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წინათქმა
წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციათა (სსო) გამჭირვალობისა
და ანგარიშვალდებულების შესაძლო მექანიზმების დანერგვის შემოთავაზებას სამოქალაქო სექტორის ყველა
დაინტერესებული მხარისათვის.
იგი მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს სსო–ებს, საყოველთაოდ აღიარებული ანგარიშვალდებულების და
მონაწილეობის პრინციპების დაცვითა და ურთიერთშეთანხმებით შექმნან ერთმანეთთან და საზოგადოების
სხვა აქტორებთან ურთიერთობის (საქმიანობის) ფორმები. ყოველივე ეს ხელს შეუწყობს ამ ორგანიზაციების
იმიჯის ზრდას საკუთარი წევრების, მხარდამჭერების, დაინტერესებული მხარეების, დონორებისა და ფართო
საზოგადოების თვალში, გააიოლებს და უფრო ეფექტურს და გამჭვირვალეს გახდის სსო-თა საქმიანობას.

დოკუმენტი ეფუძნება:
1. დღეისათვის მსოფლიოში არსებული საერთაშორისო სტანდარტების, მეთოდოლოგიისა და მექანიზმების
ანალიზს - 2010 წელს, სტამბოლში, ღია ფორუმის პირველ გლობალურ ასამბლეაზე მიღებულ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ეფექტურობის რვა ძირითად პრინციპს;
2. საქართველოში ბოლო ორი ათწლეულის მანძილზე საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების
მიერ განვლილი საქმიანობის შეფასებას - 2016 წელს მიღებული, საქართველოს საზოგადოებრივი
ორგანიზაციების ძირითადი პრინციპების დეკლარაციაში ასახული ნორმების შესაბამისად;
3. და ასევე, ქართული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციათა მიერ ამ მიმართულებით გამოთქმულ
მოსაზრებებსა და რეკომენდაციებს, რაც 2017 წლის ზაფხულში, თბილისსა და საქართველოს 8 რეგიონში
გამართული კონსულტაციებისას დაფიქსირდა.

დოკუმენტი შედგება ორი ნაწილისაგან:
1. გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სფეროში არსებული გარემოს აღწერა და ძირითადი
სამოქმედო პრინციპები - რა გამოწვევები არსებობს და როგორ ხდება მათზე რეაგირება, როგორც
გლობალურად, ისე ეროვნული მასშტაბით;
2. რეკომენდაციების სახით ჩამოყალიბებული სახელმძღვანელო მითითებები ცალკეული მიმართულებით
საქმიანობის წარმართვისათვის.
დამატებით, დაინტერესებულ პირებსა და ორგანიზაციებს ეძლევათ საშუალება, თვითშეფასების კითხვარის
დახმარებით, თავად შეაფასონ საკუთარი ორგანიზაციის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხარისხი.
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ნაწილი I
გარემოს ანალიზი და
არსებული ხედვები
1. გამოწვევები და მასზე რეაგირება
1.1. გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება - არსი და გამოწვევები
გლობალური მასშტაბით აღიარებულია, რომ გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება აუცილებელია სსოთა ეფექტური საქმიანობისათვის და მათი მდგრადი განვითარების გზაზე წარმოადგენს საზოგადოების მხრიდან
ნდობის უმთავრეს წინაპირობას. ეს განპირობებულია იმ გამოწვევებით, რომელიც ზოგადად მსოფლიოში (მათ
შორის, საქართველოშიც) დგას სამოქალაქო საზოგადოების წინაშე:

•

ხშირად, და უფრო მეტიც, თითქმის ყოველთვის, სსო-ები ანგარიშვალდებულად თავს მხოლოდ
დაფინანსების წყაროების - დონორების წინაშე გრძნობენ. ამავე დროს, როგორც წესი, გამჭვირვალობა
საქმიანობის პროცესში გამოწვეულია, არა საკუთარი განვითარებისათვის აუცილებლობის გააზრებით,
არამედ დონორთა რეგულაციებით;

•
•

დონორები, თავიანთი შიდა რეგულაციებიდან და არსებული ბიუროკრატიული მექანიზმებიდან
გამომდინარე, თავისდაუნებურად ხელს უწყობენ სსო-თა შორის ასეთი განწყობის გაჩენას;
ხშირად არც დონორების, და არც სსო-თა მიერ არ ხდება იმ გარემოს გათვალისწინება, სადაც მათ
უწევთ საქმიანობა. უნიფიცირებული მიდგომების წყალობით, ხშირად მხარდაჭერილია ისეთი
საქმიანობა, რომელიც საერთოდ არ წარმოადგენს კონკრეტული სამიზნე ჯგუფების რეალურ
პრიორიტეტს;

•

სსო-ები, დონორთა მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით, უფრო მეტ ყურადღებას უთმობენ
ზოგჯერ არაადეკვატური ანგარიშის ფორმების შევსებას, ვიდრე გაწეული საქმიანობის შესახებ
ანგარიშის წარმოდგენას სამიზნე ჯგუფებისათვის;

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა
და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები
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დონორთა წინაშე „რეალური”, ხოლო საზოგადოების წინაშე - „მხოლოდ მორალური”,
ანგარიშვალდებულების გამოხატვა გამოწვეულია პრაქტიკული მოსაზრებით - სსო-ებმა დონორებისაგან
კვლავ მიიღონ მხარდაჭერა დაგეგმილი საქმიანობების განხორციელების პროცესში. ვინაიდან,
როგორც წესი, მათი დაფინანსების უმთავრეს, და ხშირად ერთადერთ, წყაროს სწორედ დონორი
ორგანიზაციები წარმოადგენენ.

აღნიშნული პრობლემების გადაჭრის მიზნით, მთელ მსოფლიოში სამოქალაქო საზოგადოება მუშაობს ახალი
სამოქმედო გარემოს შექმნისათვის, რაც საქმიანობის უფრო მაღალ სტანდარტებს და საზოგადოებასთან,
პარტნიორებთან და დონორებთან უფრო რეგულირებული ურთიერთობის დამკვიდრებას ისახავს მიზნად.
სსო-ები აღნიშნულ პრინციპს იცავენ ისეთი მექანიზმებით, როგორიცაა: პარტნიორებთან მუდმივი და გულახდილი
დიალოგი; მხარდამჭერებთან უშუალო ურთიერთობა; ყველასათვის ხელმისაწვდომი ანგარიშების (მათ შორის,
გარე ფინანსური აუდიტის) წარმოდგენა; სახელმწიფო მარეგულირებელი ზედამხედველობის სამსახურ(ებ)თან
ურთიერთობა და ა.შ.
ამავე დროს, ნათლად უნდა ჩანდეს, ვინ ვის წინაშე და რა საკითხზე არის ანგარიშვალდებული. ეს მექანიზმები
ხელმისაწვდომი და გასაგები უნდა იყოს ძირითადი დაინტერესებული მხარეებისათვის, უნდა იყოს შემუშავებული
კეთილსინდისიერად და თავზე არ უნდა ახვევდეს სხვებს ისეთ პრინციპებს და პროცედურებს, რომლებიც
მიუღებელია თვით ამ საზოგადოებრივი ორგანიზაციისათვის.
მიღებული გამოცდილება გამოყენებული უნდა იყოს ანგარიშვალდებულების ასამაღლებლად - საზოგადოებრივი
ორგანიზაციების გაერთიანებების მეშვეობით და თავიდან უნდა იყოს აცილებული საკითხების გადაფარვა და
დიდი ოპერაციული დანახარჯები.

1.2. საერთაშორისო კონტექსტი
თანამედროვე მსოფლიოში, გლობალიზაციის მიმდინარე პროცესის ფონზე, სულ უფრო იზრდება სამოქალაქო
საზოგადოების როლი და დიდი აქტორების (სახელმწიფოები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, ბიზნესი, მედია)
მიერ, თანდათანობით ხდება სსო-თა გავლენის აღიარება.

•

2008 წელს სამოქალაქო საზოგადოების მიერ შექმნილმა ღია ფორუმმა, დახმარების ეფექტიანობის
შესახებ უმაღლესი დონის მესამე ფორუმის (აკრა, განა) შემდეგ, სამოქალაქო საზოგადოება
განვითარების თანაბარუფლებიან აქტორად გამოაცხადა. ფორუმზე ამოცანები სამ ძირითად
მიმართულებად ჩამოყალიბდა: 1. შეთანხმების მიღწევა განვითარების ეფექტიანობის გლობალურ
პრინციპებზე; 2. სახელმძღვანელო მითითებების შემუშავება სსო-ებისათვის; 3. მთავრობების
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საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა
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დარწმუნება შესაბამისი ხელშემწყობი გარემოს აუცილებლობაში.

•

2010 წელს ღია ფორუმის პირველ გლობალურ ასამბლეაზე (სტამბოლი, თურქეთი), 82 ქვეყნის
170-ზე მეტმა საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენელმა განიხილა და მიიღო
„საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ეფექტურობის სტამბოლის პრინციპები”.1 რვა
ძირითადი პრინციპი მოიცავს ეფექტურობის გაზრდის იდეისადმი ერთგულებას და მოუწოდებს
სსო-ებს დაიცვან და განავითარონ საქმიანობის ისეთი მექანიზმ(ებ)ი, რომლებიც მაქსიმალურად
უზრუნველყოფს მათ წარმატებულ მუშაობას, დეკლარირებული მისიისა და ამოცანების მიღწევას.

•

2011 წელს მეორე გლობალურ ასამბლეაზე (სიემ რიპი, კამბოჯა), სტამბოლის პრინციპების საფუძველზე,
ჩამოყალიბდა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საერთაშორისო სტანდარტები განვითარების
სფეროში.2 ღია ფორუმის ამოცანების სამი მიმართულების და სტამბოლის პრინციპების ბაზაზე
შექმნილი სიემ რიპის კონსენსუსი, ადგილობრივი სპეციფიკის გათვალისწინებით, საფუძვლად უნდა
დაედოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობას.

სტანდარტებს ერთვის ორი დოკუმენტი - დანერგვის მეთოდები3 (რომელშიც აღწერილია პრინციპების პრაქტიკაში
დანერგვის მექანიზმები, კონკრეტული გარემოს გათვალისწინებით) და ადვოკატირების მეთოდები (რომელიც
განმარტავს, როგორ უნდა გამოიყენონ საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა სტანდარტებში არსებული მინიშნებები
სამოქალაქო საზოგადოების სამუშაო გარემოს გასაუმჯობესებლად სპეციფიკურ ეროვნულ და რეგიონულ კონტექსტში).
*

*

*

სამოქალაქო საზოგადოების ღია ფორუმი განსაზღვრავს გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების
მნიშვნელობას და მისი დანერგვის აუცილებლობას: „საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, როგორც განვითარების
აქტორები, ეფექტურნი არიან მაშინ, როდესაც ისინი... გამჭვირვალობის, მრავალმხრივი ანგარიშვალდებულებისა
და

შიდა

ოპერაციების

კეთილსინდისიერების

შესრულების

მიმართ

ორგანიზაციული

ერთგულების

დემონსტრირებას ახდენენ. გამჭვირვალობა, ურთიერთ და მრავალმხრივი ანგარიშვალდებულება, შიდა
საქმიანობის დემოკრატიულობა განამტკიცებს სოციალური სამართლიანობისა და თანასწორობის ღირებულებას
საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის... იმსახურებს საზოგადოების ნდობას და, ამავდროულად, აძლიერებს
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საიმედოობასა და ლეგიტიმურობას... ინფორმაციის დემოკრატიზაცია, მისი
სულ უფრო და უფრო აქტიური გაცვლა-გამოცვლა დაინტერესებულ მხარეებს შორის, აძლიერებს როგორც
სამოქალაქო საზოგადოებას, ისე დემოკრატიულ კულტურას. გამჭვირვალობა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების
ანგარიშვალდებულების არსებითი წინაპირობაა. ანგარიშვალდებულება არ უნდა შემოიფარგლებოდეს
მხოლოდ ფინანსური ანგარიშგებით. ერთი მხრივ, ის უნდა ამყარებდეს ინსტიტუციონალურ ერთიანობას,
მეორე მხრივ, ხელს უნდა უწყობდეს საჯარო ურთიერთშეფასებებს მონაწილე მხარეთა მიერ; განსაკუთრებული
მნიშვნელობა ენიჭება ანგარიშვალდებულებას სამიზნე მოსახლეობის წინაშე.“

1

2
3

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ეფექტურობის სტამბოლის პრინციპები,
იხ. http://csogeorgia.org/uploads/selfRegulation/3/istanbul-principles-ge.pdf
სიემ რიპის კონსენსუსი განვითარების სფეროში, იხ. http://csogeorgia.org/uploads/selfRegulation/2/open_forum-ge.pdf
Christina Bermann-Harms and Nora Lester Murad, Putting the Istanbul principles into practice: A Companion Toolkit to the Siem Reap Consensus on the
International Framework for CSO Development Effectiveness, available: http://csogeorgia.org/uploads/selfRegulation/1/implementation-toolkit-ge.pdf
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და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები
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არსისა და მიზნების განსაზღვრის შემდეგ, სსო-ებისთვის შემოთავაზებულია ამ მიზნების მიღწევის მექანიზმები.
აღნიშნულია, რომ ყოველივე ამისათვის აუცილებელია:
1. ურთიერთ და მრავალმხრივი ანგარიშვალდებულების საფუძვლების ჩამოყალიბება (დაფინანსების
კრიტერიუმები, ფინანსური და პროგრამული ანგარიშები, რომელიც დაეფუძნება სამართლისა და
ეთიკის სტანდარტებს);
2. ისეთი პრაქტიკის დანერგვა, რომელიც ხელს უწყობს სსო-თა ურთიერთ და მრავალმხრივ
ანგარიშვალდებულებას (ამასთან თავი უნდა ავარიდოთ ძალაუფლების გამოყენებას ურთიერთობებში,
უნდა შევიმუშაოთ ავტორიტარული და უღირსი ქმედებებისგან დაცვის სამართლიანი მექანიზმი);
3. დროული, ზუსტი და ხელმისაწვდომი პასუხების გაცემის უზრუნველყოფა, საჯარო ინფორმაციის
მოთხოვნის შემთხვევაში.

1.3. ეროვნული კონტექსტი
საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წინაშე იგივე გამოწვევები არსებობს, რაც მთელ მსოფლიოში, რა
თქმა უნდა, ადგილობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით.
გასათვალისწინებელია, გასული ათწლეულების მანძილზე საქართველოში მიმდინარე პროცესები და ამ
პროცესებში სამოქალაქო საზოგადოების მიღწევები და გამოწვევები.
პოზიტიური ფაქტორებიდან აღსანიშნავია:

•

საქართველოს სამოქალაქო სექტორის გამოცდილების ზრდა - პოსტოტალიტარული მემკვიდრეობის
მიუხედავად სამოქალაქო სექტორმა დაამტკიცა თავისი ქმედუნარიანობა, როგორც განვითარებისათვის
ხელშემწყობ (მოქალაქეთა მნიშვნელოვანი ნაწილის მიერ სსო-ების სერიოზულ მოქმედ აქტორად
აღიარება, მნიშვნელოვანი საერთაშორისო მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა, საქართველოს
ხელისუფლებასთან პერიოდულად გაუმჯობესებული ურთიერთობა), ისე ხელშემშლელ (საერთაშორისო
დახმარების შემცირება, სხვადასხვა ხელისუფლების მხრიდან იგნორირება, ან მტრული დამოკიდებულება,
კონსერვატორული ძალების მხრიდან მომდინარე ნეგატიური პროპაგანდა) პირობებში;

•

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გამოცდილების ზრდა - რიგი მაჩვენებლებით
საქართველოს მესამე სექტორი არაფრით ჩამოუვარდება განვითარებული თუ ახალი დემოკრატიის
ქვეყნების სსო-ებს;

•

საქმიანობის დივერსიფიკაციის პროცესი - კონკურენციის პირობებში ყალიბდება საზოგადოებრივი
ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში მოქმედი, პროფესიული და გამოცდილების მქონე ორგანიზაციათა
კლასტერები.
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სექტორის განვითარებას, ამავე დროს, რიგი გარემოებები აფერხებდა და აფერხებს:

•
•

შიდა ფაქტორების გათვალისწინებით, სექტორმა რამდენჯერმე, ხელისუფლებათა ცვლასთან ერთად,
გაიარა გამოცდილი კადრების დაკარგვის (ამ უკანასკნელთა ხელისუფლებაში გადასვლის) ეტაპები;
საკანონმდებლო და, შესაბამისად, სამოქმედო გარემოს სხვადასხვა მიმართულებით ცვლამ
მნიშვნელოვნად შეაფერხა სექტორის განვითარება - გასული საუკუნის ბოლო ათწლეულში დაწყებულ
სსო-თა და სათემო ორგანიზაციათა მასობრივი წარმოქმნის პროცესს მოჰყვა სუსტი (განსაკუთრებით
სათემო) ორგანიზაციების მასობრივი გაქრობა;

•

გლობალური და ადგილობრივი, ეკონომიკური თუ პოლიტიკური კრიზისების პერიოდში (გასული
საუკუნის 90-იანი წლების ბოლო, 2008 წლიდან დაწყებული ახალი კრიზისი) ძლიერდებიან რეაქციული
ძალები, რომლებიც საზოგადოების თვალში სამოქალაქო ღირებულებების დისკრედიტაციას ისახავენ
მიზნად;

•

ცალკეულ ეტაპებზე აღინიშნება საერთაშორისო, განსაკუთრებით ფინანსური დახმარების შემცირების
პერიოდები, რაც, მძიმე სოციალური ფონისა და საქართველოში ქველმოქმედების დაბალი კულტურის
არსებობის პირობებში, სერიოზულ გამოწვევებს უქმნის მესამე სექტორს.

