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1. შესავალი
კვლევა მიზნად ისახავს განსაზღვროს ფილანთროპიული საქმიანობის, მათ შორის,
მოხალისეობრივი საქმიანობის ეკოსისტემის ელემენტები, საქართველოში არსებული
გამოწვევები და შესაძლებლობები, ამასთან, შეისწავლოს სფეროში არსებული საუკეთესო
საერთაშორისო გამოცდილება. დოკუმენტში აღწერილია ფილანთროპიული საქმიანობის
სფეროში ამ დროისათვის გამოკვეთილი მიგნებები და გამოწვევები საკანონმდებლო, ინსტიტუციურ თუ პრაქტიკულ დონეებზე.
წინამდებარე კვლევის მიზნებისათვის გამოიყენება ფილანთროპიული საქმიანობის ფართო
გაგება, რაც გულისხმობს ინდივიდუალური ან კორპორაციული ინიციატივის საფუძველზე

საზოგადოებრივი კეთილდღეობის მიზნით განხორციელებულ არაანაზღაურებად საქმიანობას. ამ განმარტების შესაბამისად, მომდევნო თავებში მიმოხილული იქნება ფილანთროპიული
საქმიანობის ისეთი სახეები, როგორიცაა ქველმოქმედება, სტრატეგიული და კორპორაციული,
ასევე ინდივიდუალური ფილანთროპია და მოხალისეობის ფორმები. გარდა ამისა, ნაშრომში
განხილულია ის როლი, რომელიც ფილანთროპიულმა საქმიანობამ გაეროს მდგრადი
განვითარების მიზნების მიღწევის კუთხით შეიძლება შეასრულოს.
წინამდებარე კვლევის მცდელობაა, სათანადო ყურადღება დაუთმოს ფილანთროპიული
სფეროს ყველა პოტენციურ თუ არსებულ აქტორს და მათ მიერ განხორციელებულ
აქტივობებს. ეს მიდგომა საშუალებას გვაძლევს, ვკონცენტრირდეთ არა მხოლოდ საქველმოქმედო ორგანიზაციებსა და სამოქალაქო საზოგადოების აქტორებზე, არამედ ფიზიკური
პირებისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლების როლზეც ფილანთროპიული საქმიანობის
განვითარების კუთხით. აღნიშნული მიდგომა, ასევე გვაძლევს საშუალებას, შევისწავლოთ
თითოეულ ფილანთროპიულ აქტორზე და/ან საქმიანობის სფეროზე მოქმედი ეკოსისტემის
ელემენტები, რომლებიც პირობითად, სამ მთავარ მიმართულებას მოიცავს:
-

ფილანთროპიის კულტურა;
საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ჩარჩო;
ინსტიტუციური და პოლიტიკური ჩარჩო.

სფეროს აქტორებისა და მათზე მოქმედი გარემოს შესწავლის მიზნიდან გამომდინარე,
ნაშრომი დიდ ყურადღებას უთმობს იმ ზოგად მიდგომებსა და სპეციფიკურ მაგალითებს,
რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნის მასშტაბით წარმატებით გამოიყენება ფილანთროპიის
განვითარებისთვის. აღსანიშნავია, რომ წინამდებარე კვლევის მიზნებისათვის, სხვადასხვა
ქვეყანაში არსებული მიდგომებისა და პრაქტიკის შერჩევა მოხდა ორი ძირითადი
კრიტერიუმის გათვალისწინებით:
-

-

ფილანთროპიული საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობის ეფექტიანობა - კერძოდ,
მოყვანილ მაგალითებში განხილულია ინსტრუმენტები, რომლებიც მაქსიმალურადაა
ორიენტირებული საქმიანობისათვის ბარიერების მოხსნასა და სფეროს გაძლიერებაზე;
ხსენებული მიდგომებისა და ინსტრუმენტების პრაქტიკაში განხორციელებისა და
საქართველოს რეალობასთან ადაპტირების სიმარტივე.
3

საქართველოს და საერთაშორისო კანონმდებლობის თუ პრაქტიკის სამაგიდე მიმოხილვასთან
ერთად, სფეროსადმი დამოკიდებულებების, გამოწვევებისა და განვითარების გზების
იდენტიფიცირების მიზნით, დოკუმენტის მომზადების პროცესში ასევე ჩატარდა ინტერვიუები ფილანთროპიის მხარდამჭერი სისტემის (საჯარო, არასამთავრობო სექტორი) წარმომადგენლებთან.
ინტერვიუებისას გამოკვეთილი ძირითადი საკითხები, საერთაშორისო პრაქტიკის
მიმოხილვასთან ერთად, ასახულია დოკუმენტის შესაბამის თავებში და გარკვეულწილად,
საფუძვლად უდევს იდენტიფიცირებულ გამოწვევებსა და რეკომენდაციებს.

2. ფილანთროპიის არსი და განმარტება
ფილანთროპიის სფეროს წამახალისებელი და შემაფერხებელი ფაქტორების, ასევე სფეროსთან
დაკავშირებული აქტორების მეტნაკლებად სრულყოფილი შესწავლის მიზნით, წინამდებარე
კვლევის მიზნებისათვის, გამოყენებულია ფილანთროპიული საქმიანობის ყოვლისმომცველი
განმარტება. კერძოდ, ფილანთროპია ფართოდ განიმარტება, როგორც კერძო რესურსების

გამოყენება საზოგადოებრივი სიკეთისათვის. აღნიშნულში იგულისხმება ფინანსური, ადამიანური და დროის რესურსების უსასყიდლო გაღება საჯარო სიკეთის შესაქმნელად. 1 გარდა ამისა,

სფეროს აღსაწერად მნიშვნელოვანია მისი მოხალისეობრივი ხასიათის ხაზგასმა. მაგალითად,
ფილანთროპია განიმარტება, როგორც:
-

რესურსების მოხალისეობრივი გაღება ან მოხალისეობრივი გაერთიანება სხვათა
სასარგებლოდ; 2
დროისა და ფულის მოხალისეობრივი გაღება ან მიღება საქველმოქმედო მიზნებისათვის და ცხოვრების ხარისხის გასაუმჯობესებლად;
პერსონალური რესურსებისა და უნარების გამოყენება სპეციფიკური საჯარო
გამოწვევების საპასუხოდ.

ფილანთროპია ასევე გამოიყენება არასამეწარმეო ორგანიზაციების საქმიანობის აღსაწერად.
ფილანთროპიის სხვა განმარტების თანახმად, აღნიშნულში იგულისხმება „თანხის, დროის,
ინფორმაციის, საქონლისა და მომსახურების, გავლენის დაგეგმილი და სტრუქტურირებული
გაღება კაცობრიობისა და საზოგადოების კეთილდღეობისათვის“ 3. ეს განმარტება შედარებით
უფრო ვიწროა და ხაზს უსვამს რესურსების დაგეგმილ და სტრუქტურირებულ გადაცემას.
ტერმინის მრავალფეროვანი განმარტებების ანალიზის შედეგად, გამოიყოფა მისი ძირითადი
მახასიათებლები:
-

სფერო გულისხმობს რესურსების გაღებას მნიშვნელოვანი და საჯარო მიზნების
მისაღწევად;
ფილანთროპია მიზნად ისახავს სოციალური მდგრადობის, აქტიური მოქალაქეობის
წახალისებას, რომლებიც მიმართულია საზოგადოებრივი უთანასწორობის აღმოფ-

European Cultural Foundation & Allianz Kulturstiftung (2020), Imagine Philanthropy for Europe.
Payton, R. (1988), Philanthropy: Voluntary action for the public good, Macmillan Publishing, London.
3OECD (2020), Taxation and Philanthropy.
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ხვრის, მოწყვლად პირთა ჯგუფების დაცვის, ბუნების გადარჩენისა და სხვა პასუხგაუცემელი სოციალური და საზოგადოებრივი გამოწვევების აღმოფხვრისა და ხელშესახები შედეგების მიღწევისკენ. 4

ამგვარად, ფილანთროპია გულისხმობს არა მხოლოდ რეაქციულ ხარჯვას ბენეფიციარ პირთა
სასიკეთოდ, არამედ ფინანსური რესურსების, დროის, ცოდნის, ექსპერტიზის გაზიარებას,
მოხალისეობრივ საქმიანობას, ასევე კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში გაწეულ ძალისხმევას, მათ შორის, pro-bono (უფასო) სერვისების გაწევას. 5

ფილანთროპიული საქმიანობა შეიძლება მიმართული იყოს პირთა ჯგუფებისათვის სიკეთის
პირდაპირ მიწოდებაზე, პრობლემის გამომწვევ მიზეზებზე ფოკუსირების გარეშე ან პირიქით,
მიზნად ისახავდეს აღნიშნულ გამომწვევ ფაქტორებზე გრძელვადიან მუშაობას მათი
აღმოფხვრის მიზნით. ამ თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია ერთმანეთისაგან გაიმიჯნოს
ფილანთროპიული საქმიანობის ორი მნიშვნელოვანი სახე - ქველმოქმედება და სტრატეგიული ფილანთროპია. ამ ორ მიმართულებას შორის არსებული განსხვავების გააზრება
მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა თანამედროვე ფილანთროპიული ორგანიზაციების ჩამოყალიბებისა და მათი საქმიანობის განსაზღვრის პროცესში. 6 ქველმოქმედება და სტრატეგიული
ფილანთროპია შემდეგნაირად შეიძლება განიმარტოს:
-

-

ქველმოქმედება - საჯარო სიკეთის აკუმულირების მიღწევაზეა ორიენტირებული,
თუმცა მეტწილად მიმართულია სოციალური პრობლემებით დაზარალებული
ადამიანების, პირთა ჯგუფებისათვის პირდაპირი სიკეთის მიწოდებაზე და ნაკლებად
ინტერესდება გამოწვევის ძირეული მიზეზების აღმოფხვრაზე;
სტრატეგიული ფილანთროპია - მის ამოცანას წარმოადგენს სოციალური თუ გარემოსდაცვითი პრობლემების გამომწვევი მიზეზების აღმოფხვრა. სტრატეგიული ფილანთროპია ფოკუსირდება სოციალური მიზნების ეფექტიან რეალიზებაზე და მას
საფუძვლად უდევს დათქმა, რომ აღნიშნული მიზნების მისაღწევად გაღებული კერძო
კაპიტალი შეზღუდულია და ამდენად, მაქსიმალურად ეფექტიანად უნდა იყოს
გამოყენებული. ამგვარად, რეაქციული ხარჯვისაგან განსხვავებით, რომელიც ქველმოქმედების ძირითად მახასიათებლად შეგვიძლია მივიჩნიოთ, სტრატეგიული

ფილანთროპიის განხორციელება იწყება გამოწვევის მდგრად გადაჭრასა
და
სოციალური პრობლემების სისტემურ პრევენციაზე ზრუნვით. ამ თვალსაზრისით,

სტრატეგიული ფილანთროპია მასშტაბურ ცვლილებებსა და ხელშესახები გავლენის
მიღწევაზეა ორიენტირებული და სისტემური ცვლილების მიღწევას ისახავს მიზნად.
ის მოიცავს ადვოკატირებას პოლიტიკის დონეზე კონკრეტული სოციალური ან
გარემოსდაცვითი გამოწვევის მოსაგვარებლად, დაფინანსების გამოყოფას ანალოგიური მიზნით და გავლენის ქცევითი ცვლილების ხელშეწყობას.

European Economic and Social Committee Opinion N SOC/611-EESC-2018: European Philanthropy: an untapped potential
(Exploratory opinion at the request of the Romanian Presidency).
5 Social Impact Alliance (2020), Philanthropy in CEE 2020.
6 OECD (2020), Taxation and Philanthropy.
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ქვემოთ ვისაუბრებთ იმ აქტორებსა და საქმიანობის ტიპებზე, რომლებიც ფილანთროპიული
საქმიანობის განვითარებას უწყობენ ხელს, ასევე იმ საკანონმდებლო, პოლიტიკურ თუ
კულტურულ გარემოზე, რომელიც გავლენას ახდენს ფილანთროპიულ სფეროზე.

საქართველოს კანონმდებლობა და პოლიტიკის დოკუმენტები არ იცნობს ტერმინ „ფილანთროპიის“ ცნებას. გამონაკლისს წარმოადგენს სპეციფიკური მიმართულებები, რომლებიც
კვლევის მიზნებისათვის, ფილანთროპიის კონტექსტშია მოაზრებული. კერძოდ, კანონმდებლობა არეგულირებს არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა საქმიანობას, რომელთა
აბსოლუტური უმრავლესობა, როგორც ქვემოთ იქნება აღწერილი, ფილანთროპიული სფეროს
აქტორებად უნდა მივიჩნიოთ, საქველმოქმედო ორგანიზაციებსა და საქმიანობას და ასევე
ინდივიდუალურ მოხალისეობას. მიუხედავად აღნიშნულისა, არ არსებობს ჰოლისტური
მიდგომა ფილანთროპიის მიმართ, რომელიც კერძო სექტორის აქტორების (სამეწარმეო
იურიდიული პირების) მიერ, კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში
განხორციელებულ საქმიანობას, ინდივიდუალურ დონაციას სფეროს ნაწილად მოიაზრებდა
და ხელს შეუწყობდა მის განვითარებას.

აღნიშნულ გამოწვევასთან გამკლავების მცდელობას 2016 წელს ინიცირებული კანონპროექტი
„ფილანთროპიის, ქველმოქმედებისა და საზოგადოებრივი პარტნიორობის შესახებ“ 7 წარმოადგენდა. პროექტში წარმოდგენილი განმარტების თანახმად, ფილანთროპია განიხილე-ბოდა,

როგორც „იურიდიული ან/და ფიზიკური პირის მიერ ფინანსური ან სხვა სახის რესურსის
ნებაყოფლობითი გაცემა, აგრეთვე მოხალისეობა და მეცენატობა ფილანთროპიული
საქმიანობის მხარდასაჭერად“. 8

3. ფილანთროპიული შემოწირულობების გავლენა გაეროს მდგრადი
განვითარების მიზნებზე და შესაბამისი რაოდენობრივი მონაცემები
ფილანთროპიის არსის, მისი რეგულირებისა თუ წახალისების საჭიროებებზე მსჯელობასთან
ერთად, აუცილებლად უნდა დაეთმოს ყურადღება იმ სარგებელს, რომელიც ფილანთროპიულ
საქმიანობას მოაქვს სახელმწიფოებისათვის.
გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია დიდ იმედებს ამყარებს სხვადასხვა ფილანთროპიული
აქტორების, როგორც ცვლილების აგენტების როლზე გაეროს მდგრადი განვითარების
მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად საჭირო დეფიციტის აღმოფხვრის კუთხით, რომელმაც
COVID-19-ის პანდემიის გათვალისწინებით, განვითარებად ქვეყნებში 4.2 ტრილიონი
დოლარი შეადგინა.9 აღნიშნულის საპირწონედ, მხოლოდ 2020 წელს, ფილანთროპიული
ორგანიზაციების 10 ხარჯვა ევროპაში 60 მილიარდ ევროს შეადგენდა. ამავდროულად,
ფილანთროპიული აქტორების (მაგალითად, საჯარო კეთილდღეობის ფონდების) 11 საერთო
კანონპროექტი „ფილანთროპიის, ქველმოქმედებისა და საზოგადოებრივი პარტნიორობის შესახებ“.
კანონპროექტის განხილვა შეწყდა 2016 წლის ნოემბერში.
8 იქვე, მუხლი 4
9 SDG Philanthropy Platform (2021), Unlocking the Potential of Philanthropy for the SDGs.
10 ორგანიზაცია, რომელიც გასცემს და/ან იღებს გრანტს ფილანთროპიული მიზნების მისაღწევად.
11 კერძო, თვითმმართველი ერთეული, რომელიც წევრობაზე არ არის დაფუძნებული, არ არის მოგებაზე
ორიენტირებული და ემსახურება საჯარო სიკეთის მიღწევას. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს
7
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აქტივები 2020 წელს 511 მილიარდ ევროს გაუტოლდა.12 მოსალოდნელია, რომ 2030
წლისათვის ფილანთროპიული სფეროს ფარგლებში გაეროს მდგრადი განვითარების
მიზნების მისაღწევად გაღებული თანხა 651 მილიარდ აშშ დოლარს მიაღწევს. 13
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევის კუთხით ფილანთროპიის მნიშვნელობის
და როლის შეფასება შესაძლებელია სხვადასხვა ქვეყანაში ფილანთროპიული ორგანიზაციებისთვის განხორციელებული შემოწირულობების რაოდენობითაც. ქვემოთ მოცემულია
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის 2018 წლის მონაცემები,
რომელიც ნათელს ხდის ფილანთროპიული მიზნებისათვის კორპორაციებისა და ინდივიდუალური დონორების მიერ გაღებული თანხების მასშტაბს.

2018 წლის მანძილზე ფილანთროპიული ორგანიზაციებისათვის გადარიცხული თანხების
ოდენობა) 14
ქვეყანა
მილიონი აშშ დოლარი
არგენტინა
72.0
ავსტრია
704.0
ბელგია
294.0
კანადა

7 100.0 - ინდივიდუალური
შემოწირულობები;
2 790.0 - კორპორაციული
შემოწირულობები;

ჩილე
ჩეხეთის რესპუბლიკა
ესტონეთი

37.1
249.0
10.5

საფრანგეთი

3 099.5 - ინდივიდუალური
შემოწირულობები;
2 683.0 –კორპორაციული შემოწირულობები;

გერმანია
ირლანდია
იტალია
ლატვია

5 920.0
93.5
788.4
32.1

შეუძლიათ მიიღონ აღნიშნული სტატუსი ევროპის ქვეყნებში. აღნიშნული სტატუსის მოპოვება შეუძლია
ორგანიზაციას, რომელიც არ ეწევა პოლიტიკურ ან ლობირებასთან დაკავშირებულ საქმიანობას (ლიეტუვა), ჰყავს
განსაზღვრულ ბენეფიციართა კატეგორია (დიდი ბრიტანეთი) ან პოტენციურ ბენეფიციართა წრე (ნიდერლანდები),
ეწევა საჯარო სიკეთის მისაღწევ აქტივობებს (მათ შორის, ქველმოქმედებას) და ჰყავს მრჩეველთა საბჭო, თუ მისი
წლიური ბრუნვა აღემატება გარკვეულ ლიმიტს (5 მილიონი უნგრული ფორინტი - უნგრეთში). აღნიშნული ტიპის
ორგანიზაციები, ჩვეულებრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისაგან განსხვავებით, სარგებლობენ
განსხვავებული საგადასახადო რეჟიმით.
12 Philanthropy Europe Association (2020), Philanthropy on the central stage at EU Slovenian Presidency Social Economy
Week.
13 SDG Philanthropy Platform (2021), Unlocking the Potential of Philanthropy for the SDGs.
14 OECD (2020), Taxation and Philanthropy.
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ლიეტუვა
მექსიკა
ნიდერლანდები
ახალი ზელანდია
პორტუგალია
რუმინეთი
სინგაპური
სლოვაკეთი
სლოვენია
აშშ

13.6 - ინდივიდუალური შემოწირულობები;
76.0 –კორპორაციული შემოწირულობები;
2 477.0
944.5
577.0
415.0
26.0
715.0
15.6
33.0
345 400.0

საქართველოში არ ხდება ერთიანი სტატისტიკური მონაცემების წარმოება, 15 რომელიც
საშუალებას მოგვცემდა, გაგვეანალიზებინა, თუ რომელი აქტორები (ფიზიკური თუ იურიდიული პირები), რა რაოდენობით დონაციას იღებენ ფილანთროპიული საქმიანობის
ხელშესაწყობად და რა სოციალური, გარემოსდაცვითი თუ სხვა მიზნებია ყველაზე ხშირად
მხარდაჭერილი დონორთა მიერ. აღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოში მოქმედ
ფილანთროპიულ აქტორებს უჭირთ, განსაზღვრონ პოტენციურ დონორთა წრე და შესაბამისად, რთულდება მათთან საკომუნიკაციო არხების/გზავნილების დაგეგმვის პროცესი.
მეტნაკლებად ზუსტი სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება აღნიშნულ თემაზე საკმაოდ
დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. გარდა ამისა, პოლიტიკის ინსტრუმენტები და
სხვადასხვა აქტორთა ცნობიერების ნაკლებობა ფილანთროპიული სფეროს მიმართ, შესაბამისი ეკოსისტემის განვითარებაზე უარყოფითად მოქმედებს. მიუხედავად აღნიშნული-სა,
საქართველოში ფილანთროპიული სფეროს შემდგომი განვითარების შემთხვევაში, ფილანთროპიული აქტორები (სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, საქველმოქმედო
ორგანიზაციები, სტრატეგიულ ფილანთროპიაში ჩართული კერძო სექტორი) შეგვიძლია
მოვიაზროთ სახელმწიფოსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების დამატებით პარტნიორებად
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების 2030 დღის წესრიგის შესასრულებლად. იქიდან
გამომდინარე, რომ ფილანთროპიული სფეროს არსებული საკანონმდებლო ჩარჩოს გათვალისწინებით, აგრეთვე პოლიტიკის დონეზე განმარტების გარეშე.

