონ მშობლების და სკოლის დირექტორის ხელმოწერა, რომლითაც
დაადასტურებენ კანდიდატად მის რეგისტრაციაზე ნებართვას, ასევე კანდიდატის
მხარდამჭერი 50 ახალგაზრდის ხელმოწერა. განაცხადების მიღების ვადა იწურება 14
სექტემბერს, შემდეგ ხდება კანდიდატებისთვის სპეციალური ტრენინგების ჩატარება,
რომელიც მათ დაეხმარება საარჩევნო კამპანიის წარმოებაში, ასევე ახალგაზრდა გამგებლის
საქმიანობის გაცნობაში. კანდიდატები ახდენენ საარჩევნო პროგრამების ფორმულირებას.
შემდეგ ეტაპზე იწყება კანდიდატების და მათი საარჩევნო შტაბების მიერ ორგანიზებული
ინტენსიური საარჩევნო კამპანია. არჩევნები იმართება დაახლოებით 10 ოქტომბერს რაიონის
ყველა სკოლაში , არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება აქვს 11-18 წლის მოზარდებს, მათ
შეუძლიათ კანდიდატისთვის ხმის მიცემა პირველ და მეორე არჩევნებში. შედეგები
ცხადდება მომდევნო დღეს. ამ მეთოდით იქმნება ახალგაზრდა გამგებლის გუნდი,ირჩევა
მოადგილე და მრჩეველთა საბჭო. მნიშვნელვანია ისიც, რომ მრჩეველთა საბჭო არის ღია და
მასში ჩართვა შეუძლია ყველას, ვისაც არჩევნებში საკუთარი კანდიდატურა არ დაუყენებია.
მეტი ინფორმაცია შეგიძლიათ პირდაპირ ნახოთ აქ: http://www.b-involved.org.uk/young-mayor
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“Civic Polonius”-ის ფონდი
ახალგაზრდული მუნიციპალური საბჭოს მონაწილეობა პლუჟნიცას რაიონში ( კუიავოპომერანიის რეგიონი) საზოგადოებრივი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
პლუჟნიცას ახალგაზრდულმა მუნიციპალურმა საბჭომ მონაწილეობა მიიღო ისეთი
მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებისა და ადგილბრივი დოკუმენტაციის მიღების პროცესში,
როგორებიცაა:
1. რეგიონის სტრატეგიული განვითარების აქტუალიზაცია
2. წლიური პროგრამა კულტურული ღონისძიებებისა რეგიონში/ასევე კულტურულ
დაწესებულებებში
3. ალკოჰოლთან დაკავშირებული პრობლემის გადაჭრის რეგიონული პროგრამა.
თემა 1. ახალგაზრდული საბჭოს მიერ რეგიონის განვითარების სტრატეგიის კონსულტირება.
პლუჟნიცას ახალგაზრდული საბჭოს წევრებმა, კონსულტაციის ფარგლებში „პლუჟნიცას
რაიონის განვითარების სტრატეგიის აქტუალიზაცია 2020 წლამდე“ მონაწილეობა მიიღეს,
როგორც წარმომადგენლებმა (ახალგაზრდული საბჭოს დელეგაცია- 3 პირი) რაიონის მიერ
ორგანიზებულ ტრენინგებში, რომელიც ახალი დოკუმენტის შექმნაზე მუშაობას ისახავდა
მიზნად. ახალგაზრდების გარდა ტრენინგებში მონაწილობას იღებდნენ რაიონის
ხელისუფლების წარმომადგენლები, მრჩეველები, რაიონის ორგანიზაციული ერთეულების
დირექტორები და სხვა დაინტერესებული პირები. დოკუმენტზე მუშაობა დაიწყო უკვე
თებერვლის დასასრულს 2012 წელს. ამასთანავე გაიმართა შვიდი შეხვედრა, რომლის
დროსაც მოხდა პლუჟიცკას რაიონის განვითარების გზების ძიება. თითოეულ შეხვედრაზე
საკუთარი აზრი თანაბრად გამოთქვეს უფროსებმა და ახალგაზრდებმა (საბჭოს სამმა
დელეგატმა). შემდეგ ეტაპზე, უკვე ახალგაზრდული საბჭოს სამუშაო შეხვედრაზე,
დელეგატებმა საბჭოს წევრებს წარუდგინეს შედეგები და ინფორმაცია ტრენინგის შესახებ,
ისე რომ საბჭოს თითუეული წევრი ჩართული ყოფილიყო სტრატეგიული დოკუმენტის
შემუშავების პროცესში.
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თემა 2. წლიური პროგრამა კულტურული ღონისძიებებისა რეგიონში/ასევე კულტურულ
დაწესებულებებში
10 მაისს, 14:00 საათზე 2012 წელს პლუჟნიცას რაიონის გამგეობაში ადგილობრივი
ღონისძიებებისა და ფესტივალების დაგეგმვის შესახება გაიმართა შეხვედრა, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, მრჩეველებმა, ასოციაციების
წარმომადგენლებმა , კომპანიებმა და სკოლის დირექტორებმა. როგორც ახალგაზრდული
საბჭოს წარმომადგენელი, შეხვედრაზე მიწვეული იყო და ესწრებოდა კაროლინა როლა და
ასევე საბჭოს ხელმძღვანელი იოლანტა ოშინსკა. ახალგაზრდული საბჭოს წევრები
მონაწილეობდნენ ზემოთ აღნიშნულ საკითხზე აზრთა გაცვლის პროცესში, ხელისუფლების
წარმომადგენლებსა და მრჩევლებს შორის. გამგებელმა, შეხვედრის დროს, ყურადღება
გაამახვილა გამოკითხვაზე, რომელიც ახალგაზრდულმა საბჭომ მანამდე აწარმოა