დღეისათვის, გარემოს სწრაფი ცვლა საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წინაშე აყენებს ახალ
გარემოში თამაშის ახალ წესებსა და ფორმებზე შეთანხმების აუცილებლობას.
*

*

*

საქართველოში, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების პრინციპების დამკვიდრების პროცესში,
შესაძლებელია რიგი საეტაპო მნიშვნელობის აქტივობათა გამოყოფა.
1. 2005 წელს მიღებულ საქართველოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ეთიკის კოდექსში4
გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების საკითხებს ორი ქვეთავი ეძღვნება:

•

„პასუხისმგებლობა და ანგარიშვალდებულება - სსო: აღიარებს საკუთარ ქმედებათა ანგარიშვალდებულების მნიშვნელობას, აღიარებული პრინციპების დაცვით; რეგულარულად ატარებს მოწვეულ
აუდიტორულ შემოწმებას და წელიწადში ერთხელ აქვეყნებს წლიურ ანგარიშს.

•

ღიაობა და გამჭვირვალობა - ინფორმაცია ორგანიზაციის მისიის, წევრების, მოღვაწეობისა და
ფინანსირების შესახებ ღიაა, საქმიანობა კი გამჭვირვალე. ორგანიზაცია არ მოქმედებს ანონიმურად და
მისი ყველა შიდა რეგულაცია გამჭვირვალეა.“

4

საქართველოს საზოგადოებრივ ორგანიზაციათა ეთიკის კოდექსი, იხ.: http://csogeorgia.org/uploads/selfRegulation/15/CodeofEthicsgeo-ge.pdf
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საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა
და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები
სახელმძღვანელო დოკუმენტი

2. 2010 წელს გამართული საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ეფექტურობის ეროვნული
კონსულტაციები და შედეგად მიღებული დეკლარაცია (ბაკურიანის პრინციპები)5 ასევე ამახვილებდა ამ
საკითხებზე ყურადღებას:

• „ანგარიშვალდებულება და გამჭვირვალობა - ანგარიშვალდებულება და გამჭვირვალობა წარმოადგენს

მნიშვნელოვან ღირებულებით პრინციპს, რომელიც ზრდის სამოქალაქო სექტორის ლეგიტიმაციის ხარისხს და
ბუნებრივია, გავლენას ახდენს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ეფექტურობაზე. გამომდინარე
იქიდან, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ანგარიშვალდებულება დონორებთან მოწესრიგებულია
მათ შორის გაფორმებული კონტრაქტებით, ხოლო სახელმწიფოსთან ანგარიშვალდებულებას აწესრიგებს
კანონმდებლობა,

განსაკუთრებული

ყურადღება

დაეთმო

სექტორის

ანგარიშვალდებულებასა

და

გამჭვირვალობას საზოგადოებასთან მიმართებაში ... აღიარებულია, რომ სექტორის ლეგიტიმაციის მაღალი
ხარისხის მისაღწევად მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ცნობადობის ამაღლება, მათდამი
საზოგადოების ნდობის გაზრდა და პოზიტიური იმიჯის შექმნა.“
ამავე დროს შემოთავაზებული იყო:

•
•
•

მომზადებულიყო ანგარიშვალდებულების ერთიანი სტრატეგია;
პერიოდულად ჩატარებულიყო სსო ფორუმები;
ამოქმედებულიყო ერთიანი ვებ-პორტალი, რომელსაც გამოიყენებდნენ შედარებით სუსტი,
დამწყები სსო-ები;

•

მხარდაჭერილი ყოფილიყო კოალიციებისა და პლატფორმების შექმნა თემატური საკითხებისა

•

გამოყენებული ყოფილიყო მედია-რესურსი, კერძოდ საზოგადოებრივი მაუწყებელი.

და სფეროების მიხედვით;

3. 2016 წელს, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის კოორდინაციით, მომზადებული და მიღებული იქნა
საქართველოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ძირითადი პრინციპების დეკლარაცია,6 რომელიც იგივე
პრინციპებს იზიარებს:

•

„გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება - საზოგადოებრივი ორგანიზაცია აღიარებს
ანგარიშვალდებულებას მისი დამფუძნებლების, წევრების, მხარდამჭერების, დაინტერესებული
მხარეების, დონორებისა და ფართო საზოგადოების წინაშე. ინფორმაცია საზოგადოებრივი
ორგანიზაციის მისიის, წევრების, საქმიანობისა და დაფინანსების შესახებ ხელმისაწვდომია და გასაგები.
საზოგადოებრივი ორგანიზაცია თითოეულ დაინტერესებულ პირთან ურთიერთობისას იყენებს ღია და
გასაგებ კომუნიკაციას და არ მოქმედებს ანონიმურად.“

დეკლარაციასთან მიერთება ნებაყოფლობითია და მიერთების შესახებ საჯარო განცხადებით შემოიფარგლება.

5

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და ეფექტური განვითარება, საქართველოს ეროვნული კონსულტაციის ანგარიში, იხ. http://csogeorgia.
org/uploads/selfRegulation/4/Report-CSO-ge.pdf

6

საქართველოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ძირითადი პრინციპების დეკლარაცია, იხ. http://csogeorgia.org/page/72/geo
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4. აღსანიშნავია, ამავე პერიოდში, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს (CiDA) კოორდინაციით, მიღებული
არასამთავრობო ორგანიზაციების გამჭვირვალობის დეკლარაცია,7 სადაც განცხადებულია, რომ:

•

„არასამთავრობო ორგანიზაციები საკუთარი საქმიანობისას უნდა ხელმძღვანელობდნენ ანგარიშვალდებულების სტანდარტით (კანონმდებლობის და ორგანიზაციის შიდა წესების განუხრელი დაცვა,
ფინანსების შიდა მეთვალყურეობა და კონტროლი, ორგანიზაციის რესურსების ეფექტიანად და
პასუხისმგებლობით განკარგვა);

•

არასამთავრობო ორგანიზაციები საქმიანობაში უნდა ხელმძღვანელობდნენ გამჭვირვალობისა
და ღიაობის პრინციპებით (მიზნების, საქმიანობების, ვადების და დაფინანსების რაოდენობის შესახებ
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა).“

უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ დღეისათვის, ბოლო ორ დეკლარაციას მიერთებული სსო-ების საერთო
ოდენობა სამ ასეულს აღწევს.

1.4. ახალი ხედვა
ყოველივე ზემოაღნიშნული საკმაო ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. პროცესის წარმატებისათვის უნდა მოხდეს
შემდგომი საქმიანობის გააზრება და უნდა შედგეს კონსენსუსი ამ აქტივობების ძირითად მიმართულებებზე.
გასათვალისწინებელია, რომ სხვადასხვა გარემოში მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოების ყველა სეგმენტი,
ყველგან და ერთდროულად ვერ მოახერხებს სრულად მიიღოს და მიყვეს აღნიშნულ პრინციპებს. ღია ფორუმი
იძლევა რეკომენდაციას, უპირველეს ყოვლისა განისაზღვროს, რა კონკრეტული მიზნების მიღწევაა დაგეგმილი
გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების მიმართულებით და რა რეალური რესურსი არსებობს ამისათვის.
ღია ფორუმის მიერ, რეკომენდაციის სახით, შემოთავაზებული დეკლარირებული მიზნების სრულად
განხორციელებისთვის აუცილებელი 4 ფაზის8 ნაცვლად, ქართული კონტექსტის გათვალისწინებით, გთავაზობთ
მოდიფიცირებულ 3 ფაზას:

I ფაზა

•
•

განხორციელებული საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია ღიაა (მაგალითად გაწეული დახმარებების
მიმართულება, ოდენობა და ა.შ.);
საზოგადოებას აქვს წვდომა სსო-ების საკონსულტაციო დოკუმენტაციის, დაფინანსების წყაროებისა
და ოდენობების შესახებ;

7

არასამთავრობო ორგანიზაციების გამჭვირვალობის დეკლარაცია, იხ. http://www.cso.ge/ethic.php?type=declaration

8

Christina Bermann-Harms and Nora Lester Murad, Putting the Istanbul principles into practice: A Companion Toolkit to the Siem Reap Consensus on the
International Framework for CSO Development Effectiveness, available: http://csogeorgia.org/uploads/selfRegulation/1/implementation-toolkit-ge.pdf. pg. 51
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მონიტორინგის და შეფასების ანგარიშებში გათვალისწინებულია დაინტერესებულ მხარეთა (განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფების) უკუკავშირი;
დანერგილია სსო-ების მხრიდან დონორებისთვის და პარტნიორებისთვის აქტიური ანგარიშგების
პრაქტიკა.

II ფაზა

•

შესაბამისი ღია ინფორმაცია (მათ შორის, ფინანსური ანგარიშები და აუდიტის დასკვნა) სსო-ების
საკომუნიკაციო არხების გარდა, მედიის საშუალებითაც მიეწოდება ბენეფიციარებს (მათ შორის,
უმცირესობათა ენებზეც);

•
•
•

ყველა დაინტერესებული მხარე მუდმივად ცვლის ინფორმაციას ერთმანეთს შორის;
სსო-ების საქმიანობის მონიტორინგისა და შეფასების შედეგები გათვალისწინებულია მათი შემდგომი
საქმიანობის დაგეგმვის პროცესში;
დანერგილია სსო-თა მხრიდან ბენეფიციარებისთვის რეგულარული ანგარიშგების პრაქტიკა.

III ფაზა

•
•
•
•

ყველა ზემოჩამოთვლილი მასალა, ასევე პროცესის და შედეგების აღწერა, ქვეყნდება საჯაროდ.
ყველა აქტივობა ღიაა და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მასში მონაწილეობის მიღება;
გამოყენებული მექანიზმები/მეთოდები ინსტიტუციონალიზებულია, დაინტერესებულ მხარეებს
უადვილდებათ პროცესში ჩართვა;
სსო-ების საქმიანობა, გარდა დონორების მოთხოვნებისა, ეფუძნება ბენეფიციართა რეალურ
საჭიროებებს;
სსო-ების მიერ განხორციელებული საქმიანობის მიმართ შექმნილია თანამონაწილეობის განცდა
ბენეფიციარებში.

აღსანიშნავია, რომ ჩამოთვლილი აქტივობები ატარებს სარეკომენდაციო, და არა სავალდებულო ხასიათს.
სსო-თა ხედვების დადგენის მიზნით, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა, 2017 წლის ზაფხულში,
კონსულტაციები გამართა საქართველოში მოქმედ სსო-ებთან. განსაკუთრებით მნიშნელოვანი იყო პასუხი
გამჭვირვალობასთან და ანგარიშვალდებულებასთან დაკავშირებულ კითხვებზე:
1. უნდა შეიქმნას თუ არა ახალი მექანიზმები ამ მიმართულებით?
2. საჭიროა თუ არა ერთიანი სტანდარტები? თუ კი, საჭიროა თუ არა მოხდეს დივერსიფიცირება საყოველთაო
და უმაღლესი დონის სტანდარტებს შორის?

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა
და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები
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3. რა სახის ინფორმაცია უნდა იყოს ამ მასალაში თავმოყრილი:

•
•
•

სტრუქტურა (ფორმალური, არაფორმალური, ვირტუალური და ა.შ.)?
საქმიანობის პორცედურები (საინფორმაციო ვებ-ფორუმი, ღია დეკლარაციები)?
რა მონაცემებს უნდა შეიცავდეს იგი (მისია, ფინანსები, საქმიანობის ანგარიში და სხვა)?

კონსულტაციები გაიმართა თბილისსა და საქართველოს 8 რეგიონში (ახალციხე, თელავი, ზუგდიდი, ბათუმი,
ოზურგეთი, ქუთაისი, გორი, რუსთავი). შეხვედრას დაესწრო 140-მდე საზოგადოებრივი და სათემო ორგანიზაციის
წარმომადგენელი და შეგროვდა 102 უკუკავშირის კითხვარი. გამოიკვეთა რამდენიმე ძირითადი ხედვა:

•
•

გამჭვირვალობას და ანგარიშვალდებულებას სსო-ები მჭიდროდ უკავშირებენ ერთმანეთს და უმთავრეს
საკითხად ინფორმირება და დაინტერესებულ მხარეებთან მუდმივი კომუნიკაცია მიაჩნიათ;
როგორც წესი, ორგანიზაციები მიიჩნევენ (80.7%), რომ მათი ორგანიზაციის საქმიანობა ეყრდნობა
გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების პრინციპებს. ამავე დროს, ამ მიმართულებით, ზოგადად,
მესამე სექტორში არსებულ მდგომარეობას შედარებით პესიმისტურად აფასებენ (გარე გამოწვევები:
მოსახლეობის მხრიდან ნაკლები ნდობა, მცირე დაფინანსება; შიდა გამოწვევები: კადრების ნაკლებობა
და მენეჯმენტის პრობლემები);

•

94.9%–ი თვლის, რომ ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის სახელმძღვანელო მითითებები
ორგანიზაციის ინსტიტუციურ განვითარებას დაეხმარება. ამავე დროს აღინიშნა, რომ საჭიროა სხვა
მექანიზმების ამოქმედებაც, ისეთის როგორიცაა: ტრენინგები და თვითრეგულირებაზე მიმართული
საგრანტო პროგრამები;

•

სსო-თა წარმომადგენლების აზრით, სახელმძღვანელო მითითებები უნდა იყოს გასაგები და
განხორციელებადი; არ შექმნას დამატებითი ბიუროკრატიული ბარიერები და არ მოითხოვოს
დამატებითი რესურსები; გათვლილი იყოს გრძელვადიან შედეგებზე; გაუსვას ხაზი სამოქალაქო
საზოგადოების როლსა და ფუნქციას;

•

სახელმძღვანელო დოკუმენტმა ხელი უნდა შუწყოს სამოქალაქო სექტორის კონსოლიდირებას
ევროპული ღირებულებების ირგვლივ.

ამავე დროს, გამოითქვა კონკრეტული რეკომენდაციებიც:

•
•
•
•
•
•
•

სტანდარტებში უნდა არსებობდეს გრადაცია, მაგრამ თავად სტანდარტი საერთო უნდა იყოს;
დოკუმენტი უნდა ასახავდეს სისტემატიური ანგარიშგების კალენდარს;
უნდა მიეთითოს სად გამოქვეყნდეს ინფორმაცია;
მეტი ყურადღება გამახვილდეს ნაკლებად განვითარებულ ორგანიზაციებზე;
ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს: მისიას, საქმიანობას, ბენეფიციარების რაოდენობას, დაფინანსების
წყაროებს და მოცულობას;
სასურველია, მოსახლეობის ინფორმირება მათთვის გასაგებ ენაზე;
პროექტული ბიუჯეტის გარდა უნდა მოხდეს გამოწვევების წარმოჩენა.

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა
და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები
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2. ანგარიშვალდებულებისა და
გამჭვირვალობის პრინციპების
რეალიზაცია
2.1. საქმიანობის მიზანი და პრინციპები
საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება, რომელმაც ბოლო მეოთხედი საუკუნის განმავლობაში საინტერესო
და მღელვარე პერიოდები განვლო, ცდილობს (და ხშირად საკმაოდ შედეგიანად) არ ჩამორჩეს იმ პროცესებს,
რომელიც მსოფლიოს განვითარებული ნაწილის სამოქალაქო საზოგადოებაში მიმდინარეობს. ამავე დროს, იგი
ანალოგიურ ხედვებამდე დამოუკიდებლად, საკუთარი განვითარების კანონზომიერებიდან გამომდინარე მიდის.
განვითარების არსებულ ეტაპზე, სამოქალაქო საზოგადოების გავლენის გასაზრდელად, აუცილებელი ხდება
სამოქმედო პრინციპების რეალიზების ახალი მეთოდების დანერგვა, კერძოდ, ანგარიშვალდებულებისა და
გამჭვირვალობის მიმართულებით.
აღნიშნული, თავის მხრივ, მოითხოვს საზოგადოებისათვის საკუთარი საქმიანობის უკეთ წარმოჩენას სწორი,
ადეკვატური ინფორმაციის მიწოდებისა და დაინტერესებული მხარეების უშუალო მონაწილეობის გზით. ანუ I ფაზის
მოთხოვნების - უზრუნველყოფილი იყოს ინფორმაციაზე წვდომა ყველა დაინტერესებული მხარისათვის, შეიქმნას
სადისკუსიო სივრცე დიალოგისათვის და გათვალისწინებული იყოს მათი საჭიროებები - შესასრულებლად.
ამავე დროს, ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის პრინციპების ყოველდღიური საქმიანობის პროცესში
გამოსაყენებლად, საკმარისი არ არის ამ პრინციპების ერთგულების მხოლოდ დეკლარირება. საქართველოს
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს მოუწევთ შექმნან და განავითარონ საქმიანობის ახალი მიდგომები
და ფორმები, რომელიც ახალი რეალობის გათვალისწინებით:

•
•
•
•
•

პრინციპების დონეზე მისაღები იქნება ყველა სსო-სთვის;
ადვილად აღქმადი, გასაგები და მისაღები იქნება ბენეფიციარებისათვის
(მთლიანად საზოგადოებისათვის, ან, უკიდურეს შემთხვევაში, მისი უმრავლესობისათვის);
არ შექმნის დამატებით ბიუროკრატიულ ბარიერებს სსო-თა ყოველდღიურ საქმიანობაში;
არ იქნება ორიენტირებული მყისიერ შედეგებზე, იმუშავებს გრძელვადიან პერსპექტივაში;
განხორციელდება ეტაპობრივად, ძირეული (ხშირ შემთხვევაში, არაკომფორტული) ძვრების გარეშე.