აღსანიშნავია, რომ გარკვეული სტატისტიკური მონაცემების მოძიება შესაძლებელია ფილანთროპიის ისეთ
აქტორებზე, როგორიცაა საქველმოქმედო ორგანიზაციები. მიუხედავად იმისა, რომ არ ხდება საქველმოქმედო
ორგანიზაციებზე განხორციელებული დონაციების შესახებ ერთიანი სტატისტიკის წარმოება, ამ მიმართულებით
განსაზღვრული ინფორმაციის მოპოვება შესაძლებელია სსიპ შემოსავლების სამსახურიდან (საქველმოქმედო
ორგანიზაციების მიერ ყოველწლიურად წარდგენილი ანგარიშები), საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის გზით.
15
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4. ფილანთროპიული ორგანიზაციების შემოსავლის ძირითადი
წყაროები
როგორც საერთაშორისო პრაქტიკა ცხადყოფს, ფილანთროპიული აქტორების ფინანსური
მდგრადობის უზრუნველსაყოფად, ასეთ ორგანიზაციებს შემოსავლის არაერთი წყარო აქვთ,
რაც ამცირებს მათ დამოკიდებულებას ინსტიტუციურ დონორებზე. თავის მხრივ, ნაკლები
დამოკიდებულება დონორებზე ორგანიზაციებს საშუალებას აძლევს, მეტად დამოუკიდებელნი იყვნენ გრძელვადიანი სტრატეგიული მიზნებისა და აქტივობების განსაზღვრის
დროს და არ შეიბოჭონ საკუთარი თავი ინსტიტუციური დონორების სტრატეგიული
პრიორიტეტებით. წყაროების დივერსიფიკაცია და პოტენციურ პარტნიორებს შორის კერძო
სექტორისა და მოქალაქეების მოაზრება აძლიერებს ფილანთროპიული ორგანიზაციების
სურვილს, მეტად ანგარიშვალდებულნი იყვნენ და გააუმჯობესონ კომუნიკაციის ხარისხი
ფართო საზოგადოებასთან, რადგან პროაქტიული და განგრძობადი ინტერაქცია პოტენციურ
კორპორაციულ და ინდივიდუალურ დონორებთან შესაბამისი ფილანთროპიული ორგანიზაციის მიმართ ნდობის შექმნასა და შენარჩუნებას უწყობს ხელს და ამგვარად, მხარდაჭერის
მასშტაბებს მნიშვნელოვნად ზრდის.
შემოსავლის წყარო დამოკიდებულია ფილანთროპიული ორგანიზაციის საქმიანობის
სფეროსა და ტიპზე. თუმცა, ინდივიდუალური და კორპორაციული შემოწირულობები,
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მონაცემებით, არსად
წარმოადგენს ფილანთროპიული ორგანიზაციების დაფინანსების ძირითად წყაროს.
აღნიშნული აიხსნება ამგვარი დონაციების ნაკლები მდგრადობით - შედეგად, ფილანთროპიული ორგანიზაციები მეტი აქცენტის გაკეთებას ცდილობენ შემოსავლების წყაროების
დივერსიფიკაციასა და დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობის გზით შექმნილი მომსახურებისა
თუ პროდუქტის რეალიზებიდან მიღებული სახსრების ინვესტირებაზე საჯარო კეთილდღეობის მიზნის მისაღწევად. მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არასამეწარმეო
სკოლების, კოლეჯებისა და საავადმყოფოების შემოსავლის მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს მომსახურების გაწევის შედეგად მიღებული შემოსავალი, სახელმწიფო გრანტები და
შემოწირულობები. სხვა ფილანთროპიული ორგანიზაციები, როგორებიცაა საკვების ბანკები
(ე.ი. დაწესებულებები, რომლებიც საკვების დარიგებაზეა ორიენტირებული) და სხვა
სოციალური კეთილდღეობის ორგანიზაციები ბევრად მეტადაა დამოკიდებული შემოწირულობებზე. 16

16

OECD (2020), Taxation and Philanthropy.
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ფილანთროპიული ორგანიზაციების შემოსავლის ძირითადი წყაროები17
%
%
სახელმწიფო
%
სამეწარმეო
დაფინანსება
ფილანთროპიული
საქმიანობის შედეგად
ქვეყანა

არგენტინა
ავსტრალია
ავსტრია
ბელგია
კოლუმბია
ჩეხეთი
გერმანია
ფინეთი
უნგრეთი
იაპონია
კორეა
ირლანდია
ისრაელი
იტალია
მექსიკა
ნიდერლანდები
ნორვეგია
რუმინეთი
სლოვაკეთი
შვედეთი
გაერთიანებული
სამეფო
ამერიკის
შეერთებული
შტატები
სამხრეთ აფრიკა

(ორგანიზაციების დამხმარე
ეკონომიკური საქმიანობის
შედეგად მიღებული
სახსრები; საინვესტიციო
შემოსავლები)

(საჯარო ინსტიტუციების
გრანტები; საჯარო
ინსტიტუციების
კონტრაქტები; ყველა დონის
ხელისუფლების მიერ
განხორციელებული
გადახდები/მხარდაჭერა)

7
6
6
5
15
14
3
7
18
3
4
7
10
3
6
2
7
27
23
9

73
63
44
19
70
47
32
58
55
52
71
16
26
61
85
39
58
29
55
62

19
31
50
77
15
39
64
58
27
45
24
77
64
37
9
59
35
45
22
29

9

45

47

13

57

31

24

31

44

შემოწირულობები

(ინდივიდუალური და
კორპორაციული
დონაციები; კერძო
გრანტები)

მიღებული შემოსავალი

აღნიშნული შეიძლება საინტერესო გამოცდილება აღმოჩნდეს საქართველოში მოქმედი
ფილანთროპიული ორგანიზაციებისათვის, რომელთა შემოსავლის ძირითად წყაროს სწორედ

17

იქვე.
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საერთაშორისო დახმარება (ინსტიტუციური საგრანტო პროგრამების სახით) წარმოადგენს. 18
კერძოდ, სამოქალაქო საზოგადოების ინდექსის (2020) თანახმად, საქართველოში მოქმედი
სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, ძირითადად, საერთაშორისო დაფინანსებაზე
არიან დამოკიდებულნი.
მათი ჩართულობა საჯარო ინსტიტუციების საგრანტო პროგრამებში, ეკონომიკური აქტივობა
დამხმარე სამეწარმეო საქმიანობის სახით, წვდომა ინდივიდუალურ და კორპორაციულ
დონაციებზე/შემოწირულობებზე შედარებით ნაკლებია. აღნიშნულის მიზეზი არა ერთია, მათ
შორის, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიმართ დაბალი ნდობა. მაგალითად, სხვადასხვა
მონაცემების თანახმად, ნდობა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიმართ არც თუ ისე
მაღალია, 19 რასაც ამძიმებს ასევე ანტიდასავლური პროპაგანდა, რომელიც არსამთავრობო და
ფილანთროპიული აქტორების მარგინალიზაციას ახდენს და მათ უცხოტომელებად,
უცხოეთიდან მართულ სუბიექტებად წარმოაჩენს. 20 გარდა ამისა, შენელებული ეკონომიკური
ზრდის ტემპიდან გამომდინარე, ფილანთროპიულ ორგანიზაციებს საქართველოში საკმაოდ
უჭირთ შემოსავლის წყაროების დივერსიფიკაცია.
აღნიშნულს ამძიმებს ის გარემოებაც, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ინდექსის მიგნებების
თანახმად, საქართველოში არსებული ორგანიზაციების საჯარო პოზიციონირება საკმაოდ
სუსტია - მაღალხარისხიანი პროდუქტის/სერვისის მიწოდების მიუხედავად, ორგანიზაციის
გზავნილები არაა მორგებული ფართო საზოგადოებაზე, ჩამოყალიბებულია იმგვარად, რომ
მას და სოციალური მედია პლატფორმების ფარგლებში მათი გაზიარება ვერ აღწევს დადებითი
პოზიციონირების სასურველ მიზანს.

5. ფილანთროპიის ეკოსისტემის ძირითადი ელემენტები
5.1.

ფილანთროპიული ეკოსისტემის ძირითადი ელემენტები

ფილანთროპიისთვის ხელსაყრელი გარემო დამოკიდებულია გარკვეულ ხელშემწყობ
პირობებზე. მათ შორისაა საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ჩარჩო, პოლიტიკური და
მმართველობითი კონტექსტი და სოციოკულტურული მახასიათებლები. ეს გარე ფაქტორები
გავლენას ახდენს კონკრეტულ თავისუფლებებზე, რომლებიც აუცილებელია ფილანთროპიის
განვითარებაში სამოქალაქო საზოგადოების ჩასართავად. ამგვარად, ფილანთროპიის
ეკოსისტემა, მრავალი ურთიერთდაკავშირებული ელემენტისგან შედგება, რომლებიც
პირობითად სამ მთავარ მიმართულებად შეიძლება დაიყოს. ესენია:
სამოქალაქო საზოგადოების ინდექსის (2020) თანახმად, საქართველოში მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოებრივი
ორგანიზაციები, ძირითადად, საერთაშორისო დაფინანსებაზე არიან დამოკიდებულნი. ამასთან, მათი საჯარო
პოზიციონირება საკმაოდ სუსტია - მაღალხარისხიანი პროდუქტის/სერვისის მიწოდების მიუხედავად, ორგანიზაციის გზავნილები არაა მორგებული ფართო საზოგადოებაზე, ჩამოყალიბებულია იმგვარად, რომ მას და სოციალური მედია პლატფორმების ფარგლებში მათი გაზიარება ვერ აღწევს დადებითი პოზიციონირების სასურველ
მიზანს.
19 სამოქალაქო/არასამთავრობო ორგანიზაციები, საზოგადოებრივი ნდობის თვალსაზრისით, ბოლოდან მესამე
ადგილზეა. საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა. საქართველოს მოსახლეობის
განწყობები სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიმართ, ევროპული ინტეგრაცია და ბიზნესკომპანიები.
20 იქვე.
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-

5.2.

ფილანთროპიის კულტურა - რომელიც ასახავს ადგილობრივ საქმიანობას, მათ შორის,
პოლიტიკის შემუშავების დონეზე, სამოქალაქო საზოგადოებისა და ფილანთროპიულ
საქმიანობაში ჩართულ ორგანიზაციებთან მიმართებით. კერძოდ, მნიშვნელობა
ენიჭება ფილანთროპიის შესახებ ცნობიერების ასამაღლებელ ღონისძიებებს, მოქალაქეთა ინიციატივების სახელმწიფო მხარდაჭერის ხარისხს, საზოგადოების, სამთავრობო
და არასამთავრობო სექტორის ცოდნასა და დამოკიდებულებას ფილანთროპიის
მიმართ. გარდა ამისა, ფასდება ფილანთროპიული საქმიანის ისტორიული მემკვიდრეობა და საზოგადოების დამოკიდებულება მისი სხვადასხვა ფორმის მიმართ;
საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ჩარჩო - სამართლებრივი რეგულირების
გარეშე, ფილანთროპიული საქმიანობის და მისი ფორმების დიფერენცირება შეიძლება
გართულდეს. ამასთან, საკანონმდებლო ჩარჩოთი უნდა იყოს განმარტებული როგორც
ფილანთროპიული საქმიანობის განმახორციელებელი სუბიექტები, ისე ის წამახალისებელი ფაქტორები, რომლებმაც ხელი უნდა შეუწყონ სფეროს განვითარებას. ამდენად,
საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ჩარჩო გულისხმობს როგორც ფილანთროპიული საქმიანობის განმარტების არსებობას კანონის დონეზე, ისე მის განსახორციელებლად საჭირო ადმინისტრაციული პროცედურების სიმარტივეს და ფილანთროპიის
განვითარებისთვის სამართლებრივი ბაზის არსებობას;
პოლიტიკური და ინსტიტუციური ჩარჩო - აღნიშნულის ფარგლებში ფასდება ფილანთროპიული საქმიანობის განვითარების კუთხით სახელმწიფოს ხედვა და მის მიერ
გაწეული დახმარება, მათ შორის, შესაბამის სფეროში მაკოორდინირებელი ორგანოს
არსებობის ფაქტი და სხვადასხვა უწყებას შორის კოორდინირების დონე. გარდა ამისა,
ინსტიტუციური ჩარჩო გულისხმობს ფილანთროპიის კუთხით არსებული სტრატეგიების არსებობას, რომლებიც შესაბამისი დაინტერესებული მხარეების ჩართულობითაა
შემუშავებული.

საქართველოს ფილანთროპიული გარემოს ზოგადი მიმოხილვა

ფილანთროპიული კულტურის თვალსაზრისით, აღსანიშნავია, რომ საქართველოში სამოქალაქო აქტივიზმის, მოქალაქეების ინიცირებული მოძრაობებისა და სოციალური მდგრადობის
აღქმის სისუსტის გამო, საზოგადოებაში ფილანთროპიული საქმიანობის მიმართ ინტერესი
ნელა ღვივდება. 21 აღნიშნულის შედეგად, ნაკლებია საზოგადოებრივი ცნობიერება ფილანთროპიის ფორმებისა და მათი პოტენციური გავლენის შესახებ. გამოწვევები არსებობს საგადასახადო, ფონდებისა და შემოსავლის წყაროების მოძიების, საქმიანობის ორგანიზების
პროცესში.22
საკანონმდებლო კონტექსტის კუთხით, შესაბამისი სამართლებრივი ჩარჩო არეგულირებს
არამომგებიანი და საქველმოქმედო ორგანიზაციების, მოხალისეობრივ საქმიანობაში ჩართულ
პირთა საქმიანობას, ასევე აწესებს გარკვეულ საგადასახადო შეღავათებს კერძო სექტორის მიერ
განხორციელებული საქველმოქმედო/არაეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში გაღებული
ხარჯების კუთხით. ყურადღება არ ექცევა ინდივიდუალური ფილანთროპიის მაგალითებს
21
22

იქვე.
Indiana University Lilly Family School of Philanthropy (2018), Global Philanthropy Index 2018.
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(რომლებიც შეიძლება განხორციელდეს სხვადასხვა ფილანთროპიული მიზნებისათვის
ინდივიდუალური შემოწირულობების გაღების თუ მოხალისეობის სახით), ასევე პოლიტიკის
დოკუმენტების დონეზე არაა ერთმანეთისგან გამიჯნული ფილანთროპიული საქმიანობის
სხვადასხვა ფორმები.
ინსტიტუციური ჩარჩოს თვალსაზრისით, მხარდამჭერი სისტემის სისუსტე და სახელმწიფო
თუ კერძო სექტორების არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება ფილანთროპიის რაობისა და
ძირითადი მახასიათებლების მიმართ, სექტორის განვითარებაზე მნიშვნელოვან გავლენას
ახდენს. კერძოდ, სახელმწიფო ან მუნიციპალურ დონეზე ფილანთროპიული ორგანიზაციებისა თუ საქმიანობის ორგანიზებაზე, მხარდაჭერაზე, ინფორმირებაზე პასუხისმგებელი
ერთეულის არარსებობის პირობებში, აღნიშნული სფერო თვითდინებით ვითარდება.
ამასთან, ფილანთროპიული, მათ შორის, მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდამჭერი
ცენტრალური თუ ადგილობრივი ხელისუფლების პროგრამები მწირია და ნაკლებადაა
მორგებული სფეროში არსებულ გამოწვევებსა და განვითარების პერსპექტივებს. აღნიშნულის
მიზეზი ნაწილობრივ ისიცაა, რომ ნაკლებად ხდება მონაცემების შეგროვება ფილანთროპიული აქტორების, მათი მიზნებისა და ამოცანების, საჭიროებებისა და შესაძლებლობების
შესახებ. ფილანთროპიაში ჩართულ ინდივიდუალურ და კორპორატიულ აქტორთა დიდი
ნაწილი აქცენტს მხოლოდ საქველმოქმედო აქტივობაზე აკეთებს, რაც ფილანთროპიის სხვა
მიმართულებების შესახებ ცოდნისა და საზოგადოებრივი ცნობიერების ნაკლებობითაც
შეიძლება აიხსნას.
ინტერვიუს ფარგლებში ფილანთროპიულ აქტორთა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ კორპორაციულ
აქტორთა დიდი ნაწილისთვის, ფილანთროპიული საქმიანობა ერთჯერადი პიარ კამპანიის
ხასიათს ატარებს. ის კომპანიებიც კი, რომელთაც სოციალური კორპორაციული პასუხისმგებლობის სხვადასხვა ელემენტი გათავისებული აქვთ, მიიჩნევენ, რომ სტრატეგიული
ფილანთროპიული საქმიანობა, თანამშრომლობა ფილანთროპიულ ორგანიზაციებთან,
რომელთაც სოციალურ, ეკოლოგიურ თუ სხვა სფეროებში არსებული პრობლემების გამომწვევ
მიზეზებზე მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვთ, მოითხოვს ჭარბ ადამიანურ და ფინანსურ
რესურსებს, რაც მოკლევადიან პერსპექტივაში ეკონომიკურ უკუგებას არ მოიტანს. თუმცა,

კვლევები აჩვენებს, რომ კარგად შემუშავებულ და განხორციელებულ კორპორაციული
ფილანტროპიის პროგრამებს შეუძლია კონკურენტული უპირატესობა მიანიჭოს სტრატეგიული ფილანთროპიის განმახორციელებლებს. 23 კერძოდ:
-