ახალგაზრდებს შორის . გამოკითხვა ეხებოდა ოჯახის დღესასწაულის ორგანიზებას.
აღნიშნული გამოკითხვის შედეგების, ასევე დამსწრე საზოგადოების შეხედულების
გათვალისწინებით, შეიქმნა რაიონის დღესასწაულთა 2012 წლის კალენდარი.
თემა 3. ალკოჰოლთან დაკავშირებული პრობლემის გადაჭრის რაიონული პროგრამა.
პლუჟნიცას ახალგაზრდული საბჭოს წევრებმა , ალკოჰოლის პრობლემის გადაჭრის
რაიონული პროგრამის კონსულტაციის ფარგლებში, გამოხატეს საკუთარი მოსაზრება „ახალი
სამეფო სოფელი“-ში ტანვარჯიშის დარბაზის ფუნქციონირებისა და აღჭურვის შესახებ ,
ასევე ორლოვში ბანაკების არსებობაზე. (ერთ-ერთი ობიექტი, რომელიც რაიონული
მთავრობის ბალანსზეა, როგორც სარეკრეაციო-სპორტული პუნქტი)
14-დან 20 მაისამდე ახალგაზრდულმა საბჭომ ჩაატარა ინტერვიუები მოსწავლეებთან, „ახალ
სამეფო სოფელში“ დარბაზის ფუნქციონირებისა და შესაბამისი აღჭურვის, ასევე ორლივის
ბანაკების შესახებ. ახალგაზრდული მუნიციპალური საბჭოს წევრების ორგანიზებით
გაიმართა შეხვედრა, რომელზეც მიიწვიეს კლასების ხელმძღვანელები. სთხოვეს მათ, რომ
სკოლებში შეეგროვებინათ ინფორმაციები მოსწავლეებს შორის, საგანმანათლებლო საათებში
როგორ ისურვებდნენ ისინი დროის გატარებას ბანაკში ან როგორ უნდა იფუნქციონიროს და
როგორ იყოს აღჭურვილი „ახალი სამეფო სოფლის“ დარბაზი. თითოეულ კლასში კლასების
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ხელმძღვანელებმა ინფორმაციის შეგროვებისას გამოიყენეს ე.წ. „ბრეინსტორმინგი“
(გონებრივი თამაში), თითოეულმა მოსწავლემ წერილობითი ფორმით გამოხატა ორივე
თემასთან დაკავშირებით საკუთარი აზრი. ყველა მოსწავლე ფურცელზე წერდა პირად
მოსაზრებას და აწებებდა ქაღალდზე, რომელიც საბოლოოდ თავს იყრიდა შეხედულებების
დაფაზე.
კლასების ხელმძღვანელების მიერ იდეების გამოკითხვისა და შეგროვების შემდეგ, საბჭოს
წევრებმა მოაწესრიგეს განაცხადი. მოსწავლეები და მასწავლებლები შედეგებს გაეცვნენ 2012
ლის 24 მაისის მიმართვაში.
ამასთან ერთად ალკოჰოლის პრობლემის გადაჭრის რაიონულ პროგრამაზე კონსულტაციის
პროცესში, ახალგაზრდულმა საბჭომ გამოთქვა მოსაზრება ახალგაზრდული
საზოგადოებრივი ცენტრების ფუნქციონირების, ადეკვატურობისა და შეთავაზებების
მიმზიდველობის შესახებ .
7-13 მაისს 2012 წელს ახალგაზრდული მუნიციპალური საბჭოს წევრები მივიდნენ
საზოგადოებრივი ცენტრების ხელმძღვანელებთან , რათა ცენტრის ფუნქციონირების შესახებ,
ადგილზე გაცნობოდნენ მათ მოსაზრებას . მგლოვოსა და ორლივის მიდამოებში ცენტრები ამ
ეტაპზე არ ფუნქციონირებენ , რადგან არ არიან მსურველები. საბჭოს წევრებმა, ცენტრის
თანამშრომლებან გამართული ინტერვიუების შემდეგ, მიიღეს მათთვის ძალიან
მნიშვნელოვანი ინფორმაცია: საჭიროა მოხდეს დაფინანსება- სხვადასხვა ტიპის
ექსკურსიებისთვის, ბავშვებისთვის ახალი სპორტული აღჭურვილობის შესაძენად, ისეთები
როგორიცაა: ბურთები, სახტუნაო რეზინები. თუკი იქნებოდა შესაძლებელი, სასურველია
ასევე ავტობუსის საკითხის მოგვარება, რათა მოეხდინათ ახალგაზდებისთვის ექსკურსიის
ორგანიზება, საგანმანათლებლო სათამაშოების შეძენა, სამაგიდო ჩოგბურთის მაგიდების
განახლება.
ამ ყველაფერთან დაკავშორებით ახალგაზრდული მუნიციპალური საბჭოს წევრებმა
შეიმუშავეს მიმართვა ხელისუფლებისადმი, მგოვოში და ორლევში არსებულ
საზოგადოებრივ ცენტრებში განახლებული საქმიანობის წარმოების აუცილებლობის შესახებ.
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ვარშავის ბიავოვოეიკას რაიონის ახალგაზრდული საბჭორბის დებატები
თავისი საქმიანობის წლების განმავლობაში (2006-2013) ახალგაზრდულმა საბჭომ უკვე
მოახერხა ბევრი დებატის ჩატარება საკუთარ რაიონში, ადგილობრივ გამგებელთან და სხვა
ჩინოვნკებთან, სადაც განხილული იქნა თებები და პრობლემები, რომლებიც ამ რაიონში
მცხოვრებ თუ სასწავლებლად ჩამოსულ ახალგაზრდებს გააჩნიათ, ასევე მათ მომავლის
ხედვაზე და მათი ოცნებების შესახებ.
დებატები წარმოადგენენ ძალიან საინტერესო და საკმაოდ მარტივ ხერხს, რომელთა
გამოყენებითაც შესაძლებელია დისკუსიების ჩატარება მოქალაქეების დიდ ჯგუფთან
მათთვის მნიშვნელოვან თემებზე
როგორ მოვაწყოთ დებატები ახალგაზრდებთან?