მიდგომა გულისხმობს ინიციატივების განხორციელებას „ქვევიდან–ზევით“ პრინციპით ამ შემთხვევაში,
უპირველეს ყოვლისა, საჭიროა სადისკუსიო სივრცის ფორმირება, სადაც პოტენციური პარტნიორები გაცვლიან
მოსაზრებებს, ამასთან მიიღებენ ინფორმაციას ერთმანეთის საქმიანობის შესახებ და ბენეფიციართა რეალურ
საჭიროებებზე ორიენტირებულ პროექტებს განახორციელებენ.

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა
და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები
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განვითარების დღევანდელ ეტაპზე საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის უმთავრეს გამოწვევას რეალისტური
საინფორმაციო ველის ფორმირება და მათ საქმიანობაში ფართო მონაწილეობითი პრინციპების დანერგვა
წარმოადგენს. სწორედ ამიტომ, სსო-თა გამჭირვალობისა და ანგარიშვალდებულების მექანიზმ(ებ)ის
ჩამოყალიბება უპირველეს ამოცანად უნდა იყოს მიჩნეული.

2.2. გამჭვირვალობის ძირითადი მიმართულებები და ფორმები
(ინფორმირება)
ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის პრინციპების რეალიზაციის პროცესში, უპირველეს ყოვლისა,
უნდა განისაზღვროს ინფორმაციის სამიზნე აუდიტორია. თავიდანვე უნდა დადგინდეს, ვისზეა გამიზნული
გასავრცელებელი ინფორმაცია.
გასათვალისწინებელია, რომ ერთნაირი საინფორმაციო პაკეტის მიწოდება ყველასთვის, შესაძლოა, არც
საჭირო იყოს და არც საინტერესო:

•

ერთი მხრივ, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ინფორმაციის უყურადღებოდ დატოვება (მაგალითად,
პარტნიორი ორგანიზაციებისათვის ნაკლებ საინტერესო შეიძლება აღმოჩნდეს ორგანიზაციის შიდა
განაწესის დაწვრილებითი აღწერილობა);

•

მეორე მხრივ, არ არის გამორიცხული ისეთი ინფორმაციის არამიზნობრივი გავრცელება, რომელიც
ორგანიზაციის შიდა საკითხებს არეგულირებს და შესაძლოა პირადი, პერსონალური ან სხვა სახის
კონფიდენციალურ მონაცემებს შეიცავდეს (მაგალითისათვის: ორგანიზაციის ნოუ-ჰაუ, მონაცემები
დასაქმებულთა ანაზღაურების ან პირადი ინფორმაციის (საშტატო ერთეულის ანაზღაურების ოდენობა,
აღმასრულებელ პრივილეგიასთან დაკავშირებული შიდა სამსახურეობრივი ურთიერთობები და ა.შ.).

ინფორმაციას შეიძლება ჰყავდეს როგორც გარე, ისე შიდა მომხმარებელი.
შიდა მომხმარებელს წარმოადგენენ ის ადამიანები, რომლებიც უშუალოდა არიან დაკავშირებული ორგანიზაციის
საქმიანობასთან, კერძოდ:

•
•
•

ორგანიზაციის შტატიანი და შტატგარეშე თანამშრომლები;
მოხალისეები;
მმართველი ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები.

გარე მომხმარებელთა წრე უფრო ფართოა და როგორც მთლიანად საზოგადოებას, ისე მის ცალკეულ
სეგმენტებს (სსო-ები, ხელისუფლება, ბიზნეს ორგანიზაციები, მედია, პროფესიული ჯგუფები, აკადემიური წრეები
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და ა.შ.) მოიცავს, რომლებსაც შესაძლოა განსხვავებული ინტენსივობით, მაგრამ მეტნაკლებად აქვს შეხება
ორგანიზაციის საქმიანობასთან:

•

ფართო საზოგადოება - წარმოადგენს როგორც პირდაპირ (სამიზნე ჯგუფები), ისე არაპირდაპირ
ბენეფიციართა წრეს (მაგალითისათვის, ეკოლოგიის სფეროში მომუშავე ორგანიზაციისათვის
უშუალო ბენეფიციარი შეიძლება კონკრეტული დასახლებისა თუ რეგიონის მცხოვრები, სფეროსთან
დაკავშირებული შესაბამისი პროფესიის ადამიანი ან სოციალური ჯგუფი იყოს, მაგრამ ზოგაგად
გარემოსდაცვით სფეროში არსებული სიტუაცია იმ საზოგადოებრივად აქტიურ მოქალაქეებში ან
მოქალაქეთა ჯგუფებში იწვევდეს ინტერესს, რომლებსაც აღნიშნულ საკითხთან ნაკლები კავშირი აქვთ);

•

სამიზნე ჯგუფები - აქ იმ ადამიანთა ჯგუფები უნდა მოვიაზროთ, რომლებიც უშუალოდ და პირდაპირ
იღებენ სარგებელს ორგანიზაციის საქმიანობისაგან (მაგალითად: ჰუმანიტარული ორგანიზაციისაგან
დახმარების მიმღები სოციალურად დაუცველი ადამიანები, ადამიანის უფლებათა დამცველი
ორგანიზაციების „კლიენტურა“, ვთქვათ - პენიტენციალურ დაწესებულებებში მყოფი მსჯავრდებულები
და ა.შ.);

•

პარტნიორი ორგანიზაციები - ის ორგანიზაციები (როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური და
საერთაშორისო), რომლებიც ანალოგიურ სფეროში მოღვაწეობენ, ადგილობრივ ორგანიზაციასთან
ერთად ახორციელებენ რიგ აქტივობებს ან პერსპექტივაში აპირებენ ანალოგიური საქმიანობის
განხორციელებას;

•

ცენტრალური ხელისუფლება - საქართველოს პარლამენტი, მთავრობა, სამთავრობო უწყებები,
სასამართლო, რომლებიც თანამშრომლობენ სსო-ებთან ან იმ სფეროში მოღვაწეობენ, რომელშიც
საზოგადოებრივი ორგანიზაცია (მაგალითად, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო პედაგოგთა
კვალიფიკაციის ამაღლების მიმართულებით მომუშავე ტრენინგ-პროვაიდერებისათვის და ა.შ.);

•

ადგილობრივი თვითმმართველობა - როგორც წესი, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს,
საქმიანობის პროცესში, შეხება უწევთ იმ რიგ საზოგადოებრივ მომსახურებებთან (ადგილობრივი
ტრანსპორტი, სკოლამდელი აღზრდა, უსახლკაროთა შემწეობა, მოქალაქეთა მონაწილეობა
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და სხვ.), რომელთა მიწოდებაც თვითმმართველობების
უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ეს განსაკუთრებით ითქმის სათემო ორგანიზაციებზე.
*

*

*

მეორე საკითხი, რაც თავიდანვე უნდა იყოს განსაზღვრული, არის ის, თუ რა სახის ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს
სამიზნე ჯგუფებს. ბუნებრივია იგულისხმება, რომ ასეთი სახის ინფორმაცია ორგანიზაციას აქვს (მომზადებული აქვს).
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თავად გასავრცელებელი ინფორმაცია ორ ჯგუფად შეიძლება დაიყოს:

•

სტრატეგიული ხასიათის დოკუმენტები, რომელიც წარმოადგენს მეტნაკლებად სტატიკურ ინფორმაციას, ხშირად არ იცვლება და აღწერს ორგანიზაციის სამოქმედო გარემოს, ხედვებს, სტრატეგიულ
მიზნებს და გამოცდილებას.

•

მიმდინარე საქმიანობის აღწერა, რომელიც პერმანენტულად იცვლება და განახლებას ექვემდებარება.

სტრატეგიული დოკუმენტები:

•

ორგანიზაციის მისია, მიზნები, მათი მიღწევის სტრატეგია. აღნიშნული მასალა მოიცავს ქვეყანაში თუ
რეგიონში არსებული სიტუაციის აღწერას, თუ რამდენად შეესაბამება ორგანიზაციის მიერ დეკლარირებული საქმიანობის ფორმები ქვეყნის რეალურ საჭიროებებს. აქვე მოიაზრება ორგანიზაციის პირდაპირ ბენეფიციართა აღწერა, არსებული გამოწვევები და შესაბამისი სტატისტიკური ინფორმაცია. ამავე
დროს, დამატების ფორმით სტრატეგიულ დოკუმენტებს შორის (ცალკე დოკუმენტის სახით ან საერთო
ტექსტებში ინკორპორირებული) შეიძლება არსებობდეს კონკრეტულ სფეროში ქვეყანაში მიმდინარე
პროცესების განვითარების/ტენდენციების ხედვა - თუ როგორ ესახება ორგანიზაციას მოკლე - თუ
გრძელვადიანი პროგნოზი და რა აქტივობებს თვლის აუცილებლად პოზიტიური გარემოს შესაქმნელად;

•
•

საერთო მონაცემები ორგანიზაციის მართვის სტრუქტურის, ხელმძღვანელობის, თანამშრომლების
და მოხალისეების შესახებ;
ორგანიზაციის წევრობა თემატურ თუ სხვა პრინციპით მოქმედ ფორუმებში და ქსელებში, საერთო
დოკუმენტებთან (მაგალითად: სსო-თა ქცევის კოდექსი, ერთობლივი განცხადებები და სხვა) მიერთების
შესახებ;

•
•

განხორციელებული საქმიანობის აღწერა - აქტივობებისა და პროექტების მოკლე ანოტაცია,
წარმატებული მაგალითები, თუ როგორ იქნა მიღწეული ეს შედეგი და შესაბამისი მეთოდოლოგია;
შიდა მმართველობის პოლიტიკის დოკუმენტაცია - როგორია ორგანიზაციის ადმინისტრირების
მექანიზმი (მაგალითად: გადაწყვეტილების მიღების პროცესი, სახელფასო პოლიტიკა, ინტერესთა
კონფლიქტის დეფინიცია, დავების გასაჩივრების შიდა მექანიზმი), როგორ ხდება ფინანსური და
ქონებრივი მართვა და ა.შ.

სამუშაო / ყოველდღიური დოკუმენტები:

•

ორგანიზაციის ამჟამინდელი აქტივობების/პროექტების მიმდინარეობა, ინფორმაცია მიმდინარე და
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დაგეგმილ ღონისძიებათა შესახებ (საქმიანობის/აქტივობების კალენდარი);

•
•

განხორციელებული საქმიანობის ნარატიული ანგარიშები - მიმდინარე საქმიანობის როგორც გარე,
ისე შიდა შეფასების აღწერა;
ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობა - მონაცემები შემოსავლების ოდენობის, დაფინანსების
წყაროების, ხარჯვითი ნაწილის შესახებ.

გარდა ამისა, მიმდინარე საქმიანობის აღწერა შეიძლება მოიცავდეს:

•
•
•

დამატებით დოკუმენტაციას - ფინანსური აუდიტის დასკვნები, პროექტების აქტივობების / საქმიანობის
გარე შეფასებები;
საერთო ინფორმაციას პარტნიორ ორგანიზაციებზე და მათთან ერთად წარმოებულ ერთობლივ
პროექტებზე;
კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით პარტნიორობის შეთავაზებას დაინტერესებული
ორგანიზაციებისა და პირებისათვის.

2.3. ანგარიშვალდებულების ძირითადი მიმართულებები და
ფორმები (მონაწილეობა)
ანგარიშვალდებულებისა

და

გამჭვირვალობის

პრინციპების

რეალიზაციის

პროცესში,

საგულისხმოა,

საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა გაიაზრონ დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობის მნიშვნელობა მათ
საქმიანობაში.
ზოგადად, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ეფექტური ანგარიშვალდებულების პრაქტიკა ხელს უწყობს:

•
•
•
•

მოქალაქეობის ფორმირებას;
მონაწილეობის პრაქტიკის გაძლიერებას;
პასუხისმგებლიანი და ანგარიშვალდებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას;
ინკლუზიური და ერთიანი საზოგადოების განვითარებას.

საზოგადოებრივი

ორგანიზაციის,

როგორც

განვითარების

აქტორის,

მოვალეობაა

ხელი

შეუწყოს

მაღალი პოლიტიკური ცნობიერების და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის მქონე საზოგადოების შექმნას.

19

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა
და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები
სახელმძღვანელო დოკუმენტი

სწორედ ამიტომ, გამჭვირვალობა და ინფორმაციის მიწოდება წარმოადგენს ანგარიშვალდებულების და
მოქალაქეთა/დაინტერესებულ მხარეთა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში გონივრული მონაწილეობის
საფუძველს. დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობა, თავის მხრივ, აძლიერებს მათ შესაძლებლობებს,
განაპირობებს ახალი ქსელებისა და სოლიდარული კავშირების შექმნას, რაც აღრმავებს თანამშრომლობას
და ურთიერთნდობას და უზრუნველჰყოფს პრობლემების გადაჭრის იმგვარი გზების ძიებას, სადაც, საერთო
ინტერესების გათვალისწინებით, კოლექტიური ქმედებისგან საუკეთესი შედეგები მიიღება.
მონაწილეობა გულისხმობს იმ მხარეების ჩართულობას, ვისზეც უშუალო გავლენა აქვს სსო-ების საქმიანობისას
მიღებული გადაწყვეტილებების შედეგს, დაწყებული დაგეგმვის პროცესიდან, განხორციელებისა და შედეგების
განხილვის ჩათვლით. დაინტერესებული მხარეებისა და ბენეფიციარების სამუშაო პროცესში ჩართვა
ორგანიზაციას ეხმარება არსებული რეალობის უკეთ დანახვაში, სძენს მის საქმიანობას მეტ ლეგიტიმაციას,
ამარტივებს დაგეგმილი აქტივობების განხორციელებას, ბენეფიციარებსა და დაინტერესებულ მხარეებს
უჩნდებათ თანამონაწილეობის განცდა.
მიუხედავად იმისა, რომ მონაწილეობითი პროცესი მოითხოვს მეტ რესურსს, იგი ხელს უწყობს ორგანიზაციის
საქმიანობის ეფექტურობისა და ანგარიშვალდებულების დონის ზრდას.დასაწყისისთვის, მონაწილეობითი
მიდგომა საზოგადოებრივი ორგანიზაციის მხრიდან საჭიროებს ყველა რელევანტური დაინტერესებული მხარის
პროცესში მონაწილეობის მექანიზმების განსაზღვრას. მნიშვნელოვანია, საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ
მონაწილეობითი მიდგომა დანერგოს, როგორც ორგანიზაციის შიგნით - შიდა მომხმარებლებისთვის, ასევე
გარეთ - გარე მომხმარებლებისთვის, რაც გულისხმობს:
შიდა მომხმარებლებისთვის:

•

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების თანამშრომლების, მოხალისეების, მმართველი და სამეთვალყურეო
საბჭოს წევრებისთვის მუდმივი შიდა ურთიერთანგარიშგების სისტემის ჩამოყალიბებას, სხვადასხვა
მონაწილეობითი მექანიზმების გამოყენებით, მათ შორის, შიდა უკუკავშირის დანერგვით.

გარე მომხმარებლებისთვის:

•

პირდაპირი და არაპირდაპირი ბენეფიციარების, სამიზნე ჯგუფების, პარტნიორი ორგანიზაციებისა
და სხვა დაინტერესებული მხარეების აქტიურ მონაწილეობას საზოგადოებრივი ორგანიზაციების
საქმიანობასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, სხვადასხვა ფორმალური და
არაფორმალური მონაწილეობითი მექანიზმების გამოყენების გზით.
*

*

*

მონაწილეობა ყველაზე ეფექტურია მაშინ, როდესაც იგი ერთმანეთს უთავსებს ზემოდან-ქვემოთ და ქვემოდანზემოთ მიდგომებს. საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ მონაწილეობითი მექანიზმების გამოყენება
გულისხმობს:

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა
და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები
სახელმძღვანელო დოკუმენტი

•
•
•
•

20

ბენეფიციართა საჭიროებების გაგებასა და შეფასებას, რათა ორგანიზაციის პროგრამები ასახავდეს რეალობას და იგი ანგარიშვალდებული იყოს, არა მხოლოდ დონორის, არამედ საზოგადოების წინაშე;
დაინტერესებული მხარეების, პარტნიორებისა და ბენეფიციარების ჩართვას სტრატეგიული/
პროგრამული დაგეგმვისას;
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დაინტერესებული მხარეების მოსაზრებებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებას და აქტიური ორმხრივი კომუნიკაციის წარმოებას;
ორმხრივი უკუკავშირი - მოსაზრებები როგორც დაინტერესებული მხარეების (მაგალითისათვის,
ცალკეული მიმართულების ტრენინგ-პროვაიდერების მიერ ტრენინგების მონაწილე ან მსურველი
პირების მხრიდან დასმული შეკითხვები და სურვილები), ასევე ორგანიზაციის მხრიდან (თუ როგორ
აისახა მათი რეკომენდაციები მომდევნო აქტივობებში/პროგრამებში).