-

23

საქველმოქმედო შენატანებმა შეიძლება გაზარდოს ბრენდის ან კომპანიის სახელის
აღიარება და რეპუტაცია მომხმარებლებში.
ადგილობრივი გამოწვევების კორპორაციული მხარდაჭერა აუმჯობესებს ცხოვრების
ხარისხს საზოგადოებებში, სადაც კომპანია საქმიანობს, რაც ხელს უწყობს ადგილობრივ დონეზე ეკონომიკურ განვითარებას და შედეგად, მსყიდველობითუნარიანი
კლიენტურის ბაზას ქმნის.
სტრატეგიულ კორპორაციულ ფილანთროპიას შეუძლია ინოვაციების სტიმულირება,
რადგან უნივერსიტეტებისა და სხვა ორგანიზაციებისთვის გაცემული გრანტები

Porter, M., Kramer, M., (2002), “The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy,” Harvard Business Review.
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კომპანიებს აძლევს ახალ იდეებს, ტექნიკურ ექსპერტიზაზე წვდომას და კვლევისა და
განვითარების შესაძლებლობებს. 24
კულტურული გარემოს თვალსაზრისითაც შეინიშნება მნიშვნელოვანი გამოწვევები. კერძოდ,
ფილანთროპიულ აქტორთა მიმართ საზოგადოებრივი ნდობის ხარისხი საკმაოდ დაბალია. 25
ეს გარემოება აისახება ინდივიდებისა და კორპორაციების სურვილზე, ჩაერთონ
ფილანთროპიული და საქველმოქმედო ორგანიზაციების საქმიანობაში. სფეროს მიმართ
ფართო ნდობისა და ინტერესის გაჩენას არაერთი გარემოება აფერხებს. მათ შორისაა
სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების (რომელთა დიდ ნაწილს სწორედ
ფილანთროპიული ორგანიზაციები წარმოადგენენ) წინააღმდეგ მიმართული ინფორმაციის
მასობრივი გავრცელება, 26 რომელიც მსგავსი ტიპის ორგანიზაციების საქმიანობას მნიშვნელოვან ჩრდილს აყენებს. აღნიშნულის საპირწონედ, ფილანთროპიულ ორგანიზაციებს არ აქვთ
შემუშავებული მდგრადი საკომუნიკაციო სტრატეგია, რომელიც მიმართული იქნებოდა
პირთა ფართო წრეზე, მოახდენდა მათი ღირებულებებისა და საქმიანობის შესახებ
საზოგადოების ინფორმირებას და ხელს შეუწყობდა მსგავსი ტიპის ერთეულების უკეთეს
პოზიციონირებას. ფილანთროპიული ორგანიზაციების პოზიტიური გავლენის შესახებ
ფართოდ ხელმისაწვდომი, საინტერესო და გასაგები ფორმით არსებული ინფორმაციის
სიმწირის გამო, ინდივიდებისა და კორპორაციების დიდი ნაწილისთვის უცნობია ის
ძალისხმევა, რომელსაც ხსენებული აქტორები სწევენ სოციალური, გარემოსდაცვითი თუ სხვა
გამოწვევების აღმოსაფხვრელად. შესაბამისად, საზოგადოების ინტერესი, ჩაერთოს მსგავს
საქმიანობაში და/ან მხარდაჭერა აღმოუჩინონ მსგავს აქტორებს, ნაკლებია.
ყველა აღნიშნული გამოწვევა გავლენას ახდენს ფილანთროპიული საქმიანობის მდგრადობასა
და განვითარების პერსპექტივებზე. საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლამ აჩვენა, რომ
ფილანთროპიული საქმიანობის შესახებ დისკუსიის გაღრმავებით, სფეროზე ცნობიერების
ამაღლებისა და შესაბამისი მხარდამჭერი სისტემის შექმნის შემთხვევაში, სფეროს აქვს
მნიშვნელოვანი სოციალური სიკეთის აკუმულირების საშუალება. სოციალური თუ
გარემოსდაცვითი მიზნის წყალობით კი ფილანთროპიული საქმიანობის გავლენა გარემოზე,
ადგილობრივი თემსა თუ ქვეყანაზე, სრულადაა მორგებული მდგრადი განვითარების
სოციალურ, ეკონომიკურ და ეკოლოგიურ ასპექტებს.

Baron, D., (2001) “Private Politics, Corporate Social Responsibility and Integrated Strategy,” Journal of Economics and
Management Strategy 10 (2001).
25 სამოქალაქო/არასამთავრობო ორგანიზაციები, საზოგადოებრივი ნდობის თვალსაზრისით, ბოლოდან მესამე
ადგილზეა. საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა. საქართველოს მოსახლეობის
განწყობები სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიმართ, ევროპული ინტეგრაცია და ბიზნესკომპანიები.
26 იქვე.
24
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6. ფილანთროპიული საქმიანობის სახეები
როგორც ზემოთ აღინიშნა, ფილანთროპია ფართო ცნებაა და მოიცავს ქველმოქმედების,
სტრატეგიული
ფილანთროპიის,
მოხალისეობრივი
საქმიანობის,
კორპორაციული
სოციალური პასუხისმგებლობის,
სოციალური მეწარმეობის გზით სოციალური,
საზოგადოებრივად სასარგებლო მიზნის მიღწევას შესაბამისი მონეტარული თუ სხვა ტიპის
უკუგების მოლოდინის გარეშე. ამდენად, ფილანთროპიაზე გავლენის მქონე ფაქტორების
უკეთესი ანალიზის მიზნით, წინამდებარე კვლევის მიზნებისათვის, ეკოსისტემის სამივე
ელემენტი (კულტურული, საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ჩარჩოები) განხილული
იქნება იმ აქტორებისა და საქმიანობის ტიპების მიხედვით, რომლებიც, წინამდებარე კვლევის
მიზნებისათვის, ფილანთროპიულ სფეროდ მოიაზრება. აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში,
განხილული იქნება იმ აქტორებისა თუ საქმიანობის ტიპები, რომლებიც ფილანთროპიის
განმარტებას შეესაბამება.

6.1.

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების როლი ფილანთროპიის სფეროში

წინამდებარე კვლევის მიზნებისათვის განხილული იქნება ეროვნულ და სათემო დონეზე
მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, რომლებიც, საქართველოსა და
საერთაშორისო მასშტაბით, ფილანთროპიული სფეროს უმნიშვნელოვანეს აქტორებს
წარმოადგენენ. ცალკე იქნება განხილული სათემო დონეზე მოქმედი ორგანიზაციები (სათემო
ორგანიზაციები), რომელთაც, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, არ აქვთ
შესაბამისი სტატუსი და ყველა სხვა საზოგადოებრივი ორგანიზაციის მსგავსად,
რეგისტრირდებიან არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების სახით. ვინაიდან
როგორც ეროვნულ, ისე სათემო დონეზე მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოებრივი
ორგანიზაციები, თავიანთი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ფილანთროპიის
ფართო გაგებით გათვალისწინებულ სტანდარტებს (საზოგადოებრივი სიკეთისა და საჯარო
გამოწვევის აღმოფხვრაზე მუშაობა მნიშვნელოვანი ეკონომიკური უკუგების მოლოდინის
გარეშე) აკმაყოფილებენ, წინამდებარე კვლევის მიზნებისათვის „სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციები“/“საზოგადოებრივი ორგანიზაციები“ და „ფილანთროპიული ორგანიზაციები“ ურთიერთჩანაცვლებადი ტერმინების სახით იქნება გამოყენებული.
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები ფონდების მოძიებისა და პროგრამების
განხორციელების გზით უზრუნველყოფენ სოციალური სიკეთის განაწილებას საზოგადოებაში. ამ ტიპის ორგანიზაციების პრიორიტეტია დემოკრატიზაციის ხელშეწყობა,
ადამიანის უფლებები, სამოქალაქო განათლება, თემის განვითარება, სიღარიბის აღმოფხვრა,
გარემოს დაცვა, სახელმწიფო პოლიტიკის მონიტორინგი, ეფექტიანი მმართველობის
ჩამოყალიბება, სამოქალაქო ადვოკატირება და სხვა. მათი შექმნის უმთავრეს მიზანს
საზოგადოებრივი კეთილდღეობის უზრუნველყოფა წარმოადგენს და საქმიანობის სფერო,
მათ შორის, მოიცავს ფილანთროპიულ/საქველმოქმედო აქტივობებს. ამ ტიპის ორგანიზაციებს
აქვთ დამხმარე ხასიათის სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების უფლება, თუმცა
აღნიშნული გზით მიღებული შემოსავალი უნდა მოხმარდეს ამ ორგანიზაციის
საზოგადოებრივად სასარგებლო და ფილანთროპიულ მიზნებს. ინდივიდების კონტრიბუცია
ასეთი ტიპის ორგანიზაციებში შეიძლება გამოიხატოს როგორც მატერიალური (შემოწი15

რულობების სახით), ისე მოხალისეობრივი საქმიანობის შედეგად გაწეული მხარდაჭერით.
მათი შემოსავლის ნაწილი სახელმწიფოს ან/და კერძო სექტორისაგან შეიძლება იყოს
მიღებული.
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობა, რომელიც საჯარო სიკეთის შექმნასა და
ინდივიდებს შორის მათ დისტრიბუციაზე (პროდუქტის ან სერვისების მიწოდების გზით)
ფოკუსირდება, ხელმისაწვდომს ხდის აღნიშნულ რესურსებს, აძლიერებს მოქალაქეთა
ჩართულობას, თემის შიგნით კავშირების გაბმასა და რესურსების თემის მთავარ გამოწვევების
საპასუხოდ გამოყენებას.
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ერთ-ერთი სახეა სათემო ფილანთროპიული
ორგანიზაციები - არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები, რომლებიც თემში
არსებული სპეციფიკური გამოწვევების აღმოფხვრაზე არიან ორიენტირებული. 27 ამ მიზნის
მისაღწევად, სათემო ფილანთროპიული ორგანიზაციების რესურსები გროვდება საჯარო და
კერძო დონორებისგან, ასევე, მოცემული თემის წარმომადგენლების ფილანთროპიული
კონტრიბუციებიდან.
სათემო ორგანიზაციები საქმიანობის დაგეგმვისას მოქალაქეთა გამოკითხვას აწარმოებენ და
საქმიანობის ანგარიშსაც უშუალოდ ერთეულის მოსახლეობას წარუდგენენ. ამიტომ, ისინი
ისეთი პრობლემების გადაჭრის ერთ-ერთ მექანიზმად მიიჩნევა, რომლებიც სახელმწიფოს ან
თვითმმართველი ერთეულის ხელისუფლების მიერ ჯერ კიდევ პასუხგაუცემელია და
საჭიროებს ლოკალური კონტექსტის, სოციალური დინამიკის სიღრმისეულ ცოდნას. აქედან

გამომდინარე, ეს აქტორები მიიჩნევა ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სახელმწიფოს
მხარდამჭერად თემის ისეთი ძირეული პრობლემების გადაჭრის პროცესში, როგორიცაა,
მაგალითად, სიღარიბე, სოციალური გარიყულობა ან უსახლკარობა.

სათემო ორგანიზაციები მოქალაქეთა შორის სოციალური ნდობის განვითარებას
ემსახურებიან, აძლიერებენ რა მოქალაქეთა მიკუთვნებულობის განცდას და ყურადღებას
საერთო საკითხების მოგვარებაზე ამახვილებენ. სათემო ფილანთროპიული ორგანიზაციების
მუშაობა ხელს უწყობს საზოგადოების სოლიდარობისა და ნდობის განცდის შექმნას ან
განმტკიცებას. მაგალითად, კანადური სათემო ორგანიზაციები იყენებენ „სასიცოცხლო
ნიშნების შეფასების ინსტრუმენტს“. აღნიშნული მეთოდოლოგია ზომავს სხვადასხვა თემში
არსებული გამოწვევებისადმი მოსახლეობის დამოკიდებულებას, მიკუთვნებულობის
გრძნობას, უთანასწორობას, სიღარიბის დონეს, ხელოვნებასა და კულტურაზე წვდომის
ხარისხს, გარემოსდაცვით პრობლემებს, დასაქმების მასშტაბებს ადგილობრივ დონეზე და ა.შ.
შესაბამისი მიგნებები გამოიყენება სათემო ორგანიზაციის მიერ ინტერვენციის სფეროებისა და
მეთოდოლოგიის შესამუშავებლად. რაც მთავარია, მსგავსი საქმიანობა და კვლევებზე
დაფუძნებული პოლიტიკის შემუშავების პროცესი მნიშვნელოვნად ზრდის მოსახლეობაში
ფილანთროპიული და საზოგადოებრივი საქმიანობისადმი, ასევე სახელმწიფოს მიმართ
ნდობასა და ერთიანობის განცდას. 28

კობერიძე, თ., (2019), „საზოგადოებრივი ორგანიზაციების არასახელმწიფო დაფინანსებისა და მათი გამოყენების
პრაქტიკის საერთაშორისო გამოცდილება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მაგალითზე“, საქართველოს
სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG).
28 Sidney, A., Signes vitaux communautaires.
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მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კანონმდებლობა არ იცნობს სათემო ორგანიზაციის
სტატუსს და თემზე დაფუძნებული (ე.წ. community-based organisations – CBO-ს სახით
მოქმედი) ორგანიზაციები თვითიდენტიფიცირებულ ერთეულებს წარმოადგენენ, კვლევის
ხსენებული ინსტრუმენტი საკმაოდ მნიშვნელოვანი მაგალითი შეიძლება აღმოჩნდეს
საქართველოში მოქმედი CBO-ებისთვისაც.

6.1.1.

საზოგადოებრივი და სათემო ორგანიზაციების სტატუსი და სამართლებრივი
რეგულირება

(i)

ფილანთროპიული ორგანიზაციების სამართლებრივი სტატუსი

წინამდებარე კვლევაში ყურადღება გამახვილდება იმ ორგანიზაციებზე, რომელთა საქმიანობა
საზოგადოებრივ-სასარგებლო მიზნების რეალიზაციაზეა მიმართული. საერთაშორისო
გამოცდილების გათვალისწინებით, ამ ორგანიზაციებს სხვადასხვა
ორგანიზაციულსამართლებრივი ფორმა შეიძლება ჰქონდეთ, მათ შორისაა:
-

-

არარეგისტრირებული კავშირები/ასოციაციები - პირთა გარკვეული რაოდენობა
ერთიანდება საერთო მიზნის მისაღწევად. აღნიშნული გაერთიანებები არ საჭიროებენ
რეგისტრაციას და იურიდიული პირის ფორმა არ აქვთ;
ინკორპორირებული (რეგისტრირებული) სუბიექტები – იურიდიული პირის სტატუსის მქონე, სათანადოდ რეგისტრირებული ერთეულები. ზოგიერთი იურისდიქცია
ასევე გვთავაზობს გაერთიანების სპეციალურ ფორმას ფილანთროპიული ან
საქველმოქმედო ორგანიზაციებისთვის, რათა უზრუნველყოს იურიდიული პირის
ლიკვიდაციის ან რეორგანიზაციის შემთხვევაში, დამფუძნებლებს შორის იურიდიული პირის აქტივების გადანაწილების აკრძალვა. კერძოდ, ფილანთროპიული და/ან
საქველმოქმედო სტატუსის მქონე იურიდიულ პირებს, ლიკვიდაციის/რეორგანიზაციის შემთხვევაში ყველა იურისდიქციაში ევალებათ აქტივების გადაცემა მსგავსი
სტრატეგიული მიზნების მქონე ფილანთროპიული/საქველმოქმედო ორგანიზაციის
სტატუსის მქონე ერთეულისათვის. ინკორპორირებული ფილანთროპიული სუბიექტების სახეებია:
o ფონდები - შეიძლება იყოს სახსრების აკუმულირებასა და გრანტების გაცემაზე
ან საჯარო ინტერესის სფეროში მომსახურების გაწევაზე ორიენტირებული
იურიდიული პირები. ფონდებს შეიძლება ჰქონდეს სხვადასხვა იურიდიული
ფორმა;
o ტრასტები – იურიდიული პირი, რომელიც გამოიყენება საერთო სამართლის
ქვეყნებში, რათა გაიმიჯნოს ერთეულზე ნომინალური საკუთრების უფლება
აქტივების მართვის კომპეტენციისაგან. კერძოდ, ამ შემთხვევაში ტრასტის
დამფუძნებელს არ აქვს უფლება, დამოუკიდებლად, ტრასტის მიზნების
გვერდის ავლითა და მრჩეველთა და/ან სამეთვალყურეო საბჭოს თანხმობის
გარეშე, განკარგოს ორგანიზაციის აქტივები. ტრასტის ძირითად დანიშნულებას
წარმოადგენს ფონდების დაფინანსება ან ახალი ფონდების დაარსება და
აქტივები გამოიყოფა ფილანთროპიული მიზნებისთვის;
o კოოპერატივები - ასევე არის პირთა გაერთიანებები, რომლებიც იქმნება საერთო
სიკეთის აკუმულირების მიზნით, არასამეწარმეო/არაკომერციული საქმიანო17

o

ბის განსახორციელებლად. აღნიშნულის მაგალითია, სათემო დონეზე
არსებული საბავშვო ბაღი, რომელიც იმართება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები
მშობლების საინიციატივო ჯგუფის მიერ. საბავშვო ბაღის მიერ მიღებული
მოგება (მომსახურების საფასური) არ ნაწილდება დამფუძნებლებს შორის,
არამედ ემსახურება ბავშვთა მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას,
მოსახლეობის ინფორმირებას ბავშვის აღზრდის არაძალადობრივი მეთოდების
შესახებ და მძიმე სოციო-ეკონომიკურ პირობებში მყოფი ოჯახების
მხარდაჭერას. ამგვარი კოოპერატივები არ იბეგრება მოგებაზე ორიენტირებული კოოპერატივის მსგავსად, არამედ მათთან მიმართებაში დაბეგვრის
განსხვავებული რეჟიმი მოქმედებს;
სხვა სახის სუბიექტები – შეიძლება არსებობდეს სხვა ტიპის სუბიექტები,
მაგალითად, რელიგიური ორგანიზაციები, რომლებიც არ ჯდება სხვა
კატეგორიებში. 29

შესწავლილი ქვეყნების ნაწილში ზემოთ დასახელებული ფორმით რეგისტრაცია და/ან
საქმიანობის განხორციელება თავისთავად გულისხმობს ერთეულების ფილანთროპიულ
სტატუსს. თუმცა ქვეყნების ნაწილში, არასამეწარმეო იურიდიული პირის სახით რეგისტრირების გარდა, ერთეულმა უნდა მოიპოვოს შესაბამისი საქველმოქმედო და/ან ფილანთროპიული
ორგანიზაციის სტატუსი. იმისათვის, რომ სუბიექტმა მიიღოს ასეთი სტატუსი, ის უნდა
აკმაყოფილებდეს მთელ რიგ მოთხოვნებს, რომლებიც შეიძლება დაიყოს სამ ფართო
კატეგორიად:
-