თემის შერჩევა

იმისათვის რომ, თემა სწორად იქნას შერჩეული, საჭიროა ახალგაზრდების მოწვევა. კარგია,
თუ არჩეული თემა იქნება დაკავშირებული ახალგაზრდებთან ან საზოგადოებასთან
რომელშიც ისინი ცხოვრობენ. თუმცა, ახალგაზრდებთან თემების სრულლი სპექტრი
შეიძლება იყოს განხილული,რომლებზეც შეიძლება საუბარი, მაგალითად სკოლის,
მოთხოვნების და პრობლემების შესახებ რომლებიც ახალგაზრდებას გააჩნიათ, ისევე
როგორც, კომუნიკაციის, ადგილობრივი არჩევნების, ეკოლოგიის,რელიგიის, კულტურის,
ისტორიის შესახებ და ა.შ. ნუ შეუშინდებით ამის გაკეთებას.
რჩევა
თუ არ გაქვთ ჯერ კონკრეტული თემა, რომელიც თანაბრად მნიშვნელოვანი იქნება
ყველასთვის მოცემულ მომენტში,მოაწყეთ შეხვედრა ახალგაზრდებთან, ჩაატარეთ
გამოკითხვა,მოუსმინეთ თვითოეული მათგანის აზრს,თუ რა თემაზე ისურვებდნენ ისინი
დებატების ჩატარებას. გაანალიზეთ ყოველი წამოსული თემა და აარჩიეთ ის, რომელმაც
უფრო ფართო დაინტერესება მიიღო (მაგ. კენჭისყრის საფუძველზე).