მონაწილეობითი მექანიზმები მრავალფეროვანია და მათი უმეტესობა დაფარული მონაცემებისა და ინფორმაციის
მიღების საშუალებას იძლევა. მონაწილეობითი მექანიზმებიდან სსო-ების პრაქტიკულ საქმიანობაში ყველაზე
მეტად გავრცელებული ფორმაა - უკუკავშირი.
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ეფექტური საქმიანობისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სამიზნე
აუდიტორიასთან (შიდა და გარე მომხმარებლები) უკუკავშირის უზრუნველყოფა. ანგარიშვალდებულებისა
და გამჭვირვალობის ყველა ზემოაღნიშნული მექანიზმის არსებობა არაფრის მომცემი, ან არაეფექტური
იქნება ყველა დაინტერესებული მხარის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებზე, შეკითხვებსა და რეკომენდაციებზე
რეაგირებისა, ან უკიდურეს შემთხვევაში, პასუხის გარეშე.
სამწუხაროდ, ამ ფორმას მხოლოდ ზოგიერთი ორგანიზაცია იყენებს, ისიც არასრულად - როგორც წესი,
ცალკეული დიდი პროექტების ფარგლებში და მხოლოდ პროექტის ციკლის დასრულებამდე.
უკუკავშირის შინაარსთან დაკავშირებით, უნდა აღინიშნოს:

•

ბენეფიციართა მოსაზრებები (სამიზნე ჯგუფები, არაპირდაპირი ბენეფიციარები. მაგალითისათვის,
ცალკეული მიმართულების ტრენინგ-პროვაიდერების მიერ ტრენინგების მონაწილე ან მსურველი
პირების მხრიდან დასმული შეკითხვები და სურვილები);

•
•

სხვა დაინტერესებული მხარეების (პარტნიორები და სხვა სსო-ები, დონორები, საჯარო ხელისუფლება)
მიერ გამოთქმული მოსაზრებები და რეკომენდაციები.
ორგანიზაციის თანამშრომლების მოსაზრებები მიმდინარე საქმიანობასთან დაკავშირებით. შიდა

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა
და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები
სახელმძღვანელო დოკუმენტი
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ორგანიზაციული მართვისთვის, მნიშვნელოვანია, ორგანიზაციაში არსებობდეს პრაქტიკა, სადაც
ყველა თანამშრომელს აქვს საშუალება გამოთქვას მოსაზრება ორგანიზაციაში მიმდინარე სამუშაო
პროცესებთან დაკავშირებით, რაც ხელს შეუწყობს გაზიარებული გადაწყვეტილებების მიღებას და
ინსტიტუციურ განვითარებას.
კიდევ უფრო იშვიათია, ბენეფიციართა და დაინტერესებულ მხარეთა მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებზე,
რეკომენდაციებზე, ორგანიზაციის საქმიანობისას მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმირება.
რაც შეეხება უკუკავშირის ფორმებს, გამოყენებულ მექანიზმთა შორის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
აღსანიშნავია:

•
•

ელექტრონული საშუალებები (ვებგვერდის ვიზიტორთა აღრიცხვა, უფრო იშვიათად - კითხვა-პასუხის
რეჟიმი ორგანიზაციის ვებგვერდზე, სოციალური ქსელებით ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით);
ფორუმები და სამუშაო შეხვედრები, რომელშიც ორგანიზაცია მონაწილეობს და რომლებზეც
კონკრეტული პროგრამების მიმდინარეობა განიხილება (ხშირად დაინტერესებულ მხარეთა გამოკითხვა
ორგანიზაციის მიმდინარე პროექტების ფარგლებში, დონორის მოთხოვნის შედეგად ხორციელდება).

2.4. ინფორმაციის გავრცელებისა და მიღების მეთოდები
სამიზნე აუდიტორიის, გასავრცელებელი ინფორმაციის სახისა და მოცულობის, დაინტერესებული მხარეების
მონაწილეობის ფორმების განსაზღვრის შემდეგ, მნიშვნელოვანია, ინფორმაციის გავრცელებისა და მიღების
სახეების იდენტიფიცირება.
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები თავიანთ საქმიანობაში, როგორც წესი, იყენებენ ინფორმაციის
გავრცელებისა და მიღების რამდენიმე მეთოდს, თუმცა ხშირად ეს საქმიანობა არ ატარებს პერმანენტულ
და წინასწარდაგეგმილ ხასიათს. ამავე დროს, ხშირია ურთიერთაცდენა ინფორმაციის წყაროებს შორის ინფორმაციის მიღებით დაინტერესებულ პირებსა და ორგანიზაციებს ხშირად უწევთ ცალკეული ფაქტების
სხვადასხვა წყაროდან გადამოწმება.
ქართული სამოქალაქო სექტორის მიერ გამოყენებული მეთოდებიდან, აღსანიშნავია:

•

ინტერნეტ-რესურსები - სსო-თა დიდ ნაწილს აქვს ვებგვერდი (სადაც სასურველია მომხმარებელს
ჰქონდეს უკუკავშირის დატოვების საშუალება);

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა
და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები
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•
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სოციალური ქსელები - ბოლო დროს სულ უფროდაუფრო ხშირად გამოყენებული ახალი საშუალებების (ძირითადად ფეისბუკი, ასევე ტვიტერი, რომელიც უფრო უცხოელ პარტნიორებთან კავშირისათვის გამოიყენება) გვერდით, სსო-ები კვლავ აქტიურად სარგებლობენ უკვე აპრობირებული სხვა
საშუალებებითაც (მაგალითად, ელ–ფოსტის მისამართების ბაზების გამოყენებით ინფორმაციის
გავრცელება);

•
•

ბეჭდური გამოცემები (მაგალითად: ბუკლეტები, ფლაერები, პოსტერები, რომელიც, როგორც წესი,
ცალკეული პროექტების განხორციელებისას გამოიყენება);
ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული პროექტების ფარგლებში შეხვედრები სამიზნე ჯგუფებთან,
პარტნიორ ორგანიზაციებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან, საკუთარი საქმიანობის მიზნებისა
და დაგეგმილი აქტივობების შესახებ ინფორმაციის გავრცელების მიზნით; ასევე, პროექტების
დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასების ეტაპზე დაინტერესებულ მხარეებთან გამართულ
შეხვედრებზე, უკუკავშირის სხვადასხვა ფორმების გამოყენება მათი მოსაზრებების გასაგებად
(უკუკავშირის კითხვარი; მონაწილეობითი მსჯელობა კონკრეტულ საკითხებზე და ა.შ.);

•

მედია - აქ იგულისხმება როგორც ბეჭდური, ისე ელექტრონული მედია საშუალებები (საერთო
ეროვნული და რეგიონული ტელევიზიები, მათ შორის, საზოგადოებრივი მაუწყებელი). ისე როგორც
წინა, ამ შემთხვევაშიც, აღნიშნული საქმიანობა, როგორც წესი, მხოლოდ კონკრეტული პროექტების
ფარგლებში ხორციელდება;

•

სხვა საშუალებები - მაგალითად, ერთობლივი პროექტების განხორციელებისას, საკუთარი ორგანიზაციის და მისი საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება პარტნიორი ორგანიზაციების ხელთ
არსებული საშუალებებით.

ინფორმაციის გავრცელებისა და მიღების პროცესი დამატებით რამდენიმე საკითხის გადაწყვეტას ითხოვს:

•

ორგანიზაციაში უნდა არსებობდეს საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე პასუხისმგებელი პირი ან გუნდი
(საუკეთესო შემთხვევაში, როგორც წესი, მცირე სსო-ებში ამ ფუნქციას ორგანიზაციის ერთერთი წევრი
ითავსებს);

•
•

ინფორმაციის განახლების საკითხი - თუ რა სიხშირით ხდება მისი განახლება (ხშირად ორგანიზაციის
მიერ გავრცელებული ინფორმაცია მოძველებული და არასრულია);
ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს აქტიური ანგარიშგების პრაქტიკა; ნებისმიერი მის მიერ განხორციელებული აქტივობის ანგარიში უნდა ეგზავნებოდეს მასში უშუალოდ მონაწილე პირებს; ასევე, ორგანიზაცია
აქტიურად უნდა ამუშავებდეს სხვადასხვა საშუალებებიდან (ვებგვერდი, სოციალური ქსელი,
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ელექტრონული ფოსტა და ა.შ.) შემოსულ უკუკავშირს და სათანადო რეაგირებას ახდენდეს მასზე, რაც
დამატებით დროს და რესურსს მოითხოვს.
*

*

*

სსო-ების ორგანიზაციული საქმიანობის ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის შესაფასებლად,
გთავაზობთ, თვითადმინისტრირებად კითხვარს, რომლის მიზანია თითოეულმა დაინტერესებულმა ორგანიზაციამ
თავად შეაფასოს საკუთარი ორგანიზაციის საქმიანობის ეფექტურობის ხარისხი ანგარიშვალდებულებისა და
გამჭვირვალობის პრინციპებთან მიმართებაში.
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ნაწილი II.
ანგარიშვალდებულებისა
და გამჭვირვალობის
პრინციპების დანერგვის
გზამკვლევი
დაინტერესებული

პირებისა

და

ორგანიზაციებისათვის,

ქვემოთ

მოცემულია

რამდენიმე

ხედვა

ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის პრინციპების რეალიზაციის მექანიზმებთან დაკავშირებით.
ამავე დროს, ეს რეკომენდაციები არ არის ყოვლისმომცველი და ამომწურავი და ამასთან, არ წარმოადგენს
სავალდებულო შესასრულებელ დირექტივას - შემოთავაზება დაფუძნებულია ნებაყოფლობით პრინციპზე:
სამოქალაქო საზოგადოების ყველა ორგანიზაციას შეუძლია სრულად ან ნაწილობრივ შეუერთდეს ერთობლივად
შემუშავებულ მექანიზმს.
რეკომენდაციები მოიცავს 3 სფეროს და პასუხობს კითხვებს:

•

ვისთვის? - ვინაა სამიზნე ჯუფი?

•

რა? - რა სახის ინფორმაციაზეა საუბარი?

•

როგორ? - რა გზით ხდება ინფორმაციის გავრცელება? რა არის აღნიშნული საქმიანობის მიზანი და
რა შედეგს ველით?

1. ვისთვის? - სამიზნე ჯგუფები
1.1. შიდა მომხმარებელი
შიდა მოხმარებისათვის განკუთვნილი ინფორმაციის გამოყენების მაგალითები საქართველოს სსო-თა შორის
არც თუ ისე ხშირია. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ასეთი პრაქტიკა არ არსებობს - სამოქალაქო საზოგადოების
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ორგანიზაციათა მნიშვნელოვანი ნაწილი ამზადებს შიდა დოკუმენტაციას, მაგრამ, როგორც წესი, ეს დონორთა
მოთხოვნის შესაბამისად, და ამ უკანასკნელთაგან დაფინანსების მიღების მიზნით ხდება.
ა. ურთიერთობა თანამშრომლებთან. იმ შემთხვევაშიც კი, როცა მეტ–ნაკლებად განვითარებული სსო-ები
გარკვეულ ძალისხმევას ხარჯავენ შიდა ორგანიზაციულ ურთიერთობებზე, ორგანიზაციის მართვის პროცესებში
რიგითი წევრების სრულფასოვნად ჩართვას, მაინც ნაკლები ყურადღება ექცევა. როგორც წესი, ითვლება
რომ, ორგანიზაციის თანამშრომლები, თავიანთი სამსახურეობრივი პოზიციიდან გამომდინარე, ისედაც
კარგად ერკვევიან ორგანიზაციაში მიმდინარე პროცესებში. ამასთანავე, ნაკლებად ხდება მათი მოსაზრებების
გამოვლენა, როგორც პროგრამული დაგეგმვისას, ისე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.
ამ მხრივ მდგომარეობა უკეთ არც მცირე სსო-ებშია. ბუნებრივად იგულისხმება, რომ ორგანიზაციის წევრები,
ორგანიზაციის სიმცირიდან გამომდინარე, სრულყოფილად ფლობენ ინფორმაციას არსებული მდგომარეობის
შესახებ. მცირე სსო-ებს, შედარებით განვითარებულისაგან განსხვავებით, არც შესაბამისი დოკუმენტაცია
გააჩნიათ და აქცენტს ძირითადად, მცირე ჯგუფში პირად კონტაქტებზე ამყარებენ.
ყოველივე ეს, არც თუ იშვიათად, იწვევს გაურკვევლობასა და ზოგჯერ კონფლიქტსაც, რაც განსაკუთრებით დიდ
ორგანიზაციებში იჩენს თავს.
თეორიულად

ყველა

თანხმდება,

რომ

ინფორმირებული

თანამშრომლის/წევრის

კვალიფიკაცია

არაინფორმირებულზე ბევრად მაღალია, ასევე თანამონაწილეობის განცდა გადაწყვეტილებების მიღების
პროცესში ზრდის მის პასუხისმგებლობას, რაც შრომის ნაყოფიერებაზე აისახება. სხვა საკითხია, უთმობს თუ არა
ორგანიზაციის მმართველი რგოლი საკმარის დროს ამ გამოწვევის მოგვარებას.
თანამშრომელთა/ორგანიზაციის წევრთა ინფორმირებასა და აქტიურ მონაწილეობას, გარდა დეკლარირებული
ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის სტანდარტების აღსრულებისა, პრაგმატული დანიშნულებაც აქვს:

•

ორგანიზაციაში, სადაც წევრები კარგად არიან ინფორმირებულნი არსებულ გარემოსთან დაკავშირებით და გაზიარებული აქვთ პასუხისმგებლობა ორგანიზაციაში მიმდინარე პროცესებზე, მმართველ
რგოლს ცალკეული ამოცანების შესასრულებლად ნაკლები დროის დახარჯვა უწევს. ამავე დროს, არც
თუ იშვიათად ვხედავთ სიტუაციას, როცა ორგანიზაციის მმართველებს უწევთ თავიდან „გადაამოწმონ“
თანამშრომლისათვის მიცემული დავალება, რაც რეალურად მმართველის მიერ საქმის თავიდან
გაკეთებას გულისხმობს;

•

ინფორმირებული თანამშრომელი არა მარტო უკეთ ასრულებს თავის მოვალეობას, არამედ შეუძლია
ორგანიზაციის ინტერესები კარგად წარმოადგინოს ხელმძღვანელობასთან მუდმივი კონტაქტის გარეშე.
ამ დროს კი ხშირია შემთხვევა, როცა ხელმძღვანელის ადგილზე არყოფნის გამო ორგანიზაციის
მუშაობა პრაქტიკულად ჩერდება. ეს, განსაკუთრებით მწვავედ, მცირე სსო-ებში იგრძნობა.
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საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა
და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები
სახელმძღვანელო დოკუმენტი

შემოთავაზება: ორგანიზაციის წევრებს, როგორც წესი, ნაკლებად აღელვებთ ორგანიზაციის
სტრატეგიული ხედვის არცოდნა: მეტნაკლებად, განსაკუთრებით განვითარებულ სსო-ებში, არსებობს
შესაბამისი დოკუმენტაცია (ორგანიზაციის მისიის განაცხადის, თუ სხვა ფორმით), გარდა ამისა,
თანამშრომელთა სამუშაო შეხვედრებზე ცალკეული საკითხების განხილვასთან ერთად, საქმიანობის
ზოგადი პრინციპებიც განიხილება.

უფრო მნიშვნელოვანია ორგანიზაციას ჰქონდეს

შინაგანაწესი (თუნდაც თეზისების სახით), რომელშიც

ნათლად იქნება აღწერილი თანამშრომელთა უფლებები და მოვალეობები. გარდა ამისა, უნდა არსებობდეს
ორგანიზაციის მიმდინარე მდგომარეობის აღწერილობა (სახელფასო პოლიტიკა, მიმდინარე პროექტების
მდგომარეობა, ინფორმაცია პერსპექტიული საქმიანობის/პროექტების შესახებ), რაც ორგანიზაციის წევრს
შეუქმნის სტაბილურობის განცდას და საშუალებას მისცემს უფრო ნათლად დაინახოს საკუთარი როლი
ორგანიზაციაში. ამასთანავე, ორგანიზაციის სტრატეგიის განსაზღვრისა და პროექტების დაგეგმვისას,
თანამშრომელთა მოსაზრებების გაგება და გათვალისწინება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დადებითად
იმოქმედებს ორგანიზაციის ეფექტურ ფუნქციონირებაზე.

ასევე,

შიდა

მომხმარებლების

ორგანიზაციულ

საქმიანობაში

მონაწილეობის

გასაზრდელად,

ყურადსაღებია შემდეგი შემოთავაზებები:

•

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობის ბუნებიდან გამომდინარე, პროექტის
დაგეგმვიდან მის საბოლოო შეთანხმებამდე, შესაძლოა რამდენიმე თვე გავიდეს. დროის
ამ მონაკვეთში, ორგანიზაციის თანამშრომლებმა, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ დაგეგმვის
პროცესში, შესაძლოა პოზიცია შეიცვალონ ან დატოვონ ორგანიზაცია. ამიტომ მნიშვნელოვანია,
ორგანიზაციის შიგნით საერთო ხედვის არსებობისთვის, მუდმივი მონაწილეობითი პროცესი
მიმდინარეობდეს და ძირითადი გუნდის თანამონაწილეობით განისაზღვროს საქმიანობის
სტრუქტურა და სამუშაო პროცესები;

•

სასურველია, ორგანიზაციას ჰქონდეს მუდმივად განახლებადი და ყველა თანამშრომლისთვის
ხელმისაწვდომი მონაცემთა ბაზა, რაც ხელს შეუწყობს ორგანიზაციის საქმიანობის ეფექტურ და
ეფექტიან წარმართვას, შიდა სწავლებას და ინსტიტუციური მეხსიერების შენარჩუნებას;

•

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ყოველდღიური საქმიანობის ეფექტურობისთვის ძალიან
სასარგებლოა შიდა ორგანიზაციული რეგულარული შეხვედრები, კვირაში ერთხელ მაინც,
სადაც ორგანიზაციის თანამშრომლებს საშუალება ეძლევათ ერთმანეთს აქტიურად გაუზიარონ
ინფორმაცია მიმდინარე საქმიანობისა და გეგმების შესახებ, განიხილონ მიღწეული შედეგები,

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა
და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები
სახელმძღვანელო დოკუმენტი
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იმსჯელონ არსებულ გამოწვევებზე და ერთად მივიდნენ საუკეთესო გამოსავლამდე. ეს
ხელს უწყობს შიდა ორგანიზაციულ გამჭვირვალობას და ანგარიშვალდებულებას, გაზრდის
თანამონაწილეობის განცდას, გამორიცხავს არასწორ კომუნიკაციას და ინფორმაციაზე
ხელმისაწვდომობის ნაკლებობას.