-

-

29

საქმიანობა არაკომერციული მიზნებით - ერთეული უნდა საქმიანობდეს მოგების
მიღების მიზნის გარეშე, ხოლო მისი დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობა (ასეთის
შემთხვევაში), ორგანიზაციის სტრატეგიული მიზნების და ამოცანების შესასრულებლად უნდა იყოს გამოყენებული;
ეთიკური სტრატეგიული მიზნები და ამოცანები - ეთიკური მიზნების მახასიათებელი
სუბიექტურია და განისაზღვრება სახელმწიფოების მიერ. რიგ ქვეყნებში (მაგალითად,
გერმანია და ამერიკის შეერთებული შტატები), ფილანთროპიული სტატუსის
(საყოველთაო კეთილდღეობის) ორგანიზაციებმა საკუთარი რესურსები უნდა
მიმართონ მხოლოდ იმ მიზნების მისაღწევად, რომელთა შესასრულებლადაც მათ
მიენიჭათ აღნიშნული სტატუსი. ამასთან, მაგალითად, გერმანიაში, თუ ფილანთროპიულ (საყოველთაო კეთილდღეობის) ორგანიზაციას სურს სახსრები მიმართოს
ახალ, დამატებით მიზანზე, მან ამის შესახებ უნდა შეატყობინოს საგადასახადო
ორგანოებს;
საქმიანობა საზოგადოებრივი სარგებლის შესაქმნელად - ეთიკური სტრატეგიული
მიზნებისა და ამოცანების ნაწილი, თავისთავად, გულისხმობს სიკეთის მიწოდებას
ყველა პირისათვის (მაგალითად, გარემოსდაცვითი მიზნები), ხოლო სხვა ტიპის
მიზანი შეიძლება იყოს შეზღუდული პოტენციურ ბენეფიციართა გარკვეული
მახასიათებლით (მაგალითად, ასაკი (ბავშვებზე ორიენტირებული ორგანიზაციები);
შშმ სტატუსი; სქესი (ქალთა უფლებების დამცველი ორგანიზაციები), გენდერული
იდენტობა და ა.შ.). თუმცა, მიუხედავად პირთა კატეგორიისა, რომელთაც ემსახურება
ფილანთროპიული ორგანიზაციები, „საზოგადოებრივი სიკეთის შექმნაში“ მოიაზრება

OECD (2020), Taxation and Philanthropy.
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ორგანიზაციის საქმიანობა შესაბამისი მახასიათებლის მქონე ყველა პირისათვის
ხელსაყრელი გარემოს შესაქმნელად ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე.
მხოლოდ აღნიშნული მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემდეგ, იურიდიული პირები იძენენ
საზოგადოებრივი კეთილდღეობის ორგანიზაციის ან ფონდის სტატუსს და ხდებიან
უფლებამოსილნი, ისარგებლონ დაწესებული საგადასახადო შეღავათებით (როგორიცაა
საშემოსავლო, მოგების, ქონებისა და დღგ-ის გადასახადისადან გათავისუფლება, ან
შესაბამისი შეღავათებით სარგებლობა). 30 აღნიშნული სტატუსის მოპოვების პროცედურა,
შესაბამისი ვალდებულებები და შეღავათები განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით. მაგალითად:
-

-

-

უნგრეთის ასოციაციებს, ფონდებსა და არამომგებიან კომპანიებს შესაძლებელია
მიენიჭოთ საზოგადოებრივი ორგანიზაციის სტატუსი. აღნიშნული სტატუსი
ორგანიზაციას ავალდებულებს, განახორციელოს ფილანთროპიული საქმიანობა
უწყვეტად განუსაზღვრელი ვადის მანძილზე და გარკვეულ შეღავათებთან ერთად,
ერთეულისაგან მოითხოვს მეტ გამჭვირვალობას და წლიური ანგარიშების გამოქვეყნებას. სტატუსის მინიჭება ხდება სერტიფიცირების გზით, რომელიც, ძირითადად,
ხორციელდება ორგანიზაციის ფინანსური ანგარიშგების დოკუმენტების შესაბამისი
ორგანოების მიერ პერიოდული შესწავლის საფუძველზე. 31
ანალოგიურად, პოლონეთის შემთხვევაშიც, არასამეწარმეო ორგანიზაციების მიერ
ხდება საზოგადოებრივი სარგებლიანობის/საზოგადოებრივი ორგანიზაციის სტატუსის მიღება შესაბამისი საგადასახადო შეღავათების მოპოვების მიზნით. აღნიშნული
ორგანიზაციის საქმიანობა დაკავშირებული უნდა იყოს ფილანთროპიულ აქტივობასთან. კერძოდ, მსგავსი ორგანიზაციის მოგება, რომელიც მიღებულია შემოწირულობების, გრანტების, სახელმწიფო დახმარების ან დამხმარე ეკონომიკური
საქმიანობის ფარგლებში, მიმართული უნდა იყოს საჯარო სიკეთის შექმნაზე.
იმისათვის, რომ ფილანთროპიული სტატუსის და/ან ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
ფორმის მქონე ერთეულის მიერ უზრუნველყოფილი იყოს შესაბამისი საქმიანობის
განხორციელების უნარი, შესწავლილი ქვეყნების უმეტესობაში, არსებობს გარკვეული
მინიმალური კაპიტალის მოთხოვნა. სხვადასხვა სახელმწიფოს საკანონმდებლო
რეგულაციების მიხედვით, აღნიშნული მოთხოვნა შეიძლება კანონით იყოს განსაზღვრული, ან განისაზღვროს კონკრეტული მარეგისტრირებელი ორგანოს მიერ
ორგანიზაციის სადამფუძნებლო დოკუმენტებით განსაზღვრული მიზნის მასშტაბის
შეფასების შედეგად. მინიმალური კაპიტალის ოდენობა მერყეობს 250 ევროდან
(პოლონეთი) 1,5 მილიონ ევრომდე (საფრანგეთი - ორგანიზაციის ფონდის სახით
რეგისტრირების შემთხვევაში). მინიმალური კაპიტალის მოთხოვნები ასევე შეიძლება
განსხვავდებოდეს მოცემულ ქვეყანაში, საქმიანობის ტერიტორიული სფეროდან
გამომდინარე. ქვეყნების ნაწილი მოითხოვს ფონდის სახით შექმნილი ფილანთროპიული ორგანიზაციების მიერ მინიმალური კაპიტალის შენარჩუნებას. 32

საქართველოს რეალობაში, ფილანთროპიული საქმიანობის განმახორციელებელი საზოგადოებრივი და სათემო ორგანიზაციები, ძირითადად, კერძო სამართლის არასამეწარმეო
იქვე.
Fondation de France / CERPhi (2015), An overview of philanthropy in Europe.
32 Philanthropy Europe Association (2021); Comparative Highlights of Foundation Laws: The Operating Environment for
Foundations in Europe 2021.
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(არაკომერციული) იურიდიული პირების სახით არიან რეგისტრირებულნი. კერძოდ, 2015
წლის მონაცემებით, საქართველოში, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების დიდ
უმრავლესობას (82.2%) ფორმალურად, არასამეწარმეო იურიდიული პირების სახით
დაფუძნებული ორგანიზაციები შეადგენდა. 33
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, “იურიდიული პირი არის განსაზღვრული
მიზნის მისაღწევად შექმნილი, საკუთარი ქონების მქონე, ორგანიზებული წარმონაქმნი,
რომელიც თავისი ქონებით დამოუკიდებლად აგებს პასუხს და საკუთარი სახელით იძენს
უფლებებსა და მოვალეობებს, დებს გარიგებებს და შეუძლია სასამართლოში გამოვიდეს
მოსარჩელედ და მოპასუხედ.” იურიდიული პირი, რომლის მიზანია სამეწარმეო საქმიანობა
და მოგების მიღება, არის სამეწარმეო იურიდიული პირი. ორგანიზაცია, რომლის მიზანი არ
არის სამეწარმეო საქმიანობა და მისი ფუნქციონირების ძირითადი მამოტივირებელი
ფაქტორი არ არის მატერიალური მოგების მიღება, არის არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირი. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი წარმოადგენს
იურიდიული პირის განსაკუთრებულ ფორმას. არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირის სხვა იურიდიული პირებისაგან განმასხვავებელი ძირითადი ნიშანი,
კერძო სამართლის თვალსაზრისით, არის ის, რომ იგი არ არის კომერციული საქმიანობის
საწარმოებლად და მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით შექმნილი ორგანიზაცია.
არასამეწარმეო იურიდიული პირი უფლებამოსილია, განახორციელოს ნებისმიერი
საქმიანობა, რაც კანონით აკრძალული არ არის, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა ეს საქმიანობა
მისი სადამფუძნებლო დოკუმენტებით გათვალისწინებული. მიუხედავად იმისა, რომ
არასამეწარმეო იურიდიული პირი, თავისი არსით, არ შეიძლება იყოს კომერციულ
საქმიანობაზე ორიენტირებული, მას უფლება აქვს, ეწეოდეს დამხმარე ხასიათის სამეწარმეო
საქმიანობას. ასეთი საქმიანობიდან მიღებული მოგება უნდა მოხმარდეს არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირის მიზნების რეალიზებას და მისი განაწილება
არასამეწარმეო იურიდიული პირის დამფუძნებლებს, წევრებს, შემომწირველებს, აგრეთვე
ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირებს შორის
დაუშვებელია.
სამეწარმეო სამართლის სუბიექტისა და არასამეწარმეო იურიდიული პირის მიერ წარმოებულ
კომერციულ საქმიანობას შორის არსებითი განსხვავებაა. პირველ შემთხვევაში, ეს არის
ორგანიზაციის ძირითადი საქმიანობა, მისი მთავარი დანიშნულება და იგი შექმნილია
სამეწარმეო საქმიანობით მატერიალური სარგებლის მისაღებად. მეორე შემთხვევაში კი,
კომერციული საქმიანობა დამხმარე ხასიათისაა, ემსახურება ორგანიზაციის ძირითადი
მიზნის მიღწევას და წარმოადგენს ამ მიზნის მისაღწევად გამოყენებულ დამატებით
საშუალებას. ამდენად, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის შექმნისა და
ფუნქციონირების დანიშნულება, პირველყოვლისა, არის არაკომერციული ხასიათის საქმიანობა და რაიმე განსაზღვრული მიზნის მისაღწევად მოქმედება. ასეთი ორგანიზაციები,
ძირითადად, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შედეგების მიღებისთვის იქმნება. ზოგადად,
კი, არასამეწარმეო იურიდიული პირის საქმიანობის მიზანი შეიძლება იყოს ნებისმიერი რამ,
რაც კანონით არ არის აკრძალული და არ ეწინააღმდეგება მოქმედ სამართალს. არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირის პასუხისმგებლობა შემოიფარგლება მისი ქონებით.
სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტი (2015), სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების
საქმიანობის საგზაო რუკა საბაზო კვლევის ანგარიში.
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ასეთი იურიდიული პირის ვალდებულებებისათვის მისი წევრები, აგრეთვე მისი
ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირი (პირები)
პასუხს არ აგებენ. ასევე არ აგებს პასუხს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
საკუთარი წევრების, ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე
პირის (პირების) ვალდებულებებისათვის. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი იმპერატიულად ადგენს, რომ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი არსებითად არ უნდა
გადავიდეს სამეწარმეო საქმიანობაზე, ანუ, მისი ძირითადი აქტივობა და მიზანი არ უნდა
შეცვალოს კომერციულმა საქმიანობამ და მოგების მიღების დანიშნულებამ. 34
წინამდებარე კვლევის მიზნებისათვის, აგრეთვე შესწავლილი იქნება არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირისათვის საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის
მინიჭების წინაპირობები საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. საქართველოს
კანონმდებლობა ითვალისწინებს საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის მინიჭების
მექანიზმს, რომელიც არ ნიშნავს ცალკე ორგანიზაციული სამართლებრივი ფორმის არსებობას,
არამედ გულისხმობს ორგანიზაციისთვის, მათ შორის უკვე რეგისტრირებული არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირისთვის დამატებითი სტატუსის მინიჭებას.
საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის მინიჭებას საგადასახადო დანიშნულება გააჩნია და
ძირითადად
დაკავშირებულია
ამ
სტატუსის
მქონე
ორგანიზაციებზე
დონაციის/შემოწირულობის გამცემი სამეწარმეო სუბიექტისთვის საგადასახადო შეღავათების
დაწესებასთან. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ არასამეწარმეო იურიდიული პირები
შეიძლება საქველმოქმედო საქმიანობის განხორციელების მიზნით იყვნენ შექმნილი, ისინი
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ავტომატურად არ ითვლებიან საქველმოქმედო
ორგანიზაციებად.
საქართველოს
საგადასახადო
კოდექსით
დადგენილი
წესით,
არასამეწარმეო იურიდიულ პირს შეიძლება მიენიჭოს საქველმოქმედო ორგანიზაციის
სტატუსი შესაბამისი ადმინისტრაციული პროცედურის გავლის საფუძველზე. კერძოდ,
საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრულია როგორც საქველმოქმედო
ორგანიზაციის განმარტება და სტატუსის მოპოვების წესი, ისე ის საქმიანობა, რომელსაც უნდა
ასრულებდეს ორგანიზაცია, რათა ის საქველმოქმედოდ იყოს მიჩნეული სტატუსის მინიჭების
მიზნებისთვის (საქველმოქმედო საქმიანობა). საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე–10
მუხლი განსაზღვრავს იმ საქმიანობათა ჩამონათვალს, რომელთა განხორციელება
საქველმოქმედო სფეროს მიეკუთვნება. მათ შორისაა დახმარების უშუალოდ ან მესამე პირის
მეშვეობით, ნებაყოფლობით და უანგაროდ გაწევა იმ პირებისათვის, რომლებიც ამ დახმარებას
საჭიროებენ, ორგანიზაციების მიერ საზოგადოებისათვის სასარგებლო საქმიანობის
განხორციელება კანონმდებლობით განსაზღვრულ სფეროებში. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ
თუ არ ჩავთვლით საგადასახადო მიზნობრიობას,
საქმიანობის საქველმოქმედოდ
დასაკვალიფიცირებლად, აუცილებელი არ არის ორგანიზაციას მინიჭებული ჰქონდეს
საქველმოქმედო სტატუსი. ამასთან, საქველმოქმედო სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს
ორგანიზაციას, რომელიც შექმნილია საქველმოქმედო საქმიანობის განსახორციელებლად,
რეგისტრირებულია
საქართველოს
კანონმდებლობით
დადგენილი
წესით,
აქვს
საქველმოქმედო საქმიანობის არანაკლებ ერთი წლის გამოცდილება და აკმაყოფილებს
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 32–ე მუხლით დადგენილ სხვა მოთხოვნებს.
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საქართველოს კანონმდებლობის განხილვასთან ერთად, საინტერესოა საერთაშორისო
გამოცდილება და სხვადასხვა ქვეყანაში მოქმედი საკანონმდებლო ჩარჩო. სხვადასხვა
ქვეყნებში, ფილანთროპიული ორგანიზაციების მარეგულირებელი საკანონმდებლო ჩარჩო
სპეციფიციკურ მოთხოვნებს უდგენს იმ ორგანიზაციებს, რომელთაც ფილანთროპიული
ერთეულის სტატუსის და შესაბამისი საგადასახადო შეღავათების მოპოვება სურთ. კერძოდ,
კანონმდებლობა განსაზღვრავს ამ ორგანიზაციების ფუნქციონირების დასაშვები მიზნების
ჩამონათვალს, რომელთა შორისაა
საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობა ისეთ
სფეროებში, როგორებიცაა სოციალური კეთილდღეობა, ჯანდაცვა, განათლება, გარემო ან
მოწყვლად პირთა ჯგუფების უფლებების დაცვა. სახელმწიფოთა დიდ ნაწილში,
ფილანთროპიულ ორგანიზაციების საქმიანობა შეიძლება მიმართული იყოს ნებისმიერი
კანონიერი მიზნის მიღწევაზე, თუმცა, ამ ქვეყნების საგადასახადო კანონმდებლობის
მიხედვით, საგადასახადო შეღავათები შეიძლება მიენიჭოთ მხოლოდ საზოგადოებრივი
სარგებელის ფონდებს.

(ii)

ფილანთროპიული ორგანიზაციების საქმიანობის შეზღუდვა

ამ თვალსაზრისით, აღსანიშნავია ფილანთროპიული ორგანიზაციების საქმიანობა პოლიტიკის სფეროში. ამასთან, წმინდად სახელმწიფო პოლიტიკაზე ზეგავლენის მოხდენასთან
დაკავშირებული საქმიანობა ფილანთროპიული ორგანიზაციებისათვის დაშვებულია.
მაგალითად, საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები ჩართულნი არიან
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებისა და იმპლემენტაციის სფეროში. პოლიტიკაზე მათი
ზეგავლენის მექანიზმები არსებითად უკავშირდება საჯარო შეხვედრებში/დებატებში
მონაწილეობას, ინფორმაციის გავრცელებას და გასაჯაროებას (publicity), აგრეთვე, კვლევების
ჩატარებას, კანონპროექტებისა და სტრატეგიების მომზადებას. ეს ნიშნავს, რომ სამოქალაქო
საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოში ადეკვატურად პასუხობენ ორ ძირითად
ფუნქციას: მომდინარე პროცესებზე ზედამხედველობას (ე.წ. “watch-dog”-ების ფუნქცია) და
კვლევასა და სტრატეგიების შემუშავებაზე ორიენტირებულ საქმიანობას (ე.წ. „Think-tank”ების ფუნქცია). აღნიშნული ფუნქცია შეესაბამება ფილანთროპიული ორგანიზაციების
საქმიანობის მიზანს და სტანდარტებს. საერთაშორისო მასშტაბითაც, შესწავლილ ქვეყანათა
უდიდეს ნაწილს არ აქვს შეზღუდვები სამოქალაქო კანონმდებლობის კუთხით, როდესაც საქმე
ეხება ფილანთროპიული ორგანიზაციის პოლიტიკურ საქმიანობას უფრო ფართო, არაპარტიული პოლიტიკური გაგებით (ბელგია, ბულგარეთი, ხორვატია, დანია, ფინეთი,
საბერძნეთი, იტალია, ლუქსემბურგი, ნიდერლანდები, რუმინეთი, ესპანეთი და შვედეთი).
თუმცა აღნიშნული საქმიანობა უნდა გაიმიჯნოს პარტიული საქმიანობისაგან. საერთაშორისო
გამოცდილებით, ფილანთროპიულ ორგანიზაციებს არ ეძლევათ უფლება განახორციელონ
პარტიული აქტივობები, რომლებიც განისაზღვრება, როგორც პოლიტიკური პარტიის,