სადებატო თემის დამუშავება, სტუმრების/ექსპერტების შერჩევა

ახალგაზრდებათან ერთად მოახდინეთ თემის საფუძვლების მომზადება.
 მოიძიეთ ინტერნეტში სტატისტიკური მონაცემები და ინფორმაცია ჩასატარებელი
დებატების თემაზე
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 თუ თემა თქვენს რაიონს ეხება მოიძიეთ საკანონმდებლო საბუთები: ბრძანებები,
რაიონის განვითარების სტრატეგია, განვითარების გეგმა და ა.შ.
 გამოკითხეთ აზრი მოსახლეობას, სთხოვეთ კითხვარის შევსება, რომელთა
საშუალებით, ისინი გასცემენ კითხვებზე პასუხს და დააფიქსირებენ საკუთარ აზრს.
შეგიძლიათ მოაგროვოთ ინფორმაცია საუბრის საფუძველზე,მოკლე გამოკითხვების
ჩატარება, ასეთ შემთხვევაში მოამზადეთ რამდენიმე კითხვა და გააკეთეთ ჩანიშვნები
საუბრის დროს.
 მოამზადეთ ცვლილებების რეკომენდაციები
სადებატო თემის შერჩევის შემდეგ,მნიშვნელოვანია დაფიქრება იმაზე, თუ ვინ
დავპატიჟოთ ‘ექსპერტების’ სახით. მნიშვნელოვანია,რომ შერჩეულ ადამიანს გააჩნდეს
ღრმა ცოდნა შერჩეულ საკითხზე. ეს შეიძლება იყოს ქალაქის მერი, რომელიმე ჩინოვნიკი,
მასწავლებელი,სკოლის დირექტორი, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი.
თუ დებატები ეხება ახალგაზრდულ თემას, ექსპერტის როლში შეიძლება იყოს მოწვეული
სკოლის მოსწავლეც.


დებატების ორგანიზება

თემის შერჩევის შემდეგ დგება დებატების ორგანიზების დრო. მონაწილეების და
ექსპერტების მოწვევა. უპრიანია დაიწეროს ოფიციალური მოსაწვევები და გაიგზავნოს ორი
კვირით ადრე. მნიშვნელოვანია დაფიქრება იმაზე, თუ რა ფორმით უნდა ჩატარდეს
დებატები. უნდა მოიძებნოს დარბაზი, სადაც სავარაუდო მონაწილეების რაოდენობა
ადვილად განთავსდება და მოეწყოს იგი მოთხოვნილებებისამებრ. აუცილებელია
დებატების ჩატარების გეგმის შედგენა, სადაც გაიწერება თვითოეული მონაწილის
დავალება, მათი გამოსვლის დრო და შესაძლოა მათი გამოსვლების ფრაგმენტებიც
(მოსალმება,დამშვიდობება). პრეზენტაციის მომზადება (მნიშვნელოვანია თან დაერთოს
თემატური სურათები). დაფიქრდით, როგორ უნდა მოიქცეთ რთულ სიტუაციებში (მაგ.
საზოგადოების სუსტი ჩართულობა,სიჩუმე). დებატების ჩატარების წინა დღეებში საჭიროა
მონაწილეებთან დარეკვა და მათი მონაწილეობის დადასტურება კიდევ ერთხელ.


როლების გადანაწილება

დებატების დაწყების წინ საჭირო იქნება რამდენიმე ადამიანი, რომლებიც დაკავდებიან:
დარბაზის მოწყობით, სტუმრების მიღებით და მათთვის განკუთვნილი ადგილების
მითითებით, დებატების ჩატარება - მოდერატორი (1 ან 2 ადამიანი), მონაწილეების
გამოსვლების დროის კონტროლი, მიკროფონის გადაწოდება (თუ არსებობს), ძირითადი
ინფორმაციის ჩანიშვნა (ფლიფჩართი,მოკლე ჩანაწერები) და დებატებში აქტიური
ჩართულობა.
რჩევა
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უნდა შევეცადოთ დებატებში ჩავრთოთ მთელი ჯგუფი. იმ ადამიანებს, რომლებსაც უჭირთ
საჯაროდ გამოსვლა და გამბედაობა აკლიათ, შეუძლია დროის აზომვით ან დარბაზის
მოწყობით დაკავდნენ. იმ ახალგაზრდებს,რომლებსაც არ ეშინიათ გამოსვლის და თავს
კარგად გრძნობენ მსგავს მდგომარეობაში, შეუძლიათ მოდერატორების როლი იკისრონ.