ბ. ურთიერთობა აღმასრულებელ ან/და სამეთვალყურეო საბჭოსთან. საქართველოს სსო-თა პრაქტიკა
გვიჩვენებს, რომ საბჭოების როლი ორგანიზაციათა უმრავლესობაში ფორმალურია და ისინი ხშირად მხოლოდ
კანონმდებლობის ან დონორთა მოთხოვნის შესაბამისად იქმნება. მხოლოდ სსო-თა მცირე ნაწილი მიმართავს
საბჭოებს არსებული სიტუაციისა და პერსპექტივის განხილვის მიზნით და რეკომენდაციების მისაღებად. ამავე
დროს, თავად განსახილველი ინფორმაციის ხარისხიც არ არის დამაკმაყოფილებელი. როგორც წესი, საბჭო
ისმენს ზოგად ინფორმაციას და სიღრმისეულად არ იკვლევს არსებულ მდგომარეობას.
ეს არ არის მხოლოდ ორგანიზაციის მმართველი რგოლის ბრალი - საბჭოს წევრები, რომლებიც თავიანთ
მოვალეობას საზოგადოებრივ საწყისზე ასრულებენ, საკმაოდ დაკავებული არიან საიმისოდ, რომ ორგანიზაციის
განვითარებას დაუთმონ დიდი დრო. ხშირად ეს პირები თავად წარმოადგენენ სხვა სსო-ებს და, ბუნებრივია,
უფრო საკუთარი ორგანიზაციის განვითარებაზე არიან ორიენტირებულნი.
შესაბამისად, საჭიროა საბჭოს წევრებისათვის ადეკვატური ინფორმაციის მარტივი და მათთვის ხელსაყრელი
ფორმით მიწოდება და მათი დაინტერესება ერთობლივი, ურთიერთხელსაყრელი საქმიანობის პერსპექტივით.
ამ შემთხვევაში საბჭოს წევრები, რომელთაც კარგად გააზრებული ექნებათ ორგანიზაციის პერსპექტივა,
უფრო აქტიურად ჩაერთვებიან არსებულ გამოწვევებზე რეაგირების პროცესში. უფრო მეტიც, მესამე
პირებთან ურთიერთობაში ისინი გადაიქცევიან ორგანიზაციის ლობისტებად, ამ სიტყვის ყველაზე პოზიტიური
მნიშვნელობით და ამავე დროს იმოქმედებენ, როგორც ორგანიზაციის იდეების, პრინციპებისა და აქტივობების
შესახებ ინფორმაციის გამავრცელებლები.

შემოთავაზება: საბჭოს წევრებისათვის, თუ ორგანიზაციას მართლა სურს ამ სტრუქტურის რეალური
გამოყენება, ცალკე უნდა მომზადდეს ორგანიზაციის საქმიანობის ამსახველი ანგარიშის გამარტივებული
ფორმა (პერსპექტივების წარმოჩენით) და გარკვეული პერიოდულობით, უნდა მიეწოდოთ მათ.
აღნიშნული არ ნიშნავს, რომ ორგანიზაციამ ცალკე დოკუმენტების მომზადებაზე უნდა დახარჯოს დრო და
ადამიანური რესურსი. გამარტივებული ფორმა ნიშნავს სტატისტიკით გამყარებული არსებული სიტუაციის
კონსტატაციას, ორგანიზაციის ხედვას შემდგომ საქმიანობებთან დაკავშირებით და განვითარების
პროცესში საჭოს ჩართვის კონკრეტულ შეთავაზებებს.

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა
და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები
სახელმძღვანელო დოკუმენტი

28

1.2. გარე მომხმარებელი
გარე მომხმარებელთა შორის, სსო-თა მხრიდან, როგორც წესი, უმთავრესი ყურადღება დონორ ორგანიზაციებს
(სპონსორებს) ეთმობა. საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ცდილობენ, ძირითადად, დონორთა მოთხოვნებსა
და საჭიროებებს მოერგონ, რათა ფინანსური მდგომარეობა მყარი ჰქონდეთ. შესაბამისად, საზოგადოებაში
ჩნდება მოსაზრება, რომ სსო-ების საქმიანობა ემსახურება არა საყოველთაო კეთილდღეობის ზრდას, არამედ
კონკრეტული ადამიანების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ამგვარი დამოკიდებულება იწვევს
სსო-ების მიმართ ნდობის შესუსტებას და იმიჯის შელახვას. ეს არ არის მხოლოდ ქართული მოვლენა - ხშირად
აღინიშნება, რომ დონორებზე ორიენტირებული პოლიტიკის შედეგად, განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში,
სამოქალაქო საზოგადოებას სსო-თა ერთობლიობა ანაცვლებს.
გლობალურად მიმდინარე პროცესები, რომელიც პირველ თავში იყო აღწერილი, ამ ტენდენციის შენელებისკენ
და განვითარების სხვა აქტორებთან თანასწორუფლებიანი ურთიერთობის დამყარებისაკენ მიდის. წარმატებული
განვითარებისათვის, საჭიროა საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა მეტი ყურადღება
მიაქციონ როგორც სამიზნე ჯგუფებთან, ისე სხვა აქტორებთან (პარტნიორი ორგანიზაციები, სახელმწიფო,
მთლიანად საზოგადოება) თვისებრივად ახალი ურთიერთობების დამყარებას.
სხვადასხვა აქტორის ჩართულობა, პროექტის/პროგრამის დაგეგმვისა და განხორციელების ფაზაში, საჭიროებს
მეტ დროს და ფინანსურ რესურსს, პროცესი კი შრომატევადია, რის გამოც სსო-ები ცდილობენ შიდა რესურსით
შემოიფარგლონ საქმიანობისას. იმისათვის, რომ ორგანიზაციამ შეძლოს იმ სისტემის, რომელშიც ფუნქციონირებს,
სიღრმისეულად გააზრება, სხვადასხვა აქტორის პერსპექტივების დანახვა მნიშვნელოვანია, რაც დაეხმარება
უფრო ეფექტურად დაგეგმოს და განახორციელოს პროექტი. სხვადასხვა აქტორის პროცესში მონაწილეობა
ზრდის ორგანიზაციის საქმიანობის ლეგიტიმაციას და სტრატეგიული კავშირების დამყარების შესაძლებლობას,
შესაბამისად, იზრდება მისი ანგარიშვალდებულება, ამავე დროს სსო-ს ეზრდება შესაძლებლობა უფრო მყარად
დაასაბუთოს საკუთარი ქმედებები.
ა. ურთიერთობა სამიზნე ჯგუფებთან. სამიზნე ჯგუფების წევრები, პირდაპირი ბენეფიციარები, სსო-ის არა მარტო
უმთავრესი პარტნიორები არიან, არამედ მათი სხვადასხვა დონით მონაწილეობა ორგანიზაციის არსებობის
საჭიროების დასაბუთებას წარმოადგენს. მიუხედავად ამისა, მათი როლი სამოქალაქო სექტორის საქმიანობის
პროცესში შედარებით ნაკლებადაა წარმოჩენილი, თუ არ ჩავთვლით პროექტების შეფასების ანგარიშებში
(თუნდაც წარმატებული მაგალითების აღწერისას) მოცემულ სტატისტიკურ მონაცემებს.
პირდაპირ ბენეფიციართა (მოსარგებლეთა) მონაწილეობა, ამ შემთხვევაშიც კი, მხოლოდ უკუკავშირის (ხშირად
ფორმალური) კითხვარების შევსებით შემოიფარგლება, რომელსაც ტრენინგების, ან შეხვედრების მონაწილენი
ავსებენ. თავისთავად, ეს ცუდი არ არის, მითუმეტეს, თუ კითხვარი სწორადაა შედგენილი და მიღებული
შედეგების ანალიზი გამოიყენება შემდგომი საქმიანობის უკეთ დაგეგმვისთვის (და არა მხოლოდ პროექტის
ანგარიშებისთვის).

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა
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სამიზნე ჯგუფებთან ორმხრივი კომუნიკაცია, გარდა თავად ორგანიზაციის საქმიანობის ეფექტურობის ზრდისა,
იწვევს რამდენიმე არაპირდაპირ შედეგსაც, რაზეც ყურადღების გამახვილება აუცილებლად საჭიროა:

•

ბენეფიციართა საჭიროებებზე დაფუძნებული საქმიანობა ორგანიზაციის სარგებლიანობას ზრდის;

•

ბენეფიციართათვის საქმიანობის შესახებ კონკრეტული ინფორმაციის მიწოდება და მათი მოსაზრებების
გამოვლენა, როგორც დაგეგმვის, ისე განხორციელების ეტაპზე იწვევს მათ უფრო აქტიურ მონაწილეობას პროცესში;

•

სამიზნე ჯგუფებისა და ბენეფიციარების რეკომენდაციების გამოვლენა და ასახვა მიღებულ გადაწყვეტილებაში, ზრდის ორგანიზაციის ანგარიშვალდებულებას და ამცირებს სკეფსისს, მიღებული
გადაწყვეტილების ეფექტურობის შესახებ;

•

იზრდება ნდობა ორგანიზაციის მიმართ, რაც აიოლებს სამუშაოთა წარმოებას;

•

თავად ბენეფიციარები, ბუნებრივად ხდებიან ორგანიზაციის, მისი მიზნების, საქმიანობისა და წარმატებების შესახებ ინფორმაციის გამავრცელებლები ისე, რომ ორგანიზაციას ამ მიმართულებით
დამატებითი მუშაობის განხორციელება აღარ უწევს;

•

მეგობრული გარემო, კონკრეტულ თემში თუ ინტერესთა ჯგუფში, აიოლებს არა მარტო კონკრეტული
სსო-ის, არამედ მისი პარტნიორების მომავალ საქმიანობასაც (იქ, სადაც სსო რეალურად მუშაობდა
და გაცემული დაპირებები სრულად შეასრულა, ახალი ორგანიზაციის ან ახალი პროექტის გამოჩენას
ბენეფიციარები კეთილგანწყობით ხვდებიან და პირიქით);

•

და ბოლოს, არანაკლები მნიშვნელობა აქვს ბენეფიციართა მიერ თავიანთ საცხოვრებელ გარემოში
ორგანიზაციის პოზიტიური იმიჯის შექმნის ხელშეწყობას, რაც მთლიანად სამოქალაქო სექტორის იმიჯის
ზრდაზე პოზიტიურად აისახება.

შემოთავაზება: სამიზნე ჯგუფებთან მუშაობისას თავი უნდა ავარიდოთ ძირეული პრინციპების შესახებ
ზოგად საუბარს (როგორც წესი, ეს პროცესის მონაწილეთა გაღიზიანებას იწვევს). ბენეფიციარებს ისეთივე
სახით უნდა მიეწოდოს კონკრეტული ინფორმაცია, როგორც ეს (ბუნებრივია, უკანასკნელ შემთხვევაში
უფრო დეტალურად) დონორებთან პროექტის წარდგენისას ხდება:

•
•
•

რა პრობლემა/გამოწვევა არსებობს კონკრეტულ სფეროში;
რას წარმოადგენს ორგანიზაცია;
რა პროექტს/აქტივობებს ახორციელებს;

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა
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რა შედეგებს ელის;
როგორია მისი ბიუჯეტი;
რა როლი აქვთ, რა სარგებელს მიიღებენ ბენეფიციარები და როგორია ამ შედეგის
პერსპექტივა/მდგრადობა.

სასურველია, რომ ეს ინფორმაცია მიწოდებულ იქნას სტატისტიკური მონაცემებით გამყარებული ბეჭდური
სახითაც, ვინაიდან მხოლოდ შეხვედრებზე ფაქტების ერთჯერადი კონსტატაცია არ იძლევა სასურველ ეფექტს.
ამავე დროს, ორგანიზაციის წარმომადგენლები მზად უნდა იყვნენ, სამიზნე ჯგუფს, მათი სურვილის შემთხვევაში,
მიაწოდონ დამატებითი ინფორმაციაც.

ამასთანავე, უნდა ვეცადოთ დონორების დღის წესრიგის გათვალისწინებისას, არ მოვწყდეთ არსებულ
კონტექსტსა და ორგანიზაციის არსებობის ძირითად მიზნებს და ვიყოთ ბენეფიციართა საჭიროებებზე
ორიენტირებული:

•

არსებული რესურსის გათვალისწინებით, მონაწილეობითი ინსტრუმენტების გამოყენებით

•

პროცესში შეიძლება გამოვიყენოთ უკვე არსებული კვლევები და დასკვნები.

შევეცადოთ სხვადასხვა საშუალებით ბენეფიციართა საჭიროებების გაგებას;

ბ. ურთიერთობა პარტნიორ და სხვა ორგანიზაციებთან სსო-თა საქმიანობის ერთერთი უმნიშვნელოვანესი
ასპექტია. როგორც წესი, ასეთ ურთიერთობებში დონორებთან და ცალკეული პროექტების ფარგლებში სხვა
(ადგილობრივ, უცხოურ თუ საერთაშორისო) ორგანიზაციებთან კოალიციური თანამშრომლობა მოიაზრება.
თუმცა არის ურთიერთობის კიდევ უფრო განვითარებული ფორმების ჩანასახი - ქსელური თანამშრომლობის
სახით, რომელიც თემატური, მსოფლმხედველობრივი თუ ტერიტორიული პრინციპით გაერთიანებულ
თანამოაზრე ორგანიზაციათა ერთობლიობას წარმოადგენს.
თუ საწყის ეტაპზე (გასული საუკუნის 90-იანი წლები) სსო-თა ჯგუფური თანამშრომლობის პრეცედენტებს,
ძირითადად დონორი ორგანიზაციების მიერ წარმოებული პოლიტიკა განაპირობებდა, შემდგომ პერიოდში სსოები, უკვე როგორც ცალკეული პროექტების ფარგლებში, ისე საკუთარი ხედვებიდან გამომდინარე, ავითარებენ
ურთიერთთანამშრომლობას და ეს უცილობლად პოზიტიურ ტენდენციად უნდა ჩაითვალოს.
მეორე მხრივ, ნეგატიურ ასპექტს წარმოადგენს ის გარემოება, რომ მცირე გამონაკლისის გარდა, პარტნიორ
ორგანიზაციებს არ აქვთ ერთმანეთის შესახებ მეტნაკლებად სრული ინფორმაცია. ამასთან, რაც უფრო დიდია
თანამშრომლობის ფორმატი (ქსელები, ფორუმები, პლატფორმა) და მრავალრიცხოვანია მისი წევრები, სსოებში პარტნიორთა საქმიანობის შესახებ ინფორმირების ხარისხი უფრო კლებულობს.
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ყოველივე ზემოთქმულს ერთვის პარტნიორთა მიერ საკუთარი ორგანიზაციის შესახებ ხშირად არაადეკვატური
ინფორმაციის მიწოდება: მისიის ზოგადი დეკლარირება, განხორციელებული პროექტების ოდენობა და
შიდაორგანიზაციული სტრუქტურის აღწერა, რაც ხშირად პარტნიორებისათვის არაფრისმთქმელი სტატისტიკის
ნაკრებს წარმოადგენს.

შემოთავაზება: პარტნიორი ორგანიზაციებისათვის საკუთარი საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის
მიწოდების პროცესში, მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, თავი ავარიდოთ მისიისა და ამოცანათა ზოგად
დეკლარირებასა და განხორციელებული პროექტების სტატისტიკას. ყურადღება უნდა გამახვილდეს ისეთ
საკითხებზე, რაც პარტნიორებისათვის უფრო გამოსადეგი იქნება. კერძოდ, შემდეგი სახის ინფორმაცია
მივაწოდოთ:

•
•

ორგანიზაციის ხედვა კონკრეტული პრობლემის შესახებ;
განხორციელებული პროექტების შედეგად შექმნილი წარმატებული მაგალითების ანალიზის
და ახალი მეთოდების გაცნობა იმ ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც ანალოგიური პრობლემის
გადაჭრაზე მუშაობენ;

•

ერთობლივი საქმიანობის პერსპექტივების წარმოჩენა და თანამშრომლობის კონკრეტული
ფორმების შეთავაზება არსებული და პოტენციური პარტნიორებისათვის.