პოლიტიკური თანამდებობის კანდიდატის ან პოლიტიკური ჯგუფის წარმატებისკენ
მიმართული საქმიანობა.
გარდა პარტიული საქმიანობისა, ქვეყნების უმრავლესობა, აწესებს გარკვეულ შეზღუდვებს
სხვა ნებადართული საქმიანობის ბუნებასა და მასშტაბებთან დაკავშირებით. ყველაზე
გავრცელებული შეზღუდვა დაწესებულია ეკონომიკურ საქმიანობასთან მიმართებაში.
თითქმის ყველა შესწავლილ ქვეყანაში ფილანთროპიული ორგანიზაციები შეიძლება
ეწეოდნენ დამხმარე ეკონომიკურ საქმიანობას. ეკონომიკური აქტივობა გაგებულია, როგორც
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ვაჭრობა ან ბიზნეს საქმიანობა, რომელიც მოიცავს საქონლისა და მომსახურების გაყიდვას.
დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობა თავისთავად დაკავშირებულია და ხელს უწყობს
ფილანთროპიული ორგანიზაციის საზოგადოებრივ-სასარგებლო მიზნის განხორციელებას.
ფილანთროპიული ორგანიზაციის შესაძლებლობას, გამოიმუშავოს შემოსავალი აქტივობების
მიღმა დაფინანსებისა და აქტივების ადმინისტრირების გზით, შეუძლია მნიშვნელოვანი
როლი ითამაშოს მისი მდგრადობის უზრუნველსაყოფად, ფინანსური სტაბილურობისა და
დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის გზით, მაგრამ ეს უნდა იყოს დაბალანსებული
საზოგადოებრივ-სასარგებლო მიზნისა და აქტივობების უპირატესობასთან და საჭიროებებთან, ასევე მიღებული უნდა იყოს ყველა ზომა, რათა ბაზარზე, რომლის ფარგლებშიც
ფილანთროპიული ორგანიზაცია დამხმარე ეკონომიკურ საქმიანობას ეწევა, მას არასათანადო
უპირატესობა არ მიენიჭოს, რადგან ორგანიზაციების ეს კატეგორია, როგორც წესი,
გადასახადებისაგან არიან გათავისუფლებულნი.
უმეტეს ქვეყნებში არსებული პრაქტიკა და კანონები, ისევე როგორც უახლესი კვლევები, არ
მიიჩნევს ფილანთროპიული ორგანიზაციების ეკონომიკურ და სამეწარმეო საქმიანობას
თავისთავად პრობლემად. ფილანთროპიულ ორგანიზაციებს შეუძლიათ ეწეოდნენ
ეკონომიკურ საქმიანობას როგორც პირდაპირ (თავისი სახელით) ან ირიბად, ანუ
კორპორაციებში წილების ფლობით. 35 ამასთან, საქართველოს მსგავსად, ქვეყნების
უმეტესობაში მოქმედებს მოთხოვნა, რომ ეკონომიკური საქმიანობა დაკავშირებული იყოს და
ხელს უწყობდეს საზოგადოებრივ სარგებელს და წარმოადგენდეს ფილანთროპიული
ორგანიზაციის დამხმარე საქმიანობას (ავსტრია, ბელგია, ჩეხეთი, საფრანგეთი, ირლანდია,
იტალია, ლატვია, ლუქსემბურგი, პოლონეთი, პორტუგალია და რუმინეთი). მაგალითად,
ესტონეთში, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შემოსავალი არ იბეგრება, თუ ის მიღებულია
ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ან სხვა ინსტიტუტთან დადებული კონტრაქტით და
მიზნად ისახავს საზოგადოებრივ სარგებელზე მიმართული საქმიანობის დაფინანსებას.
მნიშვნელოვანია, რომ ეკონომიკური საქმიანობის შედეგად მიღებული სახსრები არ
დაექვემდებაროს განაწილებას ორგანიზაციის დამფუძნებლებს შორის, არამედ მოხმარდეს
ერთეულის ფილანთროპიულ მიზნებს. ამასთან, თავად სამეწარმეო საქმიანობაც მიმართული
უნდა იყოს საზოგადოებრივი სიკეთის შექმნისკენ. კერძოდ, ორგანიზაცია არ უნდა იყოს
ჩართული, მაგალითად, ალკოჰოლური სასმელის ან ნიკოტინის შემცველი პროდუქტის
წარმოებაში, აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებული მომსახურების მიწოდებაში ან
რეკლამირებაში. მეტიც, ფილანთროპიული ორგანიზაციის პოლიტიკა ადამიანური
რესურსების მართვის კუთხით, ასევე მაღალ სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს.
მაგალითად, დაუშვებელია, ფილანთროპიული ორგანიზაცია დამხმარე ეკონომიკური
საქმიანობის განხორციელებისას იყენებდეს ბავშვთა შრომას, ჰქონდეს დაქირავების
დისკრიმინაციული მიდგომები ან დასაქმებულისათვის წამგებიანი სახელფასო პოლიტიკა იმ
შემთხვევაშიც კი, როდესაც ეროვნული კანონმდებლობა ზემოთ ჩამოთვლილ პრაქტიკებს არ
კრძალავს სხვა სუბიექტებისათვის, რომლებიც სამეწარმეო საქმიანობაში არიან ჩართულნი.
როგორც ზემოთ აღინიშნა, საქართველოსა და საერთაშორისო კანონმდებლობის თანახმად,
ფილანთროპიული ორგანიზაციების საქმიანობის სფეროები მინიმალურ შეზღუდვას
Philanthropy Europe Association (2021), Comparative Highlights of Foundation Laws: The Operating Environment for
Foundations in Europe 2021.
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ექვემდებარება. საქართველოს კანონმდებლობით, არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიულ პირს, რომლის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმითაც საქმიანობენ
ფილანთროპიული ორგანიზაციები საქართველოში, შეუძლია განახორციელოს ნებისმიერი,
კანონით აუკრძალავი საქმიანობა, მათ შორის, დამხმარე ეკონომიკური (მოგებაზე
ორიენტირებული) საქმიანობა, თუ ეს აქტივობა ემსახურება მისი წესდებით გათვალისწინებული მიზნების მიღწევას და არ ხელყოფს იურიდიული პირის არასამეწარმეო ბუნებას. 36

(iii)

ფილანთროპიული ორგანიზაციებისათვის გათვალისწინებული საგადასახადო
შეღავათები

საერთაშორისო პრაქტიკის თვალსაზრისით, მოქმედებს სპეციფიკურად ფილანთროპიული
ორგანიზაციების მიერ მხარდამჭერი ეკონომიკური საქმიანობის წახალისებაზე მორგებული
შეღავათები. აღსანიშნავია, რომ ქვეყნებისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის
გათვალისწინებით, ფილანთროპიული ორგანიზაციები ექვემდებარებიან განსხვავებულ
საგადასახადო და სხვა რეგულაციებს. აღნიშნული ერთი მხრივ, გულისხმობს განსხვავებულ
შეღავათიან საგადასახადო დაბეგვრას ფილანთროპიული ორგანიზაციების ჩვეულებრივი
საქმიანობის განხორციელებისას, ხოლო მეორე მხრივ, გარკვეულ საგადასახადო შეღავათებს
ფილანთროპიული ორგანიზაციების მიერ განხორციელებულ ეკონომიკურ საქმიანობაზე.
ქვეყნების უმრავლესობაში არსებობს საგადასახადო შეღავათები აქტივების ადმინისტრირებისა და ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების კუთხით. შეგროვებული
მონაცემების მიხედვით, ფილანთროპიული ორგანიზაციების მიერ აქტივების ნორმალური
ადმინისტრირება (მათ შორის ინვესტიციები ობლიგაციებში, აქციებში, უძრავ ქონებაში) არ
ჩაითვლება ეკონომიკურ საქმიანობად. გარდა ამისა, ქვეყნების ნაწილი (საფრანგეთი,
უნგრეთი, ნიდერლანდები, ნორვეგია და სლოვაკეთი) იყენებს ზღვრებს ფილანთროპიული
ორგანიზაციების შემოსავლების დაბეგვრის მიზნით. 37
ქვეყნების მიდგომა ფილანთროპიული ორგანიზაციების მიმართ საგადასახადო შეღავათების
დაწესების კუთხით ორად შეიძლება დაიყოს: 1) გადასახადისაგან გათავისუფლებულია და/ან
შეღავათები დადგენილია ფილანთროპიული ორგანიზაციის შემოსავალზე სრულად ან
შემოსავლის განსაზღვრულ სახეობაზე; 2) ფილანთროპიული ორგანიზაციის შემოსავალი
იბეგრება ჩვეულებრივ, თუმცა ხდება გადახდილი გადასახადის დაბრუნება იმ თანხაზე,
რომლის რეინვესტირება მოხდა საზოგადოებრივი კეთილდღეობის მიზნის მისაღწევად.
აღსანიშნავია, რომ მეორე მოდელი მოქმედებს ქვეყნების მცირე ნაწილში (კოლუმბია,
ინდონეზია, ლიეტუვა, ირლანდია).
ზოგიერთ შესწავლილ ქვეყანაში არსებობს დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ)
დაბრუნების სქემა. საბერძნეთში არსებობს სპეციალური პროცედურა, რომ ფილანთროპიულმა ორგანიზაციებმა დღგ-ისგან გათავისუფლება მიიღონ. უნგრეთში ფილანთროპიულ
ორგანიზაციას აქვს უფლება მოითხოვოს დღგ-ს დაბრუნება იმ ოდენობით, რომელიც
შეესაბამება მის მიერ გაწეულ ხარჯებში შემოწირულობების/გრანტების პროცენტულ
მაჩვენებელს. გარდა ამისა, დღგ-ის შეღავათიანი რეჟიმი შეიძლება გავრცელდეს ფილანსაქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 25-ე მუხლი.
საფრანგეთში ფონდები, რომლებიც ახორციელებენ კომერციულ საქმიანობას რეგულარულად ან პერიოდულად,
შეიძლება გათავისუფლდნენ კორპორაციული გადასახადებისაგან, თუ საქმიანობა არ უწევს კონკურენციას ბიზნეს
სექტორს და თუ შემოსავალი არ აღემატება 72,000 ევროს წელიწადში.
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თროპიული
ორგანიზაციის
მიერ
საზოგადოებრივი
კეთილდღეობის
მიზნით
განხორციელებულ შესყიდვებზე და ასევე მის მიერ დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობის
ფარგლებში წარმოებულ პროდუქტებზე (მაგალითად, ფილანთროპიული ორგანიზაციის მიერ
დამხმარე
ეკონომიკური
საქმიანობის
ფარგლებში
წარმოებული
პროდუქციის
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გასხვისებისას).
ფილანთროპიული ორგანიზაციებისათვის დაწესებულია მოგების გადასახადებისგან
გათავისუფლების პრაქტიკაც, შესაბამისი ზღვარის ფარგლებში. მაგალითად, უნგრეთში
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სტატუსის მქონე ერთეულები არ იხდიან მოგების
გადასახადს, თუკი მათი მეწარმეობის შედეგად მიღებული შემოსავალი არ აღემატება 10 მლნ.
უნგრულ ფორინტს (დაახლოებით 33,000 ევრო) და საერთო შემოსავლის 10%-ს. გერმანიაში,
თუ ფილანთროპიული ორგანიზაციის დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობიდან წლიური
შემოსავალი არ აღემატება 45000 ევროს, ის არ იბეგრება, ხოლო სლოვენიაში მიღებული
შემოსავალი უნდა შეადგენდეს ფილანთროპიული მთლიანი შემოსავლის არაუმეტეს 30%-ს. 39
რიგ ქვეყნებში, გათვალისწინებულია ფილანთროპიული ორგანიზაციების გათავისუფლება
ქონების გადასახადისაგან, თუ აღნიშნული გამოიყენება სოციალური მიზნების
შესასრულებლად, ან ფლობენ ქონებას, როგორც შემოსავლის წყაროს. კერძოდ, თუ
სუბიექტები თავიანთ უძრავ ქონებას იყენებენ თავიანთი, საზოგადოებრივად საკეთილდღეო
მიზნებისთვის, როგორიცაა ოფისების განთავსება ან საქველმოქმედო აქტივობები
(სამკურნალო ცენტრები, სპორტული ინფრასტრუქტურა), ისინი შეიძლება გათავისუფლდნენ
ქონების გადასახადისგან. მაგალითად, კანადასა და გერმანიაში, ფილანთროპიული
ორგანიზაციების მიერ საქველმოქმედო მიზნებისთვის გამოყენებული უძრავი ქონება
გათავისუფლებულია ადგილობრივი ქონების გადასახადისგან. ირლანდიაში საცხოვრებელი
ფართები, რომლებიც ეკუთვნის ფილანთროპიულ ორგანიზაციებს და გამოიყენება მხოლოდ
ბენეფიციარებისათვის მომსახურების მისაწოდებლად (მაგალითად, შშმ პირების
სარეაბილიტაციო მომსახურება), გათავისუფლებულია ქონების გადასახადისგან. იტალიაში
ადგილობრივ ხელისუფლებას (მუნიციპალიტეტებსა და რეგიონებს) შეუძლია გაათავისუფლოს საქველმოქმედო ორგანიზაციები ისეთი ადგილობრივი გადასახადებისგან როგორიცაა
უძრავი ქონების გადასახადი. შეერთებულ შტატებში ქონების გადასახადის წესებს
განსაზღვრავს შტატები. რელიგიური ორგანიზაციების კუთვნილი მიწა და შენობები
ზოგადად გათავისუფლებულია, თუმცა ზოგიერთი შტატი ზღუდავს დასაშვები მიწის
რაოდენობას (როგორიცაა ერთი ჰექტარი).
ზემოაღნიშნულის გარდა, არსებობს მთელი რიგი უნიკალური საგადასახადო შეღავათები,
რომლებსაც ზოგიერთი ქვეყანა სთავაზობს ფილანთროპიულ სუბიექტებს თავიანთ
საგადასახადო იურისდიქციაში. კერძოდ: ნორვეგიაში, ფილანთროპიული ორგანიზაციები
თავისუფლდებიან დასაქმებულთა საშემოსავლო გადასახადებისაგან ხელფასის ნაწილში;
ნიდერლანდებში, ფილანთროპიულ ორგანიზაციებს (მათ შორის რელიგიურ სუბიექტებს)
გარკვეულ პირობებში, აქვთ უფლება აქვთ გადაიხადონ ენერგეტიკული გადასახადის
ნახევარი.
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ფილანთროპიული ორგანიზაციების დაბეგვრის განსხვავებული საგადასახადო რეჟიმის
გათვალისწინებით, ყველა შესწავლილ ქვეყანის კანონმდებლობა მოითხოვს, რომ
ფილანთროპიულმა ორგანიზაციებმა, მათი სტატუსიდან გამომდინარე, გარკვეული
პერიოდულობით (როგორც წესი სულ ცოტა ყოველწლიურად) უნდა მოამზადონ ფინანსური
ანგარიშგების დოკუმენტი, რომლებიც საჯაროდ ხელმისაწვდომი უნდა იყოს.
საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს საგადასახადო შეღავათებს რომლებიც
ვრცელდება ფილანთროპიულ ორგანიზაციებზე, რომელშიც უპირველესად მოიაზრება
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები. აღნიშნული შეღავათები ეხება
გადასახადების ფართო სპექტრს, რომელთა შორისაცაა მოგების გადასახადი, ქონებისა და
დამატებული ღირებულების, ასევე იმპორტის გადასახადები. ამასთან, აღნიშნული საგადასახადო შეღავათების გამოყენება დამოკიდებულია ორგანიზაციის მიერ განხორციელებულ
საქმიანობაზე და შემოსავლის წყაროზე. კერძოდ, საქართველოს საგადასახადო ითვალისწინებს გარკვეულ შეღავათიან დაბეგვრის რეჟიმს, რომელიც შეიძლება გავრცელდეს ყველა იმ
ორგანიზაციაზე და სუბიექტზე, რომელიც აკმაყოფილებს საქართველოს საგადასახადო
კოდექსით დადგენილ პირობებს, კერძოდ:
-

-
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მოგების გადასახადი - 2019 წლიდან, მსგავსად საწარმოებისა, ორგანიზაციებისთვისაც
ამოქმედდა მოგების გადასახადით დაბეგვრის ე.წ „ესტონური მოდელი“, რომლის
მიხედვითაც, ორგანიზაციის მოგების გადასახადით დაბეგვრისათვის განმსაზღვრელია არა შემოსავლის სახე ან წყარო (გრანტი, შემოწირულობა, ეკონომიკური
საქმიანობა და სხვა), არამედ, მის მიერ გაწეული ხარჯების თავსებადობა ორგანიზაციის მიზნებთან ან ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების მიზნობრიობასთან.
მოქმედი მოდელით, მოგების გადასახადი დგინდება მხოლოდ ეკონომიკური
საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაციებისთვის. ამავდროულად, გადასახადის ობიექტის განსაზღვრისათვის ამოსავალია გაწეული ხარჯები და მათი
შესაბამისობა საგადასახადო კოდექსით დადგენილ ლეგიტიმურ მიზნებთან და
ფარგლებთან. თუ, ორგანიზაცია შემოსავალს იყენებს საწესდებო მიზნების, საქველმოქმედო საქმიანობის ან საგრანტო ხელშეკრულების მიზნობრიობისთვის, აგრეთვე,
ეკონომიკური საქმიანობის განსახორციელებლად, მასზე მოგების გადასახადს არ
იხდის. კერძოდ, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით, 40 მოგების
გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი ორგანიზაციისთვის, რომელიც ახორციელებს
ეკონომიკურ საქმიანობას, არის: 1) გაწეული ხარჯი ან სხვა გადახდა, რომელიც არ არის
დაკავშირებული ეკონომიკურ საქმიანობასთან ან/და არ გამომდინარეობს ამ ორგანიზაციის საქმიანობის მიზნიდან (მათ შორის, არ არის დაკავშირებული საქველმოქმედო
საქმიანობასთან ან არ გამომდინარეობს გრანტის ხელშეკრულების მიზნიდან); 2)
უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა ან/და ფულადი სახსრების
გადაცემა, თუ ეს არ გამომდინარეობს ამ ორგანიზაციის საქმიანობის მიზნიდან; 3)
საქართველოს საგადასახადო კოდექსით დადგენილ ზღვრულ ოდენობაზე მეტი
ოდენობით გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯი;
დამატებული ღირებულების გადასახადი, იმპორტის გადასახადი - არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირის მიერ წესდებით განსაზღვრული არამომგებიანი საქმიანობის/საქველმოქმედო საქმიანობის განხორციელება არ იბეგრება