თხოვნა დებატების დაწყების წინ

ერთი დღით ადრე ვატარებთ რეპეტიციას. შევამოწმოთ გამოსვლების თანმიმდევრულობა,
არგუმენტაცია, გადავხედოთ ექსპერტებთან დასასმელ კითხვებს. ვიზრუნოთ შესაბამის
ჩაცმულობაზე.


დებატების ჩატარება - წესები

იმისათვის რომ, დებატებმა წარმატებით ჩაიაროს მნიშვნელოვანია მონაწილეებისთვის
თავიდანვე წესების გაცნობა. წესების ჩვენი შემოთავაზებები ;)
ჩვენი დებატების წესები
1. საკუთარი თავის გაცნობა
2. ვსაუბრობთ საკუთარი სახელით
3. ყოველი ხმა არის მნიშვნელოვანი
4. საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებისთვის განკუთვნილი დრო 2 წუთი (შეიძლება
იყოს სხვა)
5. ვსაუბრობთ თემაზე
6. დებატებს ატარებს........
ეს წესები შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვა შემთხვევებშიც, მაგალითად ტრენინგების ან
სხვა შეხვედრების ჩატარების დროს.

fundacja civis polonus
www.civispolonus.org.pl
„Civic Polonus”-ის ფონდი
მოხალისეობა, როგორ გავაკეთოთ ეს?
პოლონეთში, ორგანიზაციებში მოხალისეებთან მუშაობის პრინციპები რეგულირდება
შესაბამისი აქტით საჯარო ბენეფისისა და მოხალისეობის შესახებ (2003 წ. 24 აპრილი,
ჩასწორებული 2010წ. 22 იანვარი) აღნიშნული აქტი ორგანიზაციას აკისრებს გარკვეულ
ვალდებულებებს, ასევე მოხალისეებს აძლევს კონკრეტულად განსაზღვრულ
უფლებამოსილებებს.
როგორ დავიწყოთ? თუ გვინდა, რომ ვისარგებლოთ მოხალისეებით ,თავდაპირველად უნდა
ყურადღებით დავაკვირდეთ ორგანიზაციას, რათა შევძლოთ მოვახდინოთ იდენტიფიცირება
ადგილისა და როლისა, რომელსაც მოხალისე დაიკავებს და შეასრულებს. პირველ რიგში
უნდა შევიმუშავოთ და გამოვკვეთოთ ორგანიზაციის საჭიროება, განვსაზღვროთ როგორია
ამოცანები, პროექტები თუ აქტივობები, რომლისთვისაც გვესაჭიროება მოხალისე. შემდეგი
ეტაპი არის უკვე გამოკვეთილი როლის მოხალისისთვის მორგება, რომელიც განსაზღვრავს
მის მთავარ აქტივობას. ეს შესაძლოა იყოს სხვადასხვა როლი მაგ: ასისტენტ-დამხმარე,
აქტივისტი, ხელმძღვანელი, საგანმანათლებლო თუ ლოჯისტიკის მრჩევლის როლები და
სხვა.
ყურადღება
მოხალისეების ჩართვა ორგანიზაციაში ხშირად მოითხვს ისეთი რესურსების ჩადებას,
როგორიცაა დრო, შრომა, ფინანსები. მაგრამ ამასთანავე ეს არის ინვესტიცია , რომელსაც
ორგანიზაცია უკან დაიბრუნებს ძალიან მალე.
გახსოვდეს, რომ
მოხალისეებთან თანამშრომლობის შესახებ უნდა მზად იყოს მთელი ორგანიზაცია!
მოხალისეები ხდებიან გუნდის წევრები, ერთობლივია საქმიანობა და ისინი სხვებთან
ერთად თანაბრად წარმოადგენენ ორგანიზაციას.
რჩევა