გ. ურთიერთობა ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან სსო-ებისათვის, როგორც საქართველოში,
ისე გლობალურად, ხშირად საკმაოდ პრობლემურია. ერთი მხრივ, სამოქალაქო სექტორი თანამშრომლობს
ხელისუფლებასთან, ხოლო, მეორე მხრივ, ახორციელებს ამ უკანასკნელის საქმიანობის მონიტორინგს. ამ
ორი სახის აქტივობის ურთიერთშეთავსება საკმაოდ რთულია, განსაკუთრებით, ახალი დემოკრატიის ქვეყნებში,
სადაც ხელისუფლება მის მიმართ გამოთქმულ კრიტიკას, როგორც წესი, მტკივნეულად აღიქვამს.
გარდა ამისა, ხელისუფლების სხვადასხვა დონეებთან ურთიერთობა ტაქტიკურ დონეზეც განსხვავდება
ერთმანეთისაგან:

•

ცენტრალურ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობისა თუ ოპონირების რეჟიმი უმთავრესად სტრატეგიულ თემებთან (ცალკეულ სფეროებში პრიორიტეტების დადგენა, შესაბამისი სტრუქტურებისა
და მექანიზმების შექმნა და მათი საქმიანობის რეგულირება) დაკავშირებით მიმდინარეობს,
ხოლო ცალკეულ, პრაქტიკულ ასპექტებს (ცალკეული საზოგადოებრივი მომსახურების მიწოდება
მოსახლეობისათვის, მაგალითად, უფლებადამცველთა საქმიანობის კონცენტრირებას კონკრეტული
საკითხების გარშემო) შედარებით ნაკლები ყურადღება ეთმობა;

•

ადგილობრივ თვითმმართველობებთან ურთიერთობისას პირიქით, სწორედ საზოგადოებრივი მომსახურების მიწოდების პროცესში (მოქალაქეთა მონაწილეობის ზრდა, ადგილობრივი სათემო
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ინიციატივები და ა.შ.) მონაწილეობა წარმოადგენს უმთავრეს ფორმას, ხოლო სტრატეგიული
სტრუქტურირების საკითხები შედარებით უკანა პლანზე გადადის (მაგალითად, თვითმმართველობის
ხედვა რომელიმე სფეროს სტრატეგიული განვითარების გეგმასთან დაკავშირებით და სხვა).
ხელისუფლების რომელ შტოსთანაც უნდა თანამშრომლობდეს მესამე სექტორი, ურთიერთობის პროცესში
იკვეთება ერთი ნაკლი - ხელისუფლების წარმომადგენლებს ხშირად არ გააჩნიათ კონკრეტულ სსო-თა და
მათი საქმიანობის შესახებ სრული ინფორმაცია (ეს განსაკუთრებით მწვავედ წარმოჩინდება ხელისუფლების
ცვლისა და პოლიტიკაში ახალი პირების შემოსვლის პერიოდებში). ამ ხარვეზის წარმოქმნას ხშირად თავად
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები უწყობენ ხელს, რომლებიც ხელისუფლებას ან მხოლოდ ზოგადი
სახის ინფორმაციას აწვდიან (ორგანიზაციის ზოგადი მიზანი), ან მხოლოდ ფრაგმენტირებულს (კონკრეტული
პროექტის ცალკეული აქტივობების აღწერა).

შემოთავაზება: სსო უნდა შეეცადოს, მოკლე და კომპაქტური ინფორმაცია მიაწოდოს სახელისუფლებო
ინსტიტუტების წარმომადგენლებს. კერძოდ, ასეთი:

•
•
•
•

ორგანიზაციის წარდგენა;
საქმიანობის მიმართულებები - ზოგადად აქტივობები და კერძოდ, კონკრეტული პროექტი;
ხელისუფლებისა და სსო-თა ინტერესების გადაკვეთის უმთავრესი ასპექტები;
საერთო საქმიანობის პერსპექტივა და კონკრეტული ერთობლივი აქტივობის შეთავაზება.

ისევე, როგორც სხვა სეგმენტებთან ურთიერთობისას, მნიშვნელოვანია ასეთი ინფორმაციის შემცველი
დოკუმენტის არსებობა, რაც ბიუროკრატიული სისტემისათვის (ინსტიტუციური მეხსიერებისათვის)
უფრო მისაღებია, ვიდრე კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით ხელისუფლების წარმომადგენლებთან
პირისპირ შეხვედრა.

და ბოლოს, კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც ღირს ყურადღების გამახვილება: ძალზე ხშირად სსო-ები ხელისუფლებას
უკავშირდებიან აქტივობების განხორციელების შუა ეტაპზე, როცა საჭირო ხდება საჯარო ხელისუფლებასთან
ურთიერთობა. ეს ზოგჯერ გარკვეულ სირთულეებს წარმოშობს, ვინაიდან ხელისუფლების წარმომადგენლებს,
ჯერ ერთი, შეიძლება ჰქონდეთ

განსხვავებული ხედვა და მეორე, „მუნდირის ღირსება“ არ აძლევთ მათ

საშუალებას, პოსტ-ფაქტუმ მიიღონ და გაიზიარონ მათგან დამოუკიდებლად მიღებული გადაწყვეტილებები.
აქედან გამომდინარე, სასურველია ხელისუფლებასთან საინფორმაციო შეხვედრები შედგეს ისეთი აქტივობების
დაწყებამდე, რომელშიც საჯარო ხელისუფლების მონაწილეობა აუცილებელია.
დ. ურთიერთობა საზოგადოებასთან სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისათვის უმთავრეს გამოწვევას
წარმოადგენს, რომელსაც, სამწუხაროდ, სხვა აქტორებთან ურთიერთობებისაგან განსხვავებით, უფრო ნაკლები
ყურადღება ექცევა.
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ამავე დროს, გასათვალისწინებელია, როგორც რეალურად არსებული გარემო, ისე რიგი საჭიროებებისა:

•

საზოგადოებასთან ურთიერთობის ნათელი მექანიზმების არსებობა და პერმანენტული საქმიანობა,
უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია, უშუალოდ ორგანიზაციის და საერთოდ, მესამე სექტორის
პოზიტიური იმიჯის შესაქმნელად. განსაკუთრებით, ახალი დემოკრატიის ქვეყნებში არსებობს საკმაოდ
ძლიერი რეტროგრადული, ნეგატიური განწყობა ლიბერალური და დემოკრატიული ღირებულებების
მატარებელი სოციალური სეგმენტების მიმართ (აღნიშნულის დადასტურებაა საქართველოში სსო-თა
„გრანტიჭამიებად“ მონათვლა ოპონენტთა მიერ);

•

გახსნილი საინფორმაციო პოლიტიკა საზოგადოებაში აჩენს ორგანიზაციის მხარდამჭერთა კრიტიკულ
მასას. ამავე დროს, მოსალოდნელია კონკრეტული პირების გამოჩენა („აღმოჩენა“), რომლებიც
ორგანიზაციის ხედვებს იზიარებენ და შესაძლოა კარგ საკადრო რეზერვს წარმოადგენდნენ
ორგანიზაციისათვის (თუნდაც მოხალისეების ან იდეების მულტიპლიკატორთა სახით);

•

საქართველოში არანაკლებ მნიშვნელოვანია კონკრეტული, ე.წ. დასავლური ღირებულებების ფართო
კამპანია, თუ გავითვალისწინებთ ერთი მხრივ, საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების
შეთანხმების პოზიტიური ასპექტების მოსახლეობისათვის გაცნობის აუცილებლობას და, მეორე
მხრივ, ანტიდასავლური პროპაგანდის გაძლიერებას საქართველოში (რომლის უკან რუსული
სპეცსამსახურების კვალი იკვეთება).

შემოთავაზება: სხვა აქტორებთან ურთიერთობისას საჭირო საინფორმაციო მხარდაჭერისაგან
განსხვავებით, სადაც უშუალოდ ცალკეული სეგმენტისათვის საინტერესო კონკრეტულ საკითხებზე
კეთდება აქცენტი, საზოგადოებასთან ურთიერთობისას უფრო ზოგადი სახის, ყოვლისმომცველი
ინფორმაციის გავრცელების საჭიროება იკვეთება.
ამავე დროს, ფართო საინფორმაციო ველის არსებობა არ ნიშნავს მოცულობითი დოკუმენტაციის
გავრცელების მცდელობას. ამ შემთხვევაში უფრო მნიშვნელოვანია საჭირო ინფორმაციის მოკლე
თეზისების და სლოგანების სახით ჩამოყალიბება, სადაც ნათლად გამოჩნდება:

•
•
•
•
•

ორგანიზაციის მისია;
საქმიანობა;
დაფინანსების წყაროები;
განხორციელებული აქტივობები;
წარმატებული მაგალითები.

მოცულობითი ინფორმაციის მოკლე საინფორმაციო მესიჯებით ჩანაცვლებისას შექმნილი კონკრეტიკის
(და სტატისტიკური ინფორმაციის) სიმცირის კომპენსირება ინფორმაციის გავრცელების სისტემური და
მრავალმხრივი მეთოდიკით უნდა მოხდეს, რაზეც ქვემოთ იქნება საუბარი.

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა
და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები
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2. რა? - ინფორმაციის სახეობა
სამიზნე აუდიტორიის განსაზღვრის შემდეგ, მომდევნო ეტაპზე, ბუნებრივია, აუცილებელია გასავრცელებელი
ინფორმაციის ხასიათის, ფორმატისა და მოცულობის განსაზღვრა. უნდა გადაიხედოს:

•
•
•

საჭირო დოკუმენტაციის რა ნაწილი არსებობს, რაც უცვლელად შეიძლება იყოს გამოყენებული;
არსებული დოკუმენტაციის რა ნაწილი ითხოვს ცვლილებას;
რა სახის ახალი დოკუმენტი უნდა შეიქმნას, თუ ორგანიზაცია ამის საჭიროებას ხედავს.

შემოთავაზება: გასათვალისწინებელია მასალის ფორმატი. ხშირად რიგი სსო-ები მიიჩნევენ, რომ
წარმოდგენილი მასალა მოცულობითი უნდა იყოს, რათა მკითხველზე შთაბეჭდილება მოახდინოს. ასეთ
დროს ხშირად მხედველობაში არ მიიღება ის ფაქტი, რომ მოცულობითი მასალა (მით უმეტეს, ნარატივი)
დაინტერესებულ პირს უკარგავს ინფორმაციის ბოლომდე გაცნობის სურვილს.
უმჯობესია, რომ წარმოდგენილი მასალა კომპაქტურად, მწყობრი სისტემით იყოს მიწოდებული,
ხოლო დამატებითი ინფორმაცია, თუ ასეთის გავრცელება საჭიროა, დანართების (ან ბმულების) სახით
მომზადდეს.
აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, ვინ არის ინფორმაციის ადრესატი, რათა მის საჭიროებებს
მოერგოს ინფორმაცია (რაზეც წინა ქვეთავში იყო საუბარი).

თავისი ბუნებიდან გამომდინარე, დოკუმენტაცია შეიძლება იყოს სტრატეგიული შინაარსის ან ყოველდღიური
მოხმარებისათვის განკუთვნილი.

2.1. სტრატეგიული ხასიათის დოკუმენტები
1. ორგანიზაციის სტრატეგიის, მისიის, მიზნების აღწერა. ეს დოკუმენტი არის ორგანიზაციის „სავიზიტო ბარათი“,
რომლის საშუალებითაც დაინტერესებული პირები და ორგანიზაციები იღებენ ინფორმაციას ორგანიზაციის
ისტორიის, მსოფლმხედველობისა და საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების შესახებ.

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა
და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები
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შემოთავაზება: არ არის აუცილებელი ახალი, ცალკე დოკუმენტის შექმნა. ყველა ორგანიზაციას აქვს
შესაბამისი სახის მასალა, ვინაიდან დონორთათვის წარსადგენ ნებისმიერ პორექტს უნდა დაერთოს
მონაცემები ორგანიზაციის შესახებ. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ორგანიზაციას არასოდეს მოუმზადებია
პროექტი, ორგანიზაციის მისიისა და მიზნების აღწერა სარეგისტრაციო დოკუმენტებიდან, კერძოდ,
წესდებიდან შეიძლება იყოს აღებული.
დოკუმენტში სასურველია მოცემული იყოს:

•
•

ორგანიზაციის მოკლე ისტორია (დაფუძნების და რეგისტრაციის თარიღი);
მისია და მიზნები - ამ შემთხვევაში კარგი იქნება, თუ მოკლე ფორმატში მომზადდება:
• სამოქმედო არეალში არსებული სურათის აღწერა (მაგალითად, სოციალურ სფეროში მომუშავე
ორგანიზაციებისათვის - ქვეყანაში ამ სფეროში არსებული სურათის და გამოწვევების აღწერა);
• შესაბამისი სტატისტიკა;
• გამოწვევაზე პასუხის მიზნით აუცილებლად განსახორციელებელი ქმედებები;
• ამ მიმართულებით, სად ხედავს თავის როლს კონკრეტული სსო.

დოკუმენტისათვის საჭირო სიტუაციის ანალიზი და სტატისტიკური ინფორმაცია, შესაძლოა როგორც საკუთარი,
ისე პარტნიორი და სხვა ორგანიზაციების კვლევებიდან, ოფიციალური სტატისტიკიდან და სხვა ანალიტიკური
მასალიდან იყოს აღებული (ბუნებრივია წყაროს მითითებით).
2. მონაცემები მართვის სტრუქტურისა და პერსონალიის შესახებ განვითარებული ორგანიზაციების მიერ ხშირად
გამოიყენება და საკუთარ ვებგვერდებზეა განთავსებული. შესაბამისად, მასზე ყურადღების გამახვილება არ
ღირს, თუმცა კარგი იქნება, თუ ამ მასალაში მმართველი სტრუქტურის აღწერასთან ერთად წარმოდგენილი
იქნება, არა მარტო მოქმედ თანამშრომელთა ჩამონათვალი, არამედ მონაცემები მაგალითად, მოხალისეებისა
და ორგანიზაციის ყოფილი წევრებისა და ორგანიზაციასთან მეტნაკლებად დაკავშირებული პირების შესახებაც
(სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები და სხვა).
3. ინფორმაცია სხვადასხვა გაერთიანებებში წევრობის (ფორუმები, ქსელები, პლატფორმა), აგრეთვე სხვა სახის
კავშირების (დოკუმენტებთან, ქარტიებთან მიერთება) შესახებ, რაც ნათელ წარმოდგენას ქმნის, ორგანიზაციის
არა მარტო მსოფლმხედველობრივ მიმართულებაზე, არამედ მის აქტივობებსა და პარტნიორთა მიერ მის
აღიარებაზე.

შემოთავაზება: კარგი იქნება, თუ ამ მასალას მოყვება შესაბამისი გაერთიანებების მოკლე აღწერაც,
თუნდაც წყაროზე (გამოცემა, ბმული) მითითება.

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა
და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები
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ამავე დროს, არ არის აუცილებელი დიდი დოკუმენტის მომზადება, შესაძლოა ეს მასალა ბულეტების სახით იყოს
წარმოდგენილი და მეტიც, ინკორპორორებული იყოს ორგანიზაციის აღწერის დოკუმენტში.
4. ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული პროექტების ჩამონათვალი ასევე მნიშვნელოვანი დოკუმენტია,
რომელიც საშუალებას გვაძლევს ორგანიზაციის საქმიანობის მასშტაბი შევაფასოთ. ფაქტობრივად, ყველა
ორგანიზაციას აქვს განხორციელებული პროექტების ჩამონათვალი (თუნდაც, დონორთათვის წარსადგენად)
და შესაბამისი მასალის მომზადება სირთულეს არ წარმოადგენს.

შემოთავაზება: განხორციელებული პროექტების ჩამონათვალში არ არის საჭირო პროექტის ფართო
აღწერა. საკმარისია სათაურის, პროექტ(ებ)ის მიზნის, დონორის და სხვა ანალოგიური ინფორმაციის
მითითება.

ამავე დროს, არ არის სასურველი მხოლოდ პროექტის არსის ჩვენება. იდეალურ შემთხვევაში კარგი იქნება,
თუ მოკლედ აღწერილი იქნება სტატისტიკური მონაცემებით გამყარებული პროექტის შედეგები, წარმატებული
მაგალითები და მათი მიღწევის მეთოდოლოგია. ეს მასალა შესაძლოა პროექტის ანგარიშებიდან და გარე
შეფასებების დასკვნებიდან იყოს აღებული.
5. შიდა მმართველობის პოლიტიკის დოკუმენტები. როგორც წესი, ეს მასალა უფრო შიდა მომხმარებელს
(ორგანიზაციის წევრები, თანამშრომლები) აინტერესებს. აქ მოცემული უნდა იყოს, თუ როგორ ხდება
ორგანიზაციის მართვა, როგორია გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმი, ფინანსური რეგულაციები, სახელფასო
პოლიტიკა და ა.შ.

შემოთავაზება: მასალა მომზადებული უნდა იყოს ორგანიზაციის შიდა რეგულაციების (შინაგანაწესი და
სხვა დოკუმენტები, რაზეც იყო ზემოთ საუბარი, ასეთის არსებობის შეთხვევაში) ბაზაზე, რათა იმ პირებს,
ვისაც შეხება აქვთ (ან მომავალში ექნებათ) ორგანიზაციის ყოველდღიურ საქმიანობასთან, შეექმნათ
ნათელი წარმოდგენა სამუშაო პროცესის შესახებ.
გარდა აღნიშნული სახის დოკუმენტებისა, კარგი იქნება, თუ სსო-ს ექნება წარმოდგენილი ხედვა მის
სამუშაო გარემოსთან დაკავშირებით.