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 97-ე მუხლის მე-2 ნაწილი.
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დამატებული ღირებულების გადასახადით (დღგ). გარდა ამისა, გათვალისწინებულია
დღგ-ის დაბრუნების/ჩათვლის მექანიზმი. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი
ითვალისწინებს შეღავათიან რეჟიმს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების დაფინანსების
ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტის, გრანტის ფარგლებში შეძენილ
მომსახურებასა და ქონებაზე. მნიშვნელოვანია, რომ ამ შემთხვევაში საგადასახადო
შეღავათის მინიჭება განისაზღვრება არა სუბიექტის (არაკომერციული იურიდიული
პირის), არამედ სპეციფიკური ინსტრუმენტის (გრანტის) მიხედვით. შესაბამისად,
შეღავათი დგინდება გრანტის მიმღები პროექტის განმახორციელებელი სუბიექტებისთვის. კერძოდ, საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გრანტის მიმღებ პირებს დღგის ნაწილში აქვთ გარკვეული შეღავათები, რაც გულისხმობს გრანტის ფარგლებში
მოქმედი პირისათვის შესყიდული საქონელსა და მომსახურებაზე დღგ-ის
დაბრუნებას/ჩათვლას. კერძოდ, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის თანახმად,
გრანტის მიმღებ პირს, რომელმაც გრანტის ხელშეკრულების ფარგლებში შეიძინა
საქონელი ან/და მომსახურება, უფლება აქვს ჩაითვალოს ან დაიბრუნოს ამ
საქონლისთვის/მომსახურებისთვის გადახდილი დღგ, საგადასახადო ორგანოში
საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის ან უკუდაბეგვრისას ბიუჯეტში დღგ-ის გადახდის
დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე. გარდა ამისა, დღგ-ისგან
ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებულია საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების
გაწევა ან/და საქონლის იმპორტი, თუ აღნიშნული ხორციელდება საქართველოს
პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული და ძალაში შესული საერთაშორისო
ხელშეკრულებების ფარგლებში და ამ ხელშეკრულებების შესაბამისად ასეთი
საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა ან/და საქონლის იმპორტი
გათავისუფლებულია დღგ-ისგან. დღგ-ისგან გათავისუფლებულია გრანტის შესახებ
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის იმპორტი გრანტის გამცემი ან
მიმღები პირის მიერ.41 გარკვეული საგადასახდო შეღავათებია დადგენილი იმპორტის
გადასახადზეც. კერძოდ, იმპორტის გადასახადისგან გათავისუფლებულია იმ
საქონლის იმპორტი, რომელიც გათვალისწინებულია გრანტის შესახებ ხელშეკრულებით, საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად განსაზღვრული წესით; 42
ქონების გადასახადი - საქართველოს საგადასახადო კოდექსი ორგანიზაციებისათვის
(მათ შორის არასამეწარმეო იურიდიული პირებისთვის) ითვალისწინებს საგადასახადო შეღავათებს ქონების გადასახადზე, ამასთან განსაზღვრული პირობების დაცვით.
კერძოდ, ქონების გადასახადის გადახდისაგან გათავისუფლებულია ორგანიზაციის
ქონება, აგრეთვე ორგანიზაციაზე ლიზინგით გაცემული ქონება, გარდა მიწისა და
ორგანიზაციის მიერ ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებული ქონებისა.
ამასთან, თუ ორგანიზაცია ახორციელებს ეკონომიკურ საქმიანობას, მისი ქონებისა და
საქმიანობის ნაწილი, რომელიც უშუალოდ დაკავშირებულია მის ეკონომიკურ
საქმიანობასთან, ითვლება საწარმოს ქონებად/ საქმიანობად და შესაბამისად ამ
ნაწილში ორგანიზაცია დაიბეგრება ქონების გადასახადით.43

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 172-ე მუხლის მე-5 ნაწილი, 173-ე მუხლის „ც“ ქვეპუნქტი, 181-ე მუხლი,
199-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი.
43 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 206-ე მუხლის, პირველი ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტი.
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ფილანთროპიული ორგანიზაციებისთვის დადგენილი შეღავათიანი საგადასახადო რეჟიმის
გარდა, საქართველოს საგადასახადო კოდექსი ითვალისწინებს ფილანთროპიული
საქმიანობის ერთ-ერთი სახის, საქველმოქმედო საქმიანობის სტიმულირების მექანიზმს და
გარკვეულ საგადასახადო შეღავათებს საქველმოქმედო ორგანიზაციის ბენეფიციარებისთვის.
კერძოდ:
-

-

სტიმულირება კორპორაციული დონორებისთვის - სამეწარმეო სუბიექტებს შეუძლიათ
მოგების გადასახადის დაბეგვრის ობიექტს გამოაკლოს და შესაბამისად მოგების
გადასახადით არ დაბეგროს საქველმოქმედო ორგანიზაციაზე 44 გაცემული შემოწირულება საგადასახადო კოდექსით დადგენილ ფარგლებში. კერძოდ, საქართველოს
საგადასახადო კოდექსი საწარმოს საშუალებას აძლევს, მოგების გადასახადით არ
დაბეგროს (მოგების გადასახადით დაბეგვრის ბაზას გამოაკლოს) საქველმოქმედო
ორგანიზაციაზე გაცემული შემოწირულება (გაღებული თანხა, უსასყიდლოდ
მიწოდებული საქონლის ან/და უფასოდ გაწეული მომსახურების საბაზრო ღირებულება) არაუმეტეს წინა კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული წმინდა
მოგების 10 პროცენტისა. 45 გარდა ამისა, მოგების გადასახადით არ დაიბეგრება
(მოგების
გადასახადით
დაბეგვრის
ბაზას
გამოაკლოს)
საქველმოქმედო
ორგანიზაციისათვის უძრავი ქონების უსასყიდლოდ მიწოდება, თუ ამ ქონების
მიმღები ორგანიზაცია ქველმოქმედებას ახორციელებს ბავშვობიდან შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირთა ან/და მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული
შეზღუდული შესაძლებ-ლობის მქონე პირთა მიმართ არანაკლებ ბოლო 3
კალენდარული წლის განმავლობაში; 46
საგადასახადო შეღავათი ბენეფიციარებისთვის - საგადასახადო შეღავათები ვრცელდება საქველმოქმედო ორგანიზაციების ბენეფიციარებზეც, კერძოდ, საშემოსავლო
გადასახადისაგან გათავისუფლებულია: ა) ფიზიკური პირების მიერ მკურნალობის
ან/და სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დასაფინანსებლად საქველმოქმედო
ორგანიზაციისგან მიღებული სარგებელი; ბ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების
მონაცემთა ერთიან ბაზაში დადგენილი წესით რეგისტრირებული პირის (რომელიც
იღებს საარსებო შემწეობას, რაც დასტურდება შესაბამისი დოკუმენტაციით),
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დასახიჩრებული პირის,
ასევე ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული პირის ოჯახის
წევრის მიერ საქველმოქმედო ორგანიზაციისგან უსასყიდლოდ მიღებული ქონების
ღირებულება.47

საქართველო კანონმდებლობის შესაბამისად, ორგანიზაციამ შესაბამისი მოთხოვნების დაკმაყოფილების
საფუძველზე უნდა მიიღოს საქველმოქმედო ორგანიზაციის სპეციალური სტატუსი, რისთვისაც დადგენილია
შესაბამისი წესები და პროცედურები. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 32-ე მუხლი.
45 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 117-ე მუხლის თანახმად, თითქმის მსგავსი რეგულაცია ვრცელდება
მეწარმე ფიზიკურ პირებზეც.
46 საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, მუხლი 983
47 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 82-ე მუხლი.
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6.1.2.

(i)

საზოგადოებრივი და სათემო ორგანიზაციების პოლიტიკური და ინსტიტუციური
გარემო

პოლიტიკური და ინსტიტუციური გარემოს ზოგადი მიმოხილვა

პოლიტიკური და ინსტიტუციური გარემოს ფარგლებში ფასდება ფილანთროპიული
საქმიანობის განვითარების კუთხით სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ხელშეწყობა,
მათ შორის, შესაბამის სფეროში მაკოორდინირებელი ორგანოს არსებობის ფაქტი და
სხვადასხვა უწყებას შორის კოორდინირების დონე. გარდა ამისა, პოლიტიკური და
ინსტიტუციური ჩარჩო გულისხმობს ფილანთროპიული საქმიანობის კუთხით არსებული
სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების არსებობას, რომლებიც შესაბამისი დაინტერესებული
მხარეების ჩართულობითაა შემუშავებული. შესაბამისად, ამ ნაწილში განიხილება
პოლიტიკის ჩარჩო და დიალოგის მუდმივმოქმედი სტრუქტურები, რომელთა გამოყენებითაც
სახელმწიფოები მხარს უჭერენ სამოქალაქო საზოგადოების, განსაკუთრებით, ფილანთროპიული ორგანიზაციების გაძლიერებას.
პოლიტიკური და ინსტიტუციური გარემოს თვალსაზრისით, გასათვალისწინებელია ასევე
საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციები სახელმწიფოების მიმართ ფილანთროპიულ
ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობის
კონტექსტში.
USAID-ის
თანახმად,
ფილანთროპიულ
ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობა
სახელმწიფოს
უმარტივებს
განვითარებაზე მიმართული მიზნების მიღწევას და ამავდროულად, ხაზს უსვამს
არასახელმწიფო სექტორის კრიტიკულ მნიშვნელობას ქვეყნის პროგრესის კონტექსტში.
მნიშვნელოვანია, აგრეთვე, განვიხილოთ ევროპის ქვეყნების გამოცდილება, სადაც
ფილანთროპიის მხარდამჭერი პოლიტიკური გარემო საკმაოდ განსხვავდება. მიუხედავად
იმისა, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა აქტიურად უჭერს მხარს ფილანთროპიას დასავლეთ
ევროპის ქვეყნებში, პოლიტიკური დაძაბულობა მთავრობებსა და უფლებადამცველ
ორგანიზაციებს შორის გაიზარდა აღმოსავლეთ ევროპაში.48
სახელმწიფოს მიერ ფილანთროპიული აქტორების არაფინანსური მექანიზმების მეშვეობით
მხარდაჭერის მექანიზმები თავის თავში გულისხმობს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების
განვითარების შესახებ სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავებას, საზოგადოებრივ
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობისათვის სამსახურების ან ცენტრალური რგოლის
ჩამოყალიბებას, როგორც სხვადასხვა სამინისტროს, ასევე საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს
შორის და სამოქალაქო საზოგადოებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მრჩეველთა საბჭოს
შექმნას (ხორვატიის, ესტონეთისა, უნგრეთის მსგავსად). 49
ამ თვალსაზრისით, საქართველოს შემთხვევაში აღსანიშნავია ის ღონისძიებები, რომლებიც
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების პოლიტიკურ დისკურსში ჩართვის მიზნით იქნა
მიღებული. საქართველომ, როგორც „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ (OGP) წევრმა
ქვეყანამ, დაამტკიცა შესაბამისი სამოქმედო გეგმები. 50 ამასთან, მთავრობის 2020 წლის 13
თებერვლის N110 დადგენილების შესაბამისად, შეიქმნა საქართველოს ღია მმართველობის
Indiana University, Lilly Family School of Philanthropy (2018), Global Philanthropy Environment Index: European Edition.
Hadzi-Miceva, K., (2008) Legal and Institutional Mechanisms for NGO-Government Cooperation in Croatia, Estonia and
Hungary.
50 გოგიძე, ლ., (2013) „საერთაშორისო გამჭვირვალობა − საქართველო“, წინსვლის პირველი ანგარიში.
48
49
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უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო, რომლის შემადგენლობაში ხელისუფლების
ორგანოების და საჯარო ინსტიტუციების წარმომადგენლებთან ერთად, სათათბირო ხმის
უფლებით, არასამთავრობო ორგანიზაციებიც შედიან - თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების
უმრავლესობა მისაღები გადაწყვეტილების წინააღმდეგია, ასეთი გადაწყვეტილება არ იქნება
მიღებული. 51 მიუხედავად ამისა, 2019 წლიდან არ შემუშავებულა OGP-ის ახალი სამოქმედო
გეგმა, რაც საბჭოს მუშაობის ფორმალურ ხასიათზე მიუთითებს. 52
ფილანთროპიული საქმიანობის მხარდაჭერის მიზნით, 2020 წელს ინიცირებულ იქნა
საქართველოს პარლამენტის დადგენილების პროექტი „საზოგადოებრივი ორგანიზაციების
განვითარების მხარდაჭერის სახელმწიფო კონცეფციის დამტკიცების შესახებ“. 53 კონცეფციის
პროექტმა შემუშავების შემდეგ მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა და იგი ამ ეტაპზე ისევ
განხილვის პროცესშია. კონცეფციის ამ ეტაპზე ინიცირებული ვარიანტის მიხედვით იგი
მიზნად ისახავს, შექმნას საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარებისთვის საჭირო
გარემო და გაზარდოს მათი მონაწილეობის ხარისხი ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების
დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასებისას. ამ მიზნის მისაღწევად, კონცეფცია ორ
ძირითად ამოცანას ითვალისწინებს:
- საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის საჭირო
ინსტიტუციური და ფინანსური გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა - სახელმწიფო
ხელს უწყობს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის საჭირო ინსტიტუციური და ფინანსური გარემოს შექმნას, რაც, მათ შორის,
გულისხმობს მოხალისეობის, ინდივიდუალური და კორპორაციული ქველმოქმედების, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობის,
სახელმწიფო და თვითმმართველობის საგრანტო დაფინანსების წახალისებას;
- საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში - სახელმწიფო შეიმუშავებს საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ერთიან მიდგომას, სტრატეგიას, რომელიც შესასრულებლად სავალდებულო იქნება სახელმწიფო ორგანოებისა და თანამდებობის პირებისათვის.

(ii)

ფილანთროპიული ორგანიზაციების განვითარების პოლიტიკა და სტრატეგიები

ფილანთროპიული ორგანიზაციების ხელშეწყობის ერთიანი ხედვის ჩამოყალიბება სფეროს
განვითარებისკენ გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯს წარმოადგენს. სახელმწიფოსა თუ
თვითმმართველი ერთეულების მხრიდან ფილანთროპიული სფეროს მიმართ დამოკიდებულებების განსაზღვრის მიზნით, აუცილებელია არსებობდეს შესაბამისი პოლიტიკის ან
სტრატეგიული დოკუმენტები, რომელშიც აღწერილი იქნება სახელმწიფოს ურთიერთქმედების სქემა ფილანთროპიულ აქტორებთან. ამ თვალსაზრისით, სხვადასხვა ქვეყანაში,
მოქმედებს სამოქალაქო საზოგადოების (მათ შორის, ფილანთროპიისა და მოხალისეობრივი
საქმიანობის) პოლიტიკის ყოვლისმომცველი ჩარჩოები, რომლებიც მიღებული და დამტკიცებულია საპარლამენტო რეზოლუციების, სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების სახით.
ინფორმაციის თავისუფლებისა და განვითარების ინსტიტუტი (2020), ღია მმართველობის უწყებათაშორისი
საკოორდინაციო საბჭო შეიქმნა.
52 ინფორმაციის თავისუფლებისა და განვითარების ინსტიტუტი (2021), სამთავრობო OGP-ის რეგრესი
საქართველოში.
53 საქართველოს პარლამენტი (2020), დადგენილების პროექტი „საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების
მხარდაჭერის სახელმწიფო კონცეფციის დამტკიცების შესახებ“.
51
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აღნიშნული დოკუმენტები მიზნად ისახავს, ერთი მხრივ, განსაზღვროს ფილანთროპიული
ორგანიზაციების წინაშე მდგარი გამოწვევები, შესაბამისი საპასუხო ნაბიჯების დაგეგმვის
მიზნით, ხოლო მეორე მხრივ, შეიმუშაოს ამ ტიპის ორგანიზაციების გაძლიერების და საჯარო
ინსტიტუციების მათთან თანამშრომლობის ხედვა და დანერგოს შესაბამისი ინსტრუმენტები.
მაგალითად, დანიაში წარდგენილ იქნა საპარლამენტო რეზოლუციის პროექტი, რომელშიც
მოცემულია სამოქალაქო საზოგადოების უკეთესი მხარდაჭერისა და გაძლიერების შესაბამისი
ინსტიტუციური ჩარჩო. აღნიშული ჩარჩო ამარტივებს ფილანთროპიული მიზნით მიღებული
მონეტარული და არამონეტარული შემოწირულობების საგადასახადო ვალდებულებისაგან
გათავისუფლებას. 54
საინტერესოა ნორვეგიის მაგალითი, რომელიც სტრატეგიული დოკუმენტების მიღების გზით
ცდილობს, ხელი შეუწყოს ფილანთროპიული ფასეულობების გავრცელებას. ამ მიზნის
მისაღწევად ნორვეგიის საკანონმდებლო და პოლიტიკის დოკუმენტებით მაქსიმალურადაა
წახალისებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციების თვითრეგულაციიის ზრდა. შედეგად,
სახელმწიფო და მუნიციპალური სტრატეგიული და საბიუჯეტო აქტებით გათვალისწინებულია კვლევისა და კულტურის სფეროებში მოღვაწე ფილანთროპიული ორგანიზაციებისათვის
ფინანსური მხარდაჭერის გაღება სუბსიდირებისა და გრანტების გაცემის გზით.
გერმანია საკანონმდებლო აქტებისა და პოლიტიკის დოკუმენტებით, ასევე, უწყობს ხელს
საზოგადოებრივი/ფილანთროპიული ორგანიზაციების ჩართვას პოლიტიკურ ადვოკატირებასა და საჯარო დებატებში. ამასთან, მთავრობას აღებული აქვს ვალდებულება მხარი
დაუჭიროს ფილანთროპიულ ორგანიზაციებს, რომლებიც მას ხელს უწყობენ სამთავრობო
პოლიტიკის აღსრულებაში ისეთ სფეროებში, როგორებიცააა სოციალური მომსახურება,
საერთაშორისო განვითარება და გარემოს დაცვა. გარდა ამისა, საზოგადოებრივი სექტორი
საკანონმდებლო და პოლიტიკური დოკუმენტების დონეზე აღიარებულია ავტონომიურ
სეგმენტად, რომელიც მოქმედებს სახელმწიფოს ჩარევისა და მითითებებისაგან დამოუკიდებლად. შედეგად, გერმანიის სამოქალაქო სექტორი საბაზისო სოციალური მომსახურების
უზრუნველყოფის ძირითადი მიმწოდებელია. გერმანიის „ფედერალური სოციალური
დახმარების აქტის“ შესაბამისად, სამთავრობო სააგენტოს ეკრძალება სოციალური
მომსახურების მიმწოდებლის საკუთარი ერთეულის დაფუძნება, თუკი ადგილობრივ დონეზე
არსებობს ან შეიძლება შეიქმნას შესაბამისი ასოციაცია. 55

(iii)