ეძიე
მოხალისეები,
რომელიც
იდენტიფიცირებულნი
იქნებიან
თქვენ
ორგანიზაციასთან. ეს დაგეხმარებათ თქვენ, რომ შექმნათ გრძელვადიანი და საქმეზე
ორიენტირებული გუნდი.
ისარგებლე
ახალი
ტექნოლოგიებით
(ინტერნეტი,
კომუნიკატორები,
ტელეკონფერენციები) მოხალისეებთან თანამშრომლობისთვის.ეს შესაძლებლობას
მოგცემთ ისარგებლოთ იმ პირთა პოტენციალით, რომელთაც აქვთ ნაკლებად
მოქნილი სამუშაო დრო.
განსაზღვრეთ მოხალისის პროფილი, რომელთანაც ორგანიზაცია აპირებს
თანამშრომლობას. ამოიწერეთ დამხმარე მონაცემები მოხალისეთა მოძიებისთვს,მაგ:
სასურველი კვალიფიკაცია, ხელმისაწვდომობა, ინტერნეტთან წვდომა. უკვე ბოლოს,

fundacja civis polonus
www.civispolonus.org.pl
როდესაც
განვსაზღვრავთ ჩვენ საჭიროებებსა და ამოცანებს, რომელიც უნდა
განახორციელოს მოხალისემ , ჩამოვყალიბდეთ -რა ვადით და რა დღეებში უნდა
ითანამშრომლოს მან ჩვენთან. ეს იქნება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი რათა
მოხდეს მოხალისესთვის შეთავაზების ფორმულირება.

ყურადღება
ორგანიზაციამ, რომელმაც განაცხადი გააკეთა ინტერნეტ გვერდზე, აუცილებლად უნდა
განათავსოს ასევე ინფორმაცია, სამუშაოს შესრულების სასურველი დროის შესახებ, ასე
მაგალითად: „გვესაჭიროება პირი მოხუცის მომვლელად ხუთშაბათს 10 საათიდან 12 სთმდე“
გახსოვდეთ, რომ
მოხალისეს შეუძლია გააკეთოს მისი საქმე სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა მეთოდით.
როგორ მივიდეთ მოხალისემდე?
როდესაც უკვე გაქვთ სათაურები შეთავაზებისთვის, არჩევთ შესაბამის გზებს თუ როგორ
მიხვიდეთ სასურველ კანდიდატებამდე. ეს პირველ რიგში დამოკიდებულია იმაზე, თუ ვის
ვეძებთ.
მაგალითები თუ მოხალიეთა ძიების რა სახის გზები არსებობს





ინტერნეტი (ფორმა: არაპრდაპირი ელექტრონული კომუნიკაცია)ჩვენი ორგანიზაციის
გვერდი, სადაც შეთავაზება არის მუდმივად განახლებადი,პორტალი აერთიანებს და
მოიცავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მოხალისეებს, სოციალურ ქსელებს,
საფოსტო გადაგზავნებს, ფორუმებს, ბლოგებს, newsletter-ს
უშუალო კონტაქტი (ფორმა: არაპირდაპირი-ზეპირი გადაცემა ინფორმაციის
“სიტყვიერი ფოსტა“) ოჯახი, ნაცნობები, დამეგობრებული ორგანიზაციბი;
პერსონალიზებული (ფორმა-პირდაპირი) პლაკატები, ფლაერები, წერილები,
შეხვედრები. გამოსვლები ისეთ ადგილზე სადაც შესაძლოა შევხვდეთ ჩვენ
პოტენციურ მოხალისეებს. მაგალითად სკოლები, უმაღლესი სასწავლებლები
(შერჩეულ ფაკულტეტებზე) უნივერსიტეტების კაიერული ოფისები, სამეცნიერო
წრეები, სტუდენტური თვითმმართველობები, სტუდენტური საცხოვრებლები,
მოქალაქეთა კლუბები, ეკლესიები, გამგეობები, კულტურის სახლები, კაფეები.

მოხალისეებამდე მისვლის ეფექტურ გზამდე გაგვიყვანს ადგილობრივი მედია საშუალებები
(პრესა, ტელევიზია, რადიო,კონტაქტი არჩეულ ჟურნალისტებთან)

ყურადღება
საუკეთესო ეფექტს მოხალისეებამდე მისასვლელად წარმოადგენს რამდენიმე არხის
გაერთიანება- ურთიერთთაკავშირება, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ უმთავრესია ადრესატი
იყოს სწორად შერჩეულ აუდიტორია.
რჩევა
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დააკვირდი, მოხალისეეთა ძიების რომელი არხი არის შენი ორგანიზაციისთვის ყველაზე
ეფექტური და სამომავლოდ სწორედ მათზე მოახდინე კონცენტრირება.

წყარო: http://bibliotekawolontariatu.pl/wp-content/uploads/PraktPoradWspolpzWol.pdf
როგორ ვაწარმოოთ ელ-მოხალისეობა( სახელმძღვანელო ინლისურ ენაზე)
http://e-volunteering.eu/wp-content/uploads/2014/11/evolunteering-handbook.pdf