6. კონკრეტულ სფეროში ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების განვითარების სურათის აღწერა საშუალებას მიცემს
ყველა დაინტერესებულ მხარეს, გაეცნოს ორგანიზაციის ხედვას, თუ როგორ წარმოუდგენია მას, მის სამოქმედო
არეალში, ქვეყანაში არსებული განვითარების შესაძლო სცენარები კონკრეტული მიმართულებით.
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შემოთავაზება: კარგი იქნება თუ დოკუმენტში იქნება მოცემული მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი,
გრძელვადიანი განვითარების სცენარები. ასევე კარგი იქნება, თუ აღნიშნული იქნება საქმიანობის ის
მიმართულებები, რომელსაც ორგანიზაცია პარტნიორებისაგან ელის.
არსებული სახის ინფორმაცია შეიძლება მომზადდეს, როგორც ცალკე დოკუმენტის სახით, ისე
ინკორპორირებული იყოს ორგანიზაციის მიზნების აღწერის დოკუმენტში.

2.2. სამუშაო დოკუმენტები
ამ სახის მასალა უფრო პრაქტიკული, ყოველდღიური საქმიანობის აღწერის მიზნით გამოიყენება. განსხვავებით
სტრატეგიული ხასიათის დოკუმენტებისაგან, ეს ინფორმაცია, კონკრეტულად გადასაწყვეტი ამოცანების
ხასიათიდან გამომდინარე, ხშირად გადამოწმებას და ცვლას საჭიროებს. ასეთი სახის ინფორმაციას
განეკუთვნება:
7. პროექტების მიმდინარეობის აღწერა, ანუ, შეიძლება ითქვას - აქტივობების კალენდარი.
ყოველდღიური საქმიანობის დაანონსებას, სულ მცირე, მიმდინარე პროექტების ფარგლებში (რელიზების,
ვებგვერდზე განთავსების ან მოსაწვევების სახით) ფაქტობრივად, ყველა ორგანიზაცია იყენებს და დამატებითი
სამუშაოს ჩატარება ამ მიმართულებით საჭირო არ ხდება.
8. განხორციელებული საქმიანობის ანგარიშები სსო-ების საქმიანობის წარმოსაჩენად, გამჭირვალობისა და
ანგარიშვალდებულების კუთხით, ასევე მნიშვნელოვანია. ამ შემთხვევაში იგულისხმება ანგარიში ნარატიული
ფორმით.

შემოთავაზება: სსო უნდა შეეცადოს, წარმოადგინოს არა მხოლოდ დასრულებული საქმიანობის
ანგარიში, არამედ შუალედური ანგარიშიც აქტივობების ყოველი დასრულებული ეტაპის შემდეგ.

ანგარიშის წყაროდ შეიძლება გამოყენებულ იყოს დონორთათვის წარსადგენი შუალედური და საბოლოო
ანგარიშები, ასევე გარე შეფასების დოკუმენტები და მათგან ამოღებულ იქნას ყველაზე მნიშვნელოვანი
პოსტულატები, რომლის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას ორგანიზაცია საჭიროდ მიიჩნევს.
9. ორგანიზაციის ფინანსური ანგარიშები გამჭირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ერთერთი უმთავრესი
მაჩვენებელია. ზოგადად საზოგადოებისათვის და კონკრეტული ინტერესთა ჯგუფებისათვის, ხშირად
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მნიშვნელოვანია,

ფლობდეს

ინფორმაციას

კონკრეტული

ორგანიზაციის

ფინანსური

მდგომარეობის,

დაფინანსების წყაროების და თანხების ხარჯვის შესახებ.

შემოთავაზება: აქაც, ისე როგორც წინა დოკუმენტების მომზადებისას, არ არის აუცილებელი დიდი და
ინფორმაცია-ტევადი მასალის მომზადება. საკმარისია რამდენიმე ძირითადი მონაცემის ჩვენება:

•
•
•
•

ორგანიზაციის წლიური შემოსავალი;
დაფინანსების წყაროები (დონორთა ჩამონათვალი და მიღებული ფინანსური
მხარდაჭერის ოდენობა);
კონკრეტული დაფინანსების მიზანი/მიზნები;
ხარჯვითი ნაწილის ძირითადი მონაცემები:
• რა ნაწილი მიემართა კონკრეტული აქტივობების მხარდასჭერად,
• ქვეგრანტების ოდენობა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში),
• პროექტის ადმინისტრირების ხარჯები (ხელფასების ჯამური მოცულობა და
ორგანიზაციული ხარჯი),
• სხვა ხარჯები (აღჭურვილობის შეძენა და ა.შ.).

ამავე დროს, სასურველია, გაკეთდეს ბმა პროექტი(ებ)ს შედეგებზე, რათა წარმოჩინდეს თანხების ხარჯვის
ეფექტურობა. აღსანიშნავია, რომ ამ მიმართულებით უკვე არსებობს სტანდარტი, რომელსაც მიუერთდა სსოების ნაწილი.9
*

*

*

გარდა ჩამოთვლილი დოკუმენტებისა, ორგანიზაციას, თავისი საქმიანობის უკეთესად წარმოჩენის მიზნით,
შეუძლია საზოგადოებას და დაინტერესებულ მხარეებს შესთავაზოს დამატებითი ინფორმაციაც:
10. მიმდინარე საქმიანობის აღწერის დანართები - საქმიანობისა (სრული ნარატიული/საქმიანობის ანგარიშები,
შეფასებების სრული ტექსტი) და ფინანსური ანგარიშები (პროექტების ანგარიშები და აუდიტის დასკვნების
ამსახველი დოკუმენტაცია).
11. ინფორმაცია პარტნიორ ორგანიზაციებსა და ერთობლივ პროექტებზე (ტექსტების ან ბმულების სახით
გადასვლა მონაცემთა ბაზებზე), რომელიც აღწერს პარტნიორ ორგანიზაციებს და ერთობლივად წარმოებულ
(განხორციელებულ და მიმდინარე პროექტებს).

9

გამჭვირვალობის პროაქტიული ბაზა, იხ. http://www.cso.ge/transparency_database.php
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12. კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით პარტნიორობის შეთავაზება სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის
- ორგანიზაციის მომავალი გეგმებისა და აქტივობების ჩამონათვალი, რაც სხვა ორგანიზაციებთან ერთად უნდა
წარიმართოს. აქ მოიაზრება როგორც კონკრეტული პროექტები, ისე ქსელური მუშაობის ფორმები (განცხადებებზე
ხელმოწერის შეთავაზება, დეკლარაციებთან მიერთების მოწოდება და ა.შ.).

შემოთავაზება: ამ დამატებითი დოკუმენტების თავიდან შექმნა საჭირო არ არის, ის უკვე არსებობს
ორგანიზაციის აქტივობის შედეგად. ამავე დროს, მართალია ბევრი სსო, მეტნაკლებად, ახდენს ამ
სახის ინფორმაციის გავრცელებას, მაგრამ პრობლებას თავად ინფორმაციის მოცულობა და ზოგჯერ
არაადეკვატურობა ქმნის. თუ ორგანიზაციამ ასეთი დანართების, მოწოდებების და შეთავაზებების
გამოქვეყნება გადაწყვიტა, საჭირო იქნება დაზუსტდეს ინფორმაციის ფორმატი, რათა იგი საინტერესო
იყოს ადრესატებისათვის.

2.3. დოკუმენტების გამარტივებული ფორმები
კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს, რომ ინფორმაციის ამსახველი დოკუმენტების ჩამონათვალი და მათი
დასახელებაც კი სარეკომენდაციო ხასიათისაა. რამდენად მისაღები იქნება ეს კონკრეტული სსო-თვის, ამაზე
გადაწყვეტილებას თავად ორგანიზაცია იღებს.
მეორე საკითხია თავად დოკუმენტების ფორმატი. ორგანიზაციას შეუძლია ზემოთ განხილული 12 სახის დოკუმენტი
უფრო მცირე ფორმით და გაერთიანებული სახით წარმოადგინოს. ქვემოთ შემოთავაზებულია ინფორმაციის
გაერთიანების ერთერთი ვარიანტი - მასალის ინკორპორირება 3 დოკუმენტში:
1. ორგანიზაციის საქმიანობის აღწერა:

•
•
•
•
•
•
•
•

ქვეყანაში არსებული პროცესების ზოგადი ხედვა;
ორგანიზაციის სტრატეგია, მისია, მიზნები;
ორგანიზაციის ისტორია;
მართვის სტრუქტურა;
წევრობა კოალიციებსა და გაერთიანებებში;
ინფორმაცია პარტნიორებსა და ერთობლივ პროექტებზე;
ზოგადი შიდა რეგულაცია (გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმი, ფინანსების მართვა და ა.შ.);
ყოველდღიური აქტივობის რეგულაციები/შინაგანაწესი (ყოველდღიური მართვა,
თანამშრომელთა ფუნქციები, მიმდინარე ფინანსური მდგომარეობა და ა.შ.).
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2. ორგანიზაციის პროდუქტი:

•
•
•

დასრულებული და მიმდინარე პროექტები;
პროექტების და ზოგადად საქმიანობის შედეგი (და შესაბამისი სტატისტიკა);
მომავლის ხედვა - დაგეგმილი აქტივობების, პროექტების და პარტნიორობის შეთავაზების სახით.

სურვილის შემთხვევაში - დამატებითი ინფორმაცია (დანართების ან ბმულების სახით): პროექტების ნარატიული
და ფინანსური ანგარიშები, გარე შეფასებები და აუდიტის დასკვნები ანალიტიკური მასალა - კვლევები და ა.შ.).
3. აქტივობების კალენდარი - ყველა დაინტერესებული მხარისათვის ორგანიზაციის აქტივობებში ჩართვის
შეთავაზება, კონკრეტული აქტივობების მიზნისა და განხორციელების პერიოდების მითითებით.

3. როგორ? – ინფორმირების
საშუალებები და მონაწილეობის
მექანიზმები
3.1. ინფორმაციის გავრცელების საშუალებები
სამიზნე აუდიტორიისა და ორმხრივი კომუნიკაციისთვის საჭირო ინფორმაციის კატეგორიების განსაზღვრის
შემდეგ, უნდა დავფიქრდეთ ინფორმაციის მიწოდების ფორმებზე.
ჩვენ არ გთავაზობთ ამ მხრივ გარკვეულ ახალ, ინოვაციურ მეთოდს. ინფორმაციის გავრცელებისა და მიღების ის
ფორმები, რომლებიც ქვემოთაა მოცემული, აქტიურად გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციების მიერ. შევეცადეთ რა ამ საშუალებათა სისტემატიზაციას, გთავაზობთ რამდენიმე რეკომენდაციას,
მათი უფრო ეფექტური გამოყენების მიზნით.
დღეისათვის ინფორმაციის გავრცელების მეთოდებსა და გზებს წარმოადგენს:
ა. ინტერნეტ რესურსები, აღნიშნულში მოიაზრება, როგორც ვებგვერდები, ისე ონლაინ წყაროები.
უმთავრეს გამოწვევას აქ არა ინფორმაციის გავრცელების ამ ფორმების არარსებობა, არამედ მათი
სტრუქტურული ურთიერთგანსხვავება და აქ განთავსებული ინფორმაციის არასრულყოფილი და ხშირად
ურთიერთგამომრიცხავი მონაცემების არსებობა წარმოადგენს.
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•

უნიფიცირებასთან დაკავშირებით რაიმე სწრაფი გარღვევის იმედი, განვითარების ამ ეტაპზე მაინც,
ნაკლებად შეიძლება გვქონდეს. უნიფიცირებული, ან მეტნაკლებად მსგავსი/ჰომოგენური ფორმები,
ისიც ჩანასახოვან მდგომარეობაში, მხოლოდ ზოგიერთ ქსელურ ვებგვერდებს აქვთ. საკითხის
სრულად მოგვარება მომავლის პერსპექტივაა, მას მერე, რაც საქართველოს სამოქალაქო
სექტორი გადაწყვეტს ინფორმაციის გავრცელების სფეროში არსებულ ბევრად უფრო მწვავე
საკითხებს;

•

რაც შეეხება მასალების სანდოობას, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების პრინციპების
გაზიარებამ და თანდათანობითმა დანერგვამ, ამ პრობლემის მოგვარებასაც უნდა შეუწყოს ხელი.

შემოთავაზება: ორი შემოთავაზება, რაც ამ მიმართულებით გაგვაჩნია, ასეთია:

•
•

სამოქალაქო სექტორში დაიწყოს ფიქრი და მსჯელობა სქემატურად ურთიერთმსგავსი
(და არა ერთიანი და ცენტრალიზებული) სტრუქტურის ფორმირებასთან დაკავშირებით;
შედგეს კონსენსუსი ვებგვერდებზე განთავსებული ინფორმაციის გადამოწმების პრინციპებთან
და მექანიზმებთან დაკავშირებით.

ამავე დროს, უკვე დღეისათვის არსებობს მექანიზმი, რომლის გამოყენებაც, სურვილის შემთხვევაში, შედარებით
სუსტად განვითარებულ ორგანიზაციებს შეუძლიათ. ესაა ვებგვერდები: www.csogeorgia.org და www.cso.ge,
რომლებიც ორგანიზაციებს თავის ინტერნეტ-რესურსს სთავაზობენ.
ბ. სოციალური ქსელები, აქ მოიაზრება როგორც პოპულარული ქსელები (ფეისბუკი, ტვიტერი და ა.შ.), ისე სხვა
ელექტრონული საშუალებები (ელ-ფოსტა).

შემოთავაზება: სოციალური ქსელების სწრაფი განვითარება ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა.
ერთადერთი სურვილი, რაც შეიძლება გაჩნდეს, არის ქსელებში და

ელ–ფოსტის მისამართების

საშუალებით დარგობრივი, თემატური ჯგუფების ფორმირებაზე მეტი ყურადღების გამახვილება
(ხშირად სსო-ებს ადრესატთა შორის შეჰყავთ ყველა ნაცნობი, თუ უცნობი ორგანიზაცია ისე, რომ არ
ინტერესდებიან, ამ უკანასკნელთ აინტერესებთ თუ არა მიწოდებული ინფორმაცია - ეს იწვევს ნეგატიური
განწყობის გაჩენას, როგორც ინფორმაციის, ისე მათი გამომგზავნების მიმართაც).

გ. ბეჭდური გამოცემები ქართული სსო-ებისათვის ინფორმაციის გავრცელების ყველაზე ძველი მეთოდია. ამ
შემთხვევაში, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების კუთხით, აქ ვგულისხმობთ ცალკეული აქტივობების
(პროექტების) ფარგლებში მომზადებულ პროდუქციას (ბუკლეტები, ფლაერები, პოსტერები, ლიფლეტები
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და ა.შ.), რომლებიც კონკრეტული აქტივობებისა და მისი მოცემული მომენტისათვის განმახორციელებელი
ორგანიზაციის შესახებ ზოგად მონაცემებს შეიცავს.
დ. შეხვედრები სამიზნე ჯგუფებთან, პარტნიორებთან და საზოგადოებრივ ინტერესთა ჯგუფებთან, ასევე
ძველი და აპრობირებული ფორმაა, რომელიც კონკრეტული პროექტების ფარგლებში ხორციელდება. მისი
საშუალებით შესაძლებელია, როგორც საჭირო ინფორმაციის გაცემა, ასევე დაინტერესებული აქტორების
მხრიდან მოსაზრებებისა და რეკომენდაციის მიღება. პრობლემას აქაც ინფორმაციის გავრცელების არეალის
სიმცირე და არამდგრადობა ქმნის - ნებისმიერი პროექტის დასრულების შემდეგ კონკრეტულ სამიზნე ჯგუფთან
კონკრეტულ თემაზე შეხვედრები წყდება (ან საუკეთესო შემთხვევაში, ახალი დაფინანსების გამოჩენისას, უკვე
სხვა სფეროში ან სხვა რეგიონში ახლდება).

შემოთავაზება: ასეთ პირობებში ნებისმიერი ორგანიზაცია უნდა შეეცადოს, შეინარჩუნოს გარკვეული
მემკვიდრეობითობა. ამ მიზნით შესაძლებელია ორი მეთოდის გამოყენება:

•

პიროვნულ დონეზე კონტაქტების მაქსიმალური შენარჩუნება (მათ შორის, სოციალური ქსელების
და ა.შ. გამოყენებით), რათა, ახალი პერსპექტივის გამოჩენის შემთხვევაში, ორგანიზაციას სამიზნე
ჯგუფთან მუშაობის პროცესის თავიდან დაწყებამ არ მოუწიოს;

ე. მედია - იგულისხმება როგორც პრესა, ისე რეგიონული და ეროვნული მაუწყებლები (მათ შორის,

და

განსაკუთრებით - საზოგადოებრივი მაუწყებელი). აქ უმთავრეს პრობლემას მედიისა და სსო-თა ინტერესების
შეხების წერტილების სიმცირე ქმნის. მედია ხშირად მხოლოდ ნიუსებზე ან სკანდალებზეა ორიენტირებული
და სსო-თა საქმიანობას შედარებით ნაკლებად აშუქებს. ამას საზოგადოებაში სსო-თა ყოველდღიური
საქმიანობისადმი ნაკლები ინტერესიც აძლიერებს.
განვითარებული სსო-თვის მედიასთან ურთიერთობა პრობლემას არ წარმოადგენს (განსაკუთრებით მწვავე
განცხადებების გაკეთების შემთხვევაში). სამწუხაროდ, იგივეს ვერ ვიტყვით მცირე სსო-ებზე ან, თუნდაც მსხვილი
ორგანიზაციების მიერ წარმოებული „არასკანდალური“ საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებაზე.
შესაბამისად, სსო-თა გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების საკითხების გაშუქება მედიის მხრიდან
დიდად წახალისებული არ არის.