დიალოგის ფორმატები სახელმწიფოსა და ფილანთროპიულ ორგანიზაციებს
შორის

ფილანთროპიული ორგანიზაციების გაძლიერების მიზნით, მნიშვნელოვანია სახელმწიფოსა
და შესაბამის ერთეულებს შორის დიალოგის სხვადასხვა ფორმატების არსებობა, რომელთა
ფარგლებშიც ორგანიზაციებს ექნებათ ადვოკატირების, ლობირების და საჯარო
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ეფექტიანი მონაწილეობის შესაძლებლობა. მაგალითად,
WINGS (2019), Promoting an enabling environment for philanthropy and civil society How philanthropy networks and
support organizations are working behind the scenes to successfully protect and grow the space for philanthropy and giving.
55 OSCE (2010) International Practice of Funding Civil Society Organizations, Research, OSCE PCU Project.
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ევროკავშირის ქვეყნების ფარგლებში ფილანთროპიული ორგანიზაციები მჭიდროდ
თანამშრომლობენ უწყებებთან და აქვთ შესაძლებლობა, მონაწილეობა მიიღონ პოლიტიკის
შემუშავების პროცესის ყველა ეტაპზე. ამასთან, მიუხედავად იმისა, რომ 2008 წლის
ეკონომიკური კრიზისის შედეგად სახელმწიფო დაფინანსების მასშტაბი შემცირდა,
ევროკავშირის ქვეყნების ფარგლებში სახელმწიფო ხარჯები კვლავ მნიშვნელოვანი წყაროა
ფილანთროპიული ორგანიზაციებისთვის. 56
სახელმწიფოების მიხედვით, განსხვავდება ფილანთროპიულ ორგანიზაციებთან დიალოგისა
და თანამშრომლობის ფორმატები და ინსტრუმენტები. ამ თვალსაზრისით, ფილანთროპიის
განვითარების მიზნით შესაბამისი პოლიტიკური და ინსტიტუციური ინსტრუმენტების
გამოყენების მაგალითს წარმოადგენს ალბანეთში მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოების
ეროვნული საბჭო, რომელიც არაკომერციული სექტორის ინიციატივით შეიქმნა 2016 წელს.
აღნიშნული ერთეული წარმოადგენს საკონსულტაციო ორგანოს, რომელიც უზრუნველყოფს
ინსტიტუციურ დიალოგს საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსა და მთავრობას შორის. საჯარო
კონსულტაციები რეგულირდება კანონით და მოითხოვს საჯარო ხელისუფლების
კონსულტაციას კანონპროექტებზე, ეროვნულ და ადგილობრივ სტრატეგიებსა და მაღალი
საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე პოლიტიკის დოკუმენტებზე. თითოეულმა საჯარო
ორგანომ უნდა გამოყოს ფილანთროპიულ/საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან ურთიერთობაზე პასუხისმგებელი კოორდინატორი.
საქართველოში არსებობს ფილანთროპიული ორგანიზაციების გადაწყვეტილების მიღების
პროცესებში ჩართვის მექანიზმები. როგორც ზემოთ აღინიშნა, არსებობს სხვადასხვა
პლატფორმა, რომელიც ქმნის სივრცეს სახელმწიფოსა და ფილანთროპიულ ორგანიზაციებს
შორის თანამშრომლობისთვის. კონსტრუქციული თანამშრომლობის დადებითი მაგალითებია, მემორანდუმი პარლამენტსა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს შორის, 57 ღია
მმართველობის პარტნიორობა, სტრუქტურული დიალოგი სახელმწიფოსა და სამოქალაქო
საზოგადოების ორგანიზაციებს შორის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო
საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის ფარგლებში. ხშირია
კომიტეტების, სამუშაო ჯგუფების, საბჭოების შექმნა როგორც ეროვნულ, ისე ადგილობრივ
დონეზე. მათი მუშაობა დროთა განმავლობაში გაუმჯობესდა, თუმცა არ არსებობს ერთიანი
სტანდარტები და პრინციპები საკონსულტაციო ორგანოებში მონაწილეობის მისაღებად.
როგორც წესი, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების და მოქალაქეების მონაწილეობის ხარისხი
დამოკიდებულია სახელმწიფო ინსტიტუტზე და თემატიკაზე. 58 თუმცა აღნიშნული
მექანიზმი, როგორც წესი, ეროვნულ დონეზე უფრო ეფექტიანია. მუნიციპალიტეტების
დონეზე, მსგავსი კოორდინაცია სპორადულ ხასიათს ატარებს და ჩართულ მხარეთა მიმართ
ანგარიშვალდებულების დონე ნაკლებია, ამასთან, პრიორიტეტი ენიჭება ძლიერ ორგანიზაციებს ან ერთეულებს, რომლებიც უშუალოდ გადაწყვეტილების მიღების დროს ახორციელებენ რელევანტურ პროექტს შესაბამის მუნიციპალიტეტში. ამგვარად, ფოკუსს მიღმა
რჩებიან ფილანთროპიული გაერთიანებები და ერთეულები, რომლებიც სიღრმისეულად
Indiana University, Lilly Family School of Philanthropy (2018), Global Philanthropy Environment Index: European
Edition.;
57 საქართველოს პარლამენტსა და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი (2013
წელი).
58 სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI), სალამაძე ვ., ირემაშვილი ქ., (2020), სამოქალაქო საზოგადოების
საარსებო გარემო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში საქართველოს ანგარიში.
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იცნობენ საკითხს, თუმცა ნაკლებად ცნობადი
გადაწყვეტილების მიმღების პირებს შორის.

(iv)

არიან

მუნიციპალიტეტის

დონეზე

ფილანთროპიული ორგანიზაციების სახელმწიფო მხარდაჭერა და დაფინანსება

სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერა, წვდომა საგრანტო პროგრამებზე, სოციალური
სერვისების განხორციელების უფლებამოსილები ფილანთროპიულ ორგანიზაციებზე დელეგირება და საჯარო შესყიდვების პროცესში აქცენტის საყოველთაო/სათემო კეთილდღეობის
ელემენტებზე გაკეთება, ფილანთროპიული სფეროს განვითარების მნიშვნელოვანი
წინაპირობაა.
ევროკავშირის რამდენიმე წევრ ქვეყანაში ამ მიმართულებით პროგრესი უკანასკნელი წლების
მანძილზე დაფიქსირდა. აღნიშნულ წინსვლაში იგულისხმება ფილანთროპიული
საქმიანობისათვის შესაბამისი ეკოსისტემის შექმნა, რომელიც მიზნად ისახავს სამოქალაქო
საზოგადოების მიზანმიმართულ მხარდაჭერას. აღნიშნული, თავის თავში გულისხმობს
სახელმწიფოს მიერ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფინანსური და არაფინანსური მექანიზმების ამოქმედებას; დიალოგის ფორმატების შექმნას ფილანთროპიული
ორგანიზაციების საჯარო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართვის მიზნით; საგრანტო
პროგრამების ამოქმედებასა და სოციალური სერვისების მიწოდების პროცესში მათთან
თანამშრომლობას. მაგალითად, გერმანიაში უკანასკნელ პერიოდში შეიქმნა დემოკრატიული
ჩართულობისა და მოხალისეობის ფონდი, 59
რომელიც ხელს უწყობს სამოქალაქო
ჩართულობის და მნიშვნელობის ზრდას ქვეყნის მასშტაბით. სხვადასხვა სერვისებთან ერთად,
რომლებიც მოიცავს სფეროს აქტორების კონსულტირებას, მათი ინტერესების ლობირებას,
ფონდს ასევე შეუძლია ფინანსური მხარდაჭერა გაუწიოს არსებულ სამოქალაქო ჩართულობისა და მოხალისეობრივი საქმიანობის სტრუქტურებს და ხელი შეუწყოს ახალი
ორგანიზაციების/სამოქალაქო ინიციატივების ჩამოყალიბებას. ფონდი ასევე უზრუნველყოფს
სამოქალაქო ჩართულობის, ფილანთროპიისა და მოხალისეობრივი საქმიანობის შესახებ
ინფორმაციის შეგროვებასა და მტკიცებულებაზე დაფუძნებულ ადვოკატირებას, ფილანთროპიისა და მოხალისეობრივი საქმიანობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას. 60
ბულგარეთში
სახელმწიფო
მნიშვნელოვან
აქცენტს
აკეთებს
ფილანთროპიული
ორგანიზაციების ინიციატივების დაფინანსებაზე, განსაკუთრებით ისეთ სფეროებში, სადაც
სამთავრობო აქტივობები ხარჯეფექტურად არ მიიჩნევა. აღნიშნულ სფეროებს მაგალითად
განეკუთვნება საქმიანობა ახალგაზრდობისა განვითარებისა და სპორტის, ასევე შშმ პირთა
უფლებების დაცვის სფეროებში. გარდა ამისა, სახელმწიფო დაფინანსება გათვალისწინებულია ფილანთროპიული ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც სოციალური სერვისების
მიწოდებაში არიან ჩართულნი. სახელმწიფო დაფინანსება ვაუჩერულ სახეს ატარებს და მისი
ზომა დამოკიდებულია ფილანთროპიული ორგანიზაციების ბენეფიციარების რაოდენობაზე.
სახელმწიფო დაფინანსებისა და თანამშრომლობის ამგვარი ფორმატები საჯარო-კერძო
პარტნიორობის მნიშვნელოვან პრაქტიკას უდებს საფუძველს.
უნგრეთის ეროვნული თანამშრომლობის ფონდი უზრუნველყოფს ე.წ. „დამატებით
ნორმატიულ მხარდაჭერას“. აღნიშნულში იგულისხმება სახელმწიფო ფინანსური მხარდაჭე59
60

Germany, Deutscher Bundestag (2020), Bericht der öffentlichen Anhörung vom 15. Dezember 2020.
Federal Ministry for Family Affairs, Elderly Citizens, Women and Youth of Germany; Civic Engagement Policy.
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რის გამოყოფა ფილანთროპიული ორგანიზაციის მიერ წლის მანძილზე აკუმულირებული
შემოწირულობების რაოდენობის 5%-ის ოდენობით (დაახლოებით 2000 აშშ დოლარის
ლიმიტი). გარდა ამისა, მუნიციპალურ დონეზე მოქმედი სამოქალაქო საინფორმაციო
ცენტრები უზრუნველყოფენ რესურსების მობილიზებას და ტრენინგების ჩატარებას
ფილანთროპიული ორგანიზაციებისათვის.
აღსანიშნავია, რომ დიდია მუნიციპალური აქტორების აქტივობაც ფილანთროპიული
ორგანიზაციების გაძლიერების კუთხით. ამ თვალსაზრისით, აღსანიშნავია პოლონეთის
მაგალითი, სადაც ადგილობრივი თვითმმართველობის ბაზაზე მოქმედებს საზოგადოებრივი
ორგანიზაციების დახმარების ცენტრები, რომლებიც ადგილობრივ სათემო და
ფილანთროპიულ ორგანიზაციებს სთავაზობს: კონსულტაციას (ზოგადი და დარგობრივი
მიმართულებებით), სასწავლო კურსებს, ფინანსურ მხარდაჭერას, ადვოკატირებას ადგილობრივ დონეზე. გარდა ამისა, ქვეყნების ნაწილში მუნიციპალიტეტის დონეზე მოქმედებს
საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის სტრატეგიები და შესაბამისი
სამოქმედო გეგმები (დანია, ნიდერლანდები). გაერთიანებული სამეფოს შემთხვევაში
სამოქალაქო საზოგადოების სტრატეგია განსაზღვრავს სოციალური მეწარმეობის ხედვას და
ხაზს უსვამს მუნიციპალური შესყიდვების პროცესში სერვისის მიმწოდებლის შერჩევისას
სოციალური ღირებულების შეფასების აუცილებლობასა და უპირატესობის მინიჭებას
საზოგადოებრივი კეთილდღეობის ორგანიზაციებისათვის.

(v)

ფილანთროპიული ორგანიზაციების მიერ სერვისების მიწოდებაში ჩართულობა

ფილანთროპიული სფეროს ხილვადობის გასაზრდელად და მათი შემოსავლის წყაროების
გამრავალფეროვნების მიზნით, მნიშვნელოვანია ხელი შეეწყოს სახელმწიფო სერვისების
მზარდი ჩამონათვალის მიწოდების პროცესში ფილანთროპიული ორგანიზაციების ჩართვას.
ევროკომისიის კვლევის თანახმად, ფილანთროპიული (სამოქალაქო საზოგადოებრივი)
ორგანიზაციებისათვის სოციალური სერვისების განხორციელების უფლებამოსილების
დელეგირება შესაბამისი დაფინანსების გამოყოფის პირობით, სახელმწიფოს მიერ ადგილობრივი სოციალური გამოწვევების აღმოფხვრის/მათზე მუშაობის ხარჯთეფექტიან მეთოდს
წარმოადგენს. 61
ფილანთროპიულ ორგანიზაციებთან სახელმწიფოს თანამშრომლობის ინტენსიობა
განსხვავდება სფეროების მიხედვით და პრაქტიკა განსხვავებულია ქვეყნების მიხედვით.
კერძოდ, სამხრეთ კორეაში ამგვარი თანამშრომლობა თვალსაჩინოა მდგრადი განვითარებისა
და ქველმოქმედების წახალისების სფეროებში, ავსტრიაში - სიღარიბის შემცირებისა და
საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიმართულებით, იტალიაში - უთანასწორობის
შემცირების კუთხით. 62 ამ თვალსაზრისით, ფილანთროპიული ორგანიზაციები მიიჩნევიან
სახელმწიფოს იმპლემენტატორ პარტნიორებად. თანამშრომლობა ხდება გრანტის გაცემის
საფუძველზე - ტექნიკური რესურსების, თანამშრომელთა კვალიფიკაციის შეფასებისა და
მომსახურების ღირებულების გათვალისწინებით, ხდება იმპლემენტატორი ფილანთროპიული ორგანიზაციის შერჩევა, რომელზეც ხდება კონკრეტულ სფეროში სახელმწიფო
European Commission DG for Employment, Social Affairs and Inclusion (2011), STUDY ON SOCIAL SERVICES OF
GENERAL INTEREST FINAL REPORT.
62 Wood, J. and K. Fällman (2019), "Enabling Civil Society: Select survey findings", OECD Development Co-operation
Working Papers, No. 57, OECD Publishing.
61
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უფლებამოსილების დელეგირება. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი მექანიზმი ნაწილობრივ
საქართველოშიც არსებობს (მაგალითად, არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მართული
შშმ და ტიპიური განვითარების ბავშვთა დღის ცენტრები, რომელთა დაფინანსება
სახელმწიფოს მიერ ხდება ვაუჩერული პრინციპის საფუძველზე) - თუმცა ძირითადი
განსხვავება საქართველოში არსებულ მოდელსა და საუკეთესო პრაქტიკას შორის გახლავთ ის,
რომ მომსახურების ღირებულება (ვაუჩერული პრინციპის შემთხვევაში) საქართველოსგან
განსხვავებით, განისაზღვრება სახელმწიფოსა და ფილანთროპიულ ორგანიზაციებს შორის
მოლაპარაკების საფუძველზე ან კონკურსში გამარჯვებული ფილანთროპიული ორგანიზაციის მიერ საკუთარი მომსახურებისათვის შეთავაზებული ფასის საფუძველზე.63
კანადაში, ბრიტანეთის კოლუმბიაში მოქმედი სახელმწიფო შესყიდვის სახელმძღვანელო
პრინციპები იძლევა საშუალებას, სატენდერო წინადადების შეფასებისას, შემოთავაზებული
სერვისის/პროდუქტის ხარისხსა და ფასთან ერთად, გათვალისწინებული იყო პრეტენდენტის
მიერ შექმნილი საზოგადოებრივი სიკეთე. აღნიშნული მიდგომა ფილანთროპიულ
ორგანიზაციებს (მათ შორის, სოციალურ საწარმოებს) აძლევს შესაძლებლობას, კონკურენცია
გაუწიონ სტანდარტულ საწარმოებს ისეთ სფეროებში, სადაც საზოგადოებრივი სიკეთის
განაწილება განსაკუთრებით მნიშნელოვანია (ჯანდაცვა, განათლება, სოციალურ და
ეკოლოგიურ გამოწვევებზე მუშაობა). აქვე, ტენდერში მონაწილე ტრადიციულმა საწარმოებმა
სატენდერო განაცხადში შეიძლება მიუთითონ, თუ როგორ ითანამშრომლებენ შეკვეთის
შესრულების პროცესში ფილანთროპიულ ორგანიზაციებთან. სავალდებულო წესით
ხორციელდება შესყიდვის პროცესის მონიტორინგი.
ალბანეთში ადგილობრივ თვითმმართველობებს აქვთ შესაძლებლობა, ტენდერის ჩატარების
შედეგად გაითვალისწინონ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ შექმნილი დამატებითი
სოციალური სარგებელი (ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმება, გადამზადება) და
სოციალური კონტრაქტების ფარგლებში შეისყიდონ გარკვეული მომსახურება საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისგან. თანამშრომლობის სფეროები შეზღუდულია, თუმცა მოიცავს იმ
მიმართულებებს (სოციალური სერვისები, შშმ პირთა და ბავშვთა უფლებები, ჯანდაცვა,
ფსიქო-სოციალური მომსახურება, გარემოს დაცვა), რომლებიც ფარავს ფილანთროპიული
ორგანიზაციების საქმიანობის დიდ არეალს.
ხორვატიის კანონი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ აწესებს კონტრაქტების გაფორმების
შესაძლებლობას ფილანთროპიულ ორგანიზაციებთან ჯანდაცვის, სოციალური და კულტურის სფეროებში სერვისების მისაწოდებლად. ასევე, ლიეტუვის სახელმწიფო შესყიდვების
მარეგულირებელი კანონმდებლობა უშვებს ფილანთროპიული ორგანიზაციებისგან გამარტივებული წესით შესყიდვას. ამასთან, წლიური შესყიდვების მთლიანი ღირებულების სულ
მცირე, 5%-ის ოდენობის პროდუქტი/სერვისი ფილანთროპიული ორგანიზაციებისგან უნდა
იყოს შეძენილი.

63

იქვე.
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6.1.3.