შემოთავაზება: სსო-ები უნდა შეეცადონ მუდმივად გაავრცელონ ინფორმაცია ორგანიზაციისა და მისი
აქტივობების შესახებ. ეს უნდა მოხდეს შემჭიდროვებული ფორმით, მარტივი მესიჯების სახით მედიარელიზების, ინტერვიუებისა ან/და თოქ-შოუების ფორმატში.

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა
და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები
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ვ. ინფორმაციის გავრცელების სხვა (არასაკუთარი) საშუალებები. ორგანიზაციას შეუძლია თავისი საქმიანობის
წარმოჩენის მიზნით ისარგებლოს პარტნიორი და სხვა ორგანიზაციების რესურსითაც.

შემოთავაზება: ორგანიზაციას შეუძლია პარტნიორი ორგანიზაციების ვებგვერდებზე (ბუნებრივია, ამ
უკანასკნელთა თანხმობის შემთხვევაში) განათავსოს გასავრცელებელი ინფორმაციის გარკვეული
ნაწილი. წინა ქვეთავში აღინიშნა ერთობლივი პროექტებისა და საქმიანობის ამსახველი დოკუმენტების
გავრცელების საჭიროება. სწორედ ასეთი სახის ინფორმაცია იქნება მისაღები პარტნიორებისათვის,
რომლებიც თავადაც იქნებიან დაინტერესებულნი მისი გავრცელებით.

ზ. ინფორმაციის გავრცელებაზე პასუხისმგებელი. როგორც წესი, ორგანიზაციის შესახებ ინფორმაცია მხოლოდ
გარკვეული პროექტების/აქტივობების ფარგლებში ვრცელდება. ამ შემთხვევაში, მისი გამავრცელებელი
ორგანიზაციის ის თანამშრომელია, რომელსაც აღნიშნული აქტივობის განხორციელება ევალება. ეს გარკვეულ
პრობლემებს წარმოშობს:

•
•

მსხვილ ორგანიზაციებში ცალკეულ მიმართულებებს სხვადასხვა ჯგუფები ახორციელებენ ისე,
რომ საკუთარი ორგანიზაციის სხვა პროგრამებზე მცირე ინფორმაცია აქვთ;
პატარა ორგანიზაციებში, როგორც წესი, ინფორმაციის (მათ შორის, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების საკითხებთან დაკავშირებული) გამავრცელებლად ორგანიზაციის ლიდერი
გვევლინება, რომლის არყოფნის შემთხვევაშიც ხშირად ვერ ხერხდება დაინტერესებული
მხარეებისთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება.

შემოთავაზება: აღნიშნული გამოწვევის საპასუხოდ სხვადასხვა მეთოდი არსებობს:

•

მსხვილ ორგანიზაციებში არსებობს ინფორმაციის გავრცელებაზე პასუხისმგებელი პირი (ან ჯგუფი),
მაგრამ მათთვის საჭიროა მთელი ინფორმაციის ერთად თავმოყრა და საჭირო სლოგანებად/
გზავნილებად ჩამოყალიბება, რაც პრაქტიკაში არც თუ ისე ხშირია;

•

პატარა ორგანიზაციებში შეიძლება ეს ფუნქცია არა მხოლოდ ამ საქმისათვის გამოყოფილმა
თანამშრომელმა, არამედ ორგანიზაციის რომელიმე წევრმა შეითავსოს.

ნებისმიერ შემთხვევაში, იქნება ეს საზოგადოებრივი ურთიერთობების სტრუქტურა (მსხვილ ორგანიზაციაში) თუ
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი (პატარა ორგანიზაციაში):

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა
და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები
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1. უნდა შეიქმნას მარტივი ინსტრუქცია (წერილობითი სახით, ან პრინციპების დონეზე - შიდა შეთანხმების
გზით მიღებული), რომლის მიხედვითაც ორგანიზაციის ნებისმიერ წევრს შეეძლება მარტივი სახის
ინფორმაციის გავრცელება, თუნდაც იგი არ იყოს უშუალოდ ამ კონკრეტულ აქტივობასთან კავშირში;
2. პატარა ორგანიზაციებში უნდა განისაზღვროს შემცვლელი პირი, რომელიც ხელმძღვანელის არყოფნის
შემთხვევაში გაავრცელებს ინფორმაციას.

თ. ინფორმაციის განახლების, გავრცელებისა და მიღების სიხშირე ნებისმიერი ორგანიზაციის (განსაკუთრებით
პატარა) მუდმივი გამოწვევაა. როგორც წესი, საუკეთესო შემთხვევაშიც კი, საინფორმაციო ბაზების განახლება
წელიწადში ერთხელ ხდება. ეს ამცირებს ორგანიზაციის მიერ კონკრეტულ გარემოში შესაძლებლობის
გამოყენების ალბათობას.
მეორე მხრივ, პრაქტიკულად, თითქმის გამორიცხულია ორგანიზაციამ მუდმივად იფიქროს, არა თუ
გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების მიმართულებით, არამედ მიმდინარე პროექტების საქმიანობის
ამსახველი ინფორმაციის მუდმივ განახლებაზე, ასევე მიღებულ მოსაზრებებსა და რეკომენდაციებზე და მათ
ასახვაზე პრაქტიკულ საქმიანობაში.

შემოთავაზება: საინფორმაციო პოლიტიკის განსაზღვრის პროცესში, სამიზნე აუდიტორიისა და
დოკუმენტების ფორმატის განსაზღვრისას, საჭიროა ჩამოყალიბდეს მარტივი სქემა. იდეალურ შემთხვევაში
ეს შეიძლება იყოს გავრცელების მექანიზმებში (ვებგვერდი, პუბლიკაცია და ა.შ.) ინკორპორირებული
„ტემპლეიტი“, რომელშიც ინფორმაციის ცვლა და განახლება ორგანიზაციას არავითარ სირთულეს არ
შეუქმნის. ასეთ პირობებში შესაძლებელი იქნება საჭირო ინფორმაციის განახლება არა წელიწადში
ერთხელ, ან პროექტის დასრულების შემდეგ, არამედ აქტივობების განხორციელების ყოველი ფაზის
დაწყებისას, ან დასრულებისას. ამგვარი შაბლონის არსებობა ასევე დაგვეხმარება დაინტერესებული
მხარეებისგან მიღებული ინფორმაციის რაოდენობრივ და ხარისხობრივ დამუშავებაში, რაც ერთი მხრივ
დონორის წინაშე ანგარიშვალდებულებისთვის, მეორე მხრივ მიღებული ინფორმაციის გათვალისწინებით
ორგანიზაციის საქმიანობის უფრო ეფექტურად დაგეგმვისთვის შეიძლება გამოვიყენოთ.

3.2. მონაწილეობის მექანიზმები - უკუკავშირი
და ბოლოს, კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც უნდა შევეხოთ, არის განსაზღვრა იმისა, თუ როგორ ხდება
რეაგირება ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის აღნიშნული მექანიზმების ამოქმედების შედეგად
მიღებულ შენიშვნებსა და რეკომენდაციებზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა
და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები
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მექანიზმების გამოყენება გულისხმობს, რომ პროცესში ჩართულ ადამიანებს შეუძლიათ

გარკვეული გავლენის მოხდენა, როგორც დაგეგმვის (საჭიროებების კვლევა, განხორციელებული აქტივობის
უკუკავშირი), ისე განხორციელებისა და შეფასების ეტაპზე. თუ ამ მექანიზმების გამოყენებას ექნება მხოლოდ
ფორმალური ხასიათი და მონაწილეთა მოსაზრებების სისტემატიური უგულებელყოფა მოხდება, დაინტერესებულ
მხარეებს ნდობას და სამომავლოდ, მონაწილეობის მოტივაციას დავუკარგავთ.
ამასთან, მნიშვნელოვანია, გავიაზროთ უკუკავშირის შესაძლო შინაარსი:
ა. ბენეფიციართა მოსაზრებები სსო-ების მიერ მეტნაკლებად იკრიბება (მაგალითად თუნდაც შეხვედრების/
სემინარების/ტრენინგების მონაწილეთა მიერ შევსებული უკუკავშირის ფორმები და ა.შ.), თუმცა, როგორც წესი,
ეს პროცესი ფორმალურ ხასიათს ატარებს.
აღსანიშნავია, რომ უმეტეს შემთხვევაში, პირდაპირ ბენეფიციარებს და სამიზნე ჯგუფებს უფრო პრაქტიკული
საკითხები აინტერესებთ და კითხვებთან ერთად რეკომენდაციებსაც ასეთი საკითხების შესახებ იძლევიან.

შემოთავაზება: უკუკავშირის კითხვარების დამუშავება ორგანიზაციას ნებისმიერ შემთხვევაში უწევს
(თუნდაც დონორებისათვის წარდგენის მიზნით), ამიტომ არავითარ სიძნელეს არ წარმოადგენს
ძირითადი მოსაზრებებისა და რეკომენდაციების დაჯგუფება. სასურველია, ორგანიზაციამ ეს მოსაზრებები
შემდგომი აქტივობების დაგეგმვის პროცესშიც გაითვალისწინოს.

ბ. სხვა დაინტერესებული მხარეების მოსაზრებები. ამ ჯგუფში მოიაზრება პარტნიორი ორგანიზაციები და სხვა
სსო-ები, დონორები, საჯარო ხელისუფლება, რომელთა ხედვები და რეკომენდაციები უფრო არა კონკრეტულ
(მაგალითად, ტრენინგის ჩატარების დაგეგმვა და სხვა ორგანიზაციული საკითხები), არამედ სტრატეგიულ
საკითხებს ეხება.

შემოთავაზება: ამ შემთხევაში, მართალია, ეს მოსაზრებები მიმდინარე აქტივობების ფარგლებში
არ აისახება (როგორც წინა შემთხვევაში - უკუკავშირის კითხვარების სახით), მაგრამ ნებისმიერი
ორგანიზაციისათვის მათი გათვალისწინება მნიშვნელოვანია: დონორების მოთხოვნის შესრულების
გარდა (რასაც ყველა სსო დიდ ყურადღებას აქცევს), პარტნიორი ორგანიზაციებისა და ხელისუფლების
წარმომადგენელთა შენიშვნების გათვალისწინებაზე შემდგომი აქტივობების წარმატებაა დამოკიდებული.
შესაბამისად, სასურველია, ცალკე დოკუმენტის (თუნდაც შენიშვნების/ბულეტების ფორმით) სახით
აღნიშნული მოსაზრებები დაფიქსირდეს და ორგანიზაციის მიერ საკუთარი საქმიანობის შემდგომი
დაგეგმვის პროცესში იყოს გამოყენებული.
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გ. დაინტერესებულ მხარეთა რეკომენდაციების შესახებ ორგანიზაციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება
და ინფორმირება. დღეისათვის, ასეთი სახის საქმიანობა საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციებში არ შეიმჩნევა. იმედია, გამოჩნდება რიგი ორგანიზაციებისა, რომლებიც ამ საშუალებას
გამოიყენებენ (საწყის ეტაპზე - თუნდაც ყველაზე მარტივი ფორმით).

შემოთავაზება: ნებისმიერ მსურველ ორგანიზაციას შეუძლია პილოტის სახით, თუნდაც ცალკეული
პროექტის ფარგლებში, დანერგოს აღნიშნული პრაქტიკა იმ საშუალებათა გამოყენებით, რასაც
უკუკავშირის მექანიზმები იძლევა (იხ. ქვემოთ).

უკუკავშირის ფორმებს შორის ორი მეთოდის გამოყენება არის შესაძლებელი:
დ. ელექტრონულ საშუალებებს განეკუთვნება სსო-თა მიერ გამოყენებული ისეთი მექანიზმი, როგორიცაა:

•
•
•

ვიზიტორთა აღრიხვა და ქცევის შესწავლა ვებგვერდებზე და სოციალურ ქსელში;
კითხვა-პასუხის განყოფილებები ვებგვერდებზე;
ურთიერთობა სოციალური ქსელების მეშვეობით.

ე. ფორუმები და სამუშაო შეხვედრები პარტნიორი ორგანიზაციების და სხვა დაინტერესებული მხარეების
მონაწილეობით.

შემოთავაზება: ორგანიზაციას შეუძლია დააფიქსიროს დაინტერესებულ მხარეთა მიერ შემოთავაზებულ
რეკომენდაციებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებები, როგორც ელექტრონულად,
ისე შეხვედრების მსვლელობისას. ასევე, ორგანიზაციას შეუძლია გამოიყენოს სხვა, დამატებითი
მონაწილეობის მექანიზმები, როგორიცაა:

•

ამბავთა თხრობის წრეები
ამ გზით, მრავალი სათემო ორგანიზაცია ცდილობს შეკრიბოს ადამიანები და ხელი შეუწყოს მათ
საკუთარ პრობლემებსა და იმედებზე საუბარს. ადამიანების შეკრება იქცა თემში კომუნიკაციის
გაუმჯობესებისა და თანამეგობრობის გაძლიერების ეფექტურ ინსტრუმენტად. რვა-ათი
ადამიანისგან შემდგარ მცირე ჯგუფებში, ფასილიტატორი წარმართავს ამბავთა თხრობის
წრეებს, უზრუნველჰყოფს ყველა მონაწილის მიერ საკუთარი წვლილის შეტანას პროცესში და
მისი ამბავის მოსმენას. მონაწილეებს შეუძლიათ ფოკუსირება მოახდინონ მათთვის საინტერესო
ნებისმიერ საკითხზე.
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სათემო კვლევები
კვლევა მრავალი ადამიანის ჩართვის ეფექტური მეთოდია. კვლევის შესაძლო ვარიანტები
მოიცავს კარდაკარ დისკუსიებს, ტელეფონით გამოკითხვას ან წერილობითი კითხვარის
გავრცელებას მოსახლეობის თავშეყრის ადგილებში, როგორიცაა ბიბლიოთეკები, მაღაზიები,
სატრანსპორტო გაჩერებები, საზოგადოებრივი ფესტივალები. ასევე, ელექტრონული
კითხვარების გავრცელებას სამიზნე აუდიტორიისთვის. მნიშვნელოვანია, კითხვარი იყოს
ლაკონური, შეიცავდეს მკაფიო განმარტებას, თუ რა მიზანს ემსახურება კვლევა.

•

სათემო შეხვედრები
საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, ასევე შეუძლიათ ორგანიზება გაუწიონ სათემო შეხვედრებს
დღის წესრიგის განხილვისა და კონსენსუსის მიღწევის მიზნით. შეხვედრისთვის საჭიროა
კომფორტული გარემო, გულდასმით შედგენილი დღის წესრიგი და ფასილიტატორი, რომელიც
წარუძღვება კითხვა-პასუხის, განხილვებისა და დებატების პროცესს. შესაძლებელია, სხვადასხვა
ინსტრუმენტების გამოყენებაც, როგორიცაა „გზა პროგრესისკენ“, „ხედვის ჩამოყალიბება“,
„H-ფორმა“, „ტვინის იერიში“, „იდეების განფენა“ და ა.შ.10

ანალოგიური საქმიანობა, ისევე როგორც უკუკავშირის სხვა აქტივობები, შეიძლება პილოტაჟის სახით
განხორციელდეს, რაც ხელს შეუწყობს ორგანიზაციის იმიჯის ზრდას როგორც მოსაზრების/რეკომენდაციის
წარმომდგენთა, ისე სხვა დაინტერესებული მხარეების (დონორები, პარტნიორები) თვალში.

10

ეველინ შპაიხ-ბერი, სოციალური ცვლილების მართვა, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი, 2016 წ.
იხ.: http://civilin.org.ge/pdf/Drive_Social_Change_geo.pdf
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დასკვნის მაგიერ
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საქმიანობის გამჭირვალობისა და ანგარიშვალდებულების
პრინციპებზე შეთანხმებისა და მათი რეალიზაციის პროცესი ჩვენს ქვეყანაში ნელა, მაგრამ მაინც მიმდინარეობს.
საქართველოს მესამე სექტორი, განვითარების დღევანდელ ეტაპზე, ამ პროცესის საწყის ფაზაზე იმყოფება.
ამავე დროს, თუკი ეს პროცესი კვლავ გაღრმავდა, შესაძლებელია ვიფიქროთ შემდგომ ეტაპზე გადასვლაზეც,
კერძოდ, განვავითაროთ დაინტერესებულ მხარეებთან უკუკავშირის მექანიზმები, ხოლო კიდევ უფრო მომდევნო
ეტაპზე - დავიწყოთ აღნიშნული მექანიზმებისათვის ინსტიტუციური ბაზისის შექმნა.
დღეისათვის უმთავრეს გამოწვევას გამჭირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სფეროში ინფორმაციიის
ფორმატისა და მისი ადრესატების განსაზღვრა წარმოადგენს.
წინამდებარე დოკუმენტში შევეცადეთ გაგვეანალიზებინა მიმდინარე პროცესები და სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციებისათვის შეგვეთავაზებინა რიგი რეკომენდაციები.
კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, რომ ეს რეკომენდაციები არ წარმოადგენს, არც გამოწვევის ყოვლისმომცველი
გადაწყვეტის რეცეპტს და არც სავალდებულოდ შესასრულებელ კონვენციას. თითოეულ ორგანიზაციას შეუძლია
გამჭირვალობისა და ანგარიშვალდებულების პრინციპების რეალიზაციისას გამოიყენოს ეს შემოთავაზება ან
ჩამოაყალიბოს საკუთარი მეთოდები.