საზოგადოებრივი და სათემო ორგანიზაციების მხარდაჭერის კულტურა

კულტურის თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია განხილულ იქნას ის ისტორიული კონტექსტი,
რომელიც გავლენას ახდენს მოსახლეობის ფილანთროპიის მიმართ დამოკიდებულებაზე.
ქველმოქმედების, სოლიდარობისა და თანაგრძნობის ღირებულებები - პლურალისტური
რელიგიური გარემოს მნიშვნელოვანი ნაწილი - ჩადებულია ევროპის ხანგრძლივ ფილანთროპიულ ტრადიციებში. რელიგია ხაზს უსვამს გაჭირვებულთათვის დახმარების შეთავაზების
მნიშვნელობას და არაფორმალური ფილანთროპია საუკუნეების მანძილზე იყო ევროპის
ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი.
ევროკავშირის ქვეყნებში არაკომერციული ორგანიზაციები მტკიცედ არიან „ჩართული“
გაბატონებულ სოციალურ და ეკონომიკურ სტრუქტურებში. ჯონს ჰოპკინსის შედარებითი
არაკომერციული სექტორის პროექტზე (1991-2017) 64 მუშაობამ ნათლად აჩვენა, რომ ასეთ
ორგანიზაციებს ღრმა ისტორიული ფესვები აქვთ მათ მიერ გამოკვლეულ თითქმის ყველა
საზოგადოებაში. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, სამოქალაქო საზოგადოების, ფილანთროპიული საქმიანობის მიმართ ქვეყნების ისტორიულ-კულტურული დამოკიდებულების
კუთხით გამოიყო ოთხი მოდელი:
-

-

-

-

ლიბერალური მოდელი - ეგრეთ წოდებულ ლიბერალურ მოდელში სახელმწიფო
სოციალური კეთილდღეობის შედარებით დაბალი ხარჯები დაკავშირებულია და
გამომდინარეობს დიდი არაკომერციულ სექტორის საქმიანობიდან. ლიბერალური
მოდელის სახელმწიფოებში, რომლის მაგალითსაც დიდი ბრიტანეთი წარმოადგენს,
სახელმწიფოს სოციალური კეთილდღეობის დაცვის გაფართოების ნაცვლად აქცენტი
კეთდება მოქალაქეთა ნებაყოფლობით საქმიანობაზე, ფილანთროპიულ და
მოხალისეობრივ აქტივობაზე;
კორპორაციული მოდელი - კორპორატიულ მოდელში, რომლის მაგალითსაც
წარმოადგენენ ისეთი ქვეყნები, როგორებიცაა გერმანია, საფრანგეთი, ბელგია,
ნიდერლანდები, სახელმწიფო თანამშრომლობს არაკომერციულ, ფილანთროპიულ
ორგანიზაციებთან. ამ შემთხვევაში, სოციალური კეთილდღეობის მისაღწევად,
ფილანთროპიული სექტორი სახელმწიფოს ერთგვარი დამხმარე და უფლებამონაცვლეა. ამ თანამშრომლობის ნათელი მაგალითია კერძო-საჯარო თანამშრომლობის
ისეთი შემთხვევები, როდესაც ფილანთროპიული სექტორის მიერ ხდება სახელმწიფოს
მიერ გაწეული/გასაწევი სერვისების გადაბარება ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა
ჯანმრთელობა, მოხუცების მოვლა, სოციალური სერვისები;
სოციალურ-დემოკრატიული მოდელი - ეს მოდელი, რომელიც ავსტრიისა და ფინეთის
მიდგომას აღწერს, ხასიათდება სახელმწიფო სოციალური კეთილდღეობის ხარჯების
შედარებით მაღალი დონით და შედარებით მცირე ფილანთროპიული სექტორით;
სტატიკური მოდელი - ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის (JHU) კვლევამ გამოყო მეოთხე
მოდელი, სტატიკური მოდელი, რომელიც ხასიათდება სახელმწიფო სოციალური

ჯონ ჰოპკინსის შედარებითი არაკომერციული სექტორის პროექტი (CNP) იყო ყველაზე დიდი სისტემატური
კვლევა, რომელიც ოდესმე განხორციელებულა კერძო არაკომერციული სექტორის საქმიანობის ფარგლების,
სტრუქტურის, დაფინანსებისა და როლის გასაანალიზებლად მთელს მსოფლიოში, ამ სექტორის გაგებისა და აღქმის
გასაუმჯობესებლად. Center for Civil Society Studies (2022), Comparative Nonprofit Sector Project (1991-2017).
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კეთილდღეობის ხარჯების დაბალი დონით, რომელსაც თან ახლავს შედარებით მცირე
ფილანთროპიული სექტორი. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები წარმოადგენენ
სტატიკური და სოციალ-დემოკრატიული ტენდენციების საინტერესო ნაზავს.
სტატიკური მოდელის ნათელ მაგალითად შეგვიძლია მივიჩნიოთ პოსტკომუნისტური
ქვეყნების დიდი ნაწილი, სადაც სახელმწიფოების ძალისხმევა, ხარჯეფექტური ინსტრუმენტების გამოყენებით აღმოფხვრან არსებული სოციალური გამოწვევები, ხშირად, წარუმატებლად სრულდება. ამავე ქვეყნებში, ფილანთროპიული სექტორი ნაკლებ განვითარებულია
და/ან დამოკიდებულია საერთაშორისო ინსტიტუციურ დონორებზე, რადგან კორპორაციული
და ინდივიდუალური დონაცია სპორადულ ხასიათს ატარებს. ასეთ ქვეყნებში ფილანთროპიული საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი შემაფერხებელი ფაქტორი კომუნიზმის
მემკვიდრეობაა. პოსტკომუნისტური საზოგადოებები ავლენენ გარკვეულწილად სკეპტიკურ
დამოკიდებულებას ფილანთროპიისა და მოხალისეობრივი საქმიანობის მიმართ, რაც,
ძირითადად, აიხსნება საბჭოთა სახელმწიფოში არსებული უარყოფითი დამოკიდებულებით
ინდივიდუალური ინიციატივების მიმართ.
საერთაშორისო მასშტაბით, ამ გამოწვევის აღმოფხვრაში განსაკუთრებული როლი ე.წ. ქოლგაორგანიზაციებს, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაერთიანებებს აქვთ. კერძოდ,
აღნიშნული ქოლგა-ორგანიზაციები მოწოდებულნი არიან, გააძლიერონ სამოქალაქო
საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის ფართო საზოგადოებასა და სახელმწიფო თუ
მუნიციპალურ სტრუქტურებთან კომუნიკაციის უნარები და შექმნან საზოგადოებასა და
გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან დიალოგის ახალი ფორმატები. კერძოდ, საერთაშორისო
გამოცდილება აჩვენებს, რომ ქოლგა-ორგანიზაციები და კოალიციები მნიშვნელოვანი
ფაქტორია ფილანთროპიული ორგანიზაციების საკომუნიკაციო და სხვა უნარების
გაძლიერებისა და ზოგადად, ფილანთროპიული კულტურის განვითარების კუთხით. მსგავსი
კოალიციები სამ ძირითად ფუნქციას ასრულებენ:
-

-

ისინი ერთმანეთთან აკავშირებენ ფილანთროპიულ ორგანიზაციებს. ასევე ქმნიან
შესაძლებლობას, რათა ორგანიზაციები დაუკავშირდნენ კორპორაციულ შემომწირველებს. აღნიშნული საქმიანობა ემსახურება ორგანიზაციების გაძლიერებას,
გამოცდილების ურთიერთგაზიარებას და ფონდების მოძიების ახალი საშუალებების
გენერირებას;
ქოლგა-ასოციაციები ხელს უწყობენ ფილანთროპიული ორგანიზაციების გაძლიერებას
ტრენინგების ჩატარების, სტანდარტების დანერგვა-გაუმჯობესების გზით;
კოალიციებს აქვთ უნარი, გააძლიერონ თითოეული წევრი-ორგანიზაციის ხმა და
მეტად იმოქმედონ პოლიტიკისა და კანონმდებლობის შემუშავების პროცესზე,
შეცვალონ ორგანიზაციების დამოკიდებულება ფართო საზოგადოების მიმართ
ანგარიშვალდებულების საჭიროებასთან მიმართებაში და ხელი შეუწყონ მათ მიერ
ინფორმაციის პროაქტიულ და ინტერაქტიულ გავრცელებას. ეს, თავის მხრივ, ხელს
უწყობს საზოგადოებაში ორგანიზაციების იმიჯის გაუმჯობესებას და ფილანთროპიული სფეროს მიმართ სკეპტიკური დამოკიდებულების ცვლილებას.
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ქოლგა-ორგანიზაციის/კოალიციის წარმატებული მაგალითია გერმანიის ფონდების
ასოციაცია. ფილანთროპიული ორგანიზაციების ქოლგა-ასოციაციამ უზრუნველყო ურთიერთობების განმტკიცება გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან ფილანთროპიული აქტივობების
შესახებ მათი ცნობიერების ამაღლების გზით, მოახდინა საჯარო სიკეთის კანონის ლობირება
და ხელი შეუწყო საგადასახადო შეღავათების შემოღებას კორპორაციული ფილანთროპებისა
და ორგანიზაციებისათვის. კოალიციის ფარგლებში ასევე შეიქმნა უფრო აგრესიული
საკომუნიკაციო სტრატეგია, რომელიც ითვალისწინებდა ფილანთროპიული ორგანიზაციების
მიერ შექმნილი საჯარო სიკეთის, მათი ინდივიდუალური და კორპორაციული დონორების,
ასევე ფილანთროპიის დარგში სახელმწიფოს კარგი პრაქტიკის პოპულარიზაციას. გარდა
ამისა, შეიქმნა სექტორთაშორისი კოალიციები, რომლებშიც მონაწილეობას იღებდნენ
პოლიტიკოსები, დონორები, მედია და სხვა სერვისების მომწოდებელი ორგანიზაციები.
აღნიშნული კოალიცია მსჯელობდა არსებულ გამოწვევებზე ფილანთროპიის სფეროში და
აკოორდინირებდა სხვადასხვა აქტორების საქმიანობას.
აღსანიშნავია, რომ საქართველოში მოქმედი სამოქალაქო ორგანიზაციების ნაწილი გაერთიანებულია ფორმალურად (ავტონომიური იურიდიული პირების სახით რეგისტრირებულ)
ან არაფორმალური სახით მოქმედ ასოციაციებსა და კოალიციებში. თუმცა, მსგავსი
გაერთიანებების დაფინანსებისა და ხშირ შემთხვევაში, მათი როლის აღქმის სისუსტის
გათვალისწინებით, კოალიციები, ხშირ შემთხვევაში, ზემოთ დასახელებულ სამ ფუნქციას
სუსტად ან არასრულყოფილად ასრულებენ. გარდა ამისა, ფილანთროპიული სფეროს

აქტორების გამოკითხვამ ინტერვიუების ფორმატში, აჩვენა, რომ მსგავსი გაერთიანებების
ფუნქციონირების გამოწვევებს შორისაა წევრ-ორგანიზაციებს შორის ერთიანობის განცდის
ნაკლებობა. აღნიშნული შეიძლება ორგანიზაციებს შორის განსხვავებული ხედვისა და
სტრატეგიული პრიორიტეტების არსებობით აიხსნას. კოორდინაციისა და პარტნიორული
სულისკვეთების სიმწირე სამოქალაქო სფეროს აქტორებს შორის პოტენციურად, შეიძლება
ზიანი მიაყენოს ადვოკატირების საერთო მიზნებს, გამოიწვიოს კონკრეტული აქტივობების
დუბლირება სხვადასხვა აქტორებს შორის და შესაბამისად, რესურსების არახარჯთეფექტიანი
ხარჯვა.
აღნიშნულ პირობებში, კოალიციისა და ქოლგა-ასოციაციების ფუნქცია, სამოქალაქო
ორგანიზაციების გაძლიერების, მათი საჯარო იმიჯის, ადვოკატირებისა და კამპანიის
წარმოების უნარების, ფილანთროპიული კულტურის განვითარების კუთხით სხვა, შედარებით ძლიერი სამოქალაქო ორგანიზაციების მიერაა უზრუნველყოფილი. კერძოდ, ინტერვიუების ფარგლებში გამოკითხული ორგანიზაციები აღნიშნავდნენ, რომ მათ მიერ დიდი
ყურადღება ეთმობა სათემო და ზოგადად, ადგილობრივ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას, რომლის ფარგლებშიც ხდება მათი გაძლიერება ფინანსური ანგარიშგების, ზოგადი
ორგანიზაციული და პროექტების მართვის პრაქტიკის გაუმჯობესების კუთხით.
საქართველოში, პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოების დიდი ნაწილის მსგავსად, საზოგადოებრივი
ორგანიზაციები შედარებით დაბალი ნდობით სარგებლობენ. ფილანთროპიული ორგანიზაციების ცნობადობა და საზოგადოებრივი ნდობა მათ მიმართ 2020 წელს გაუმჯობესდა, რაც
ძირითადად განპირობებულია მათი სწრაფი რეაგირებით პანდემიაზე და მცდელობებით,
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შეავსონ სახელმწიფო მხარდაჭერის ნაკლოვანებები, სადაც ეს საჭიროა. კავკასიის ბარომეტრის
ყოველწლიური აზრის კვლევის მიხედვით, 2020 წელს ქართველ რესპონდენტთა 24
პროცენტმა განაცხადა, რომ ენდობა სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, რაც წინა
წლის მონაცემებთან შედარებით, 4 პროცენტიან გაუმჯობესებას წარმოადგენს. გამოკითხულთა 22 პროცენტმა განაცხადა, რომ უნდობლობას უცხადებს სამოქალაქო საზოგადოებრივ
ორგანიზაციებს 2020 წელს, მაშინ როცა ეს მაჩვენებელი 2019 წელს 25 პროცენტს შეადგენდა.65
მედია სულ უფრო ხშირად სთავაზობს საეთერო დროს სამოქალაქო საზოგადოების
წარმომადგენლებს, რათა მათ წარმოადგინონ საკუთარი გამოცდილება და ჩაერთონ საჯარო
დისკუსიაში, მათ შორის ადამიანის უფლებებისა და სახელმწიფოს გადაწყვეტილებების
საკითხებზე. მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები ქმნიან
მაღალი ხარისხის პროდუქტსა თუ სერვისს, ისინი ნაკლებად არიან მოწოდებულნი, საკუთარი
საქმიანობით ფართო აუდიტორიის დაინტერესებით და მის წინაშე ანგარიშგებით. მათი
ანგარიშები, პოლიტიკის დოკუმენტები, რეკომენდაციები და კვლევის შედეგები ცუდად ან
საერთოდ არ არის მორგებული მედიის თანამედროვე არხების, როგორც ინფორმაციის
გავრცელებისა და ფილანთროპიული საქმიანობით ფართო საზოგადოების დაინტერესების
ინსტრუმენტების მეშვეობით გავრცელებაზე.

6.2.

ინდივიდუალური ფილანთროპია

ფილანთროპიის სახეს წარმოადგენს ინდივიდუალური აქტივიზმი საზოგადოებრივი
სიკეთის აკუმულირების პროცესში. ამ კუთხით, პირველ რიგში, აღსანიშნავია ფიზიკური
პირების მიერ განხორციელებული ინდივიდუალური შემოწირულობები, რომლებიც როგორც
ქველმოქმედების (ბენეფიციართა ან საქველმოქმედო ორგანიზაციებისათვის გადარიცხვის),
ისე სტრატეგიული ფილანთროპიის (კონკრეტული საზოგადოებრივი ორგანიზაციის
პროგრამების გრძელვადიანი დაფინანსების) სახეს შეიძლება ატარებდეს.
ინდივიდუალური ფილანთროპიის პირველ და ყველაზე გავრცელებულ ფორმას ინდივიდუალური შემოწირულობები წარმოდგენს. ინდივიდუალური შემოწირულობა, როგორც
სახელწოდებიდან ჩანს, ფიზიკური პირის მიერ საზოგადოებრივი ორგანიზაციისთვის
გადაცემულ შემოწირულობას გულისხმობს. ეს შემოწირულება შესაძლოა, განხორციელდეს
როგორც მონეტარული, ისე ნატურალური ფორმით. უფრო ხშირად, ინდივიდუალურ
შემოწირულობას ადამიანები სტიქიური და სხვა ჰუმანიტარული კრიზისის დროს გასცემენ.
ვინაიდან ფილანთროპიული ორგანიზაციების დაფინანსების სხვა წყაროებზე პოლიტიკური
ზეწოლა უფრო შესაძლებელია, ინდივიდუალური შემოწირულობები განიხილება, როგორც
მხარდაჭერის პოტენციური ალტერნატიული საშუალება. კომუნიკაციისა და გაცემის ახალი,
უფრო პირდაპირი ფორმები ნიშნავს, რომ ინდივიდებს შეუძლიათ სწრაფად დაუჭირონ მხარი,
ან თუნდაც დღის წესრიგში დააყენონ საკითხი და, შესაბამისად, უფრო პირდაპირი გავლენა
იქონიონ პოლიტიკისა და განვითარების საკითხებზე. გარდა ამისა, ფილანთროპიის
შეწირულობა განიხილება არა მხოლოდ ინსტრუმენტულად (რესურსების ხელმისაწვდომობა),

კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი (CRRC) (2020), კავკასიის ბარომეტრი - სოციალურ-ეკონომიკური და
პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევა.
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არამედ როგორც ჯგუფებსა და თემებს შორის ნდობისა და საერთო მიზნის განცდის აგების
გზა.
ინდივიდუალური ფილანთროპიის განვითარებას, უკანასკნელ პერიოდში, ონლაინ
შემოწირულობების პლატფორმების განვითარებამაც შეუწყო ხელი. თუმცა, ონლაინ
შემოწირულობების პლატფორმების არსებობა და ფუნქციონირება დაკავშირებულია რიგ
სირთულეებთანაც. მსგავსი პლატფორმები დაკავშირებულია პერსონალური მონაცემების
დაცვისა და უსაფრთხოების კუთხით არსებულ რისკებთან. ამ თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია, რომ მიმღებ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, მოკლე ტექსტური
შეტყობინების ან ინდივიდუალური დაფინანსების სხვა პლატფორმების მეშვეობით
განხორციელებული შემოწირულობის შემთხვევაში, დონორის თანხმობის გარეშე, არ
ჰქონდეთ წვდომა მათ მონაცემებზე. დასაშვები უნდა იყოს დონორების მიერ შემოწირულობის
გაწევა მათი ვინაობის გამჟღავნების გარეშე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს აუცილებელია
ეროვნული ან საერთაშორისო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში (მაგალითად, ტერორიზმის დაფინანსებასა და ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო შეზღუდვების არსებობის პირობებში). ამ პრინციპის თანახმად, სამოქალაქო
საზოგადოების ორგანიზაციებსა და შუამავლებს (ციფრულ პლატფორმებსა თუ მობილურ
ოპერატორებს), ევალებათ დონორთა პერსონალური მონაცემების დაცვა ეროვნული კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.66 გარდა ამისა, სახეზეა ტექნიკური სირთულეებიც სხვადასხვა ქვეყანაში ტექსტური შეტყობინების მეშვეობით გაკეთებული შემოწირულობის
50%-ზე მეტი ხმარდება გადასახადებსა და მობილურ ოპერატორს და სხვ.

6.2.1.

(i)

ინდივიდუალური შემოწირულობების სამართლებრივი გარემო

ინდივიდუალური შემოწირულობის ბუნება და საგადასახადო შეღავათები

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 524-ე მუხლის თანახმად, ფიზიკური პირის მიერ
შეიძლება მოხდეს ქონების უსასყიდლოდ გადაცემა სხვა სუბიექტზე. ამასთან ჩუქება
შეიძლება ატარებდეს საერთო-სასარგებლო მიზნობრიობას შეწირულობის სახით. შეწირულობა ჩუქების ხელშეკრულების ისეთი სახეა, რომლის ნამდვილობა დამოკიდებულია განსაზღვრული მიზნის მიღწევაზე (მუხლი 528). 67 აქედან გამომდინარე, ფიზიკურ პირებს უფლება
აქვთ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შემოწირულების სახით გადასცენ როგორც ფულადი
შეწირულობა, ისე უძრავ-მოძრავი ქონება, ფასიანი ქაღალდები ან მოთხოვნის უფლება.
ფიზიკურმა პირმა შემოწირულების გადაცემისას შეიძლება მოითხოვოს, მის მიერ
გადაცემული რესურსების სპეციფიკური საქველმოქმედო ან საზოგადოებრივად სასარგებლო
სფეროს მხარდასაჭერად იყოს გამოყენებული. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი არ
European Center for Not-For-Profit Law (2021), Good Practices in Digital Fundraising.
ამასთან, სამოქალაქო კოდექსით განსაზღვრული ქონების ცნება მოიცავს ყველა ნივთსა და არამატერიალურ
ქონებრივ სიკეთეს, „რომელთა ფლობა, სარგებლობა და განკარგვა შეუძლიათ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს და
რომელთა შეძენაც შეიძლება შეუზღუდავად, თუკი ეს აკრძალული არ არის კანონით ან არ ეწინააღმდეგება
ზნეობრივ ნორმებს“ (მუხლი 147). ნივთი, თავის მხრივ, მოიცავს როგორც უძრავ ქონებას – მაგალითად, მიწის
ნაკვეთსა და საცხოვრებელ შენობას – ისე მოძრავ ნივთებს (მუხლი 149); ხოლო არამატერიალური ქონებრივი
სიკეთე გულისხმობს იმ უფლებებსა და მოთხოვნებს, რომელიც გამიზნულია მატერიალური სარგებლის მისაღებად
(მუხლი 152).
66
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შეიცავს წამახალისებელ მექანიზმებს ინდივიდუალური შემოწირულების გამცემი ფიზიკური
პირისთვის. ამასთან, თავად ფილანთროპიული ორგანიზაცია, როგორც შემოწირულობის
მიმღები, შესაბამისი პირობების არსებობისას, თავისუფლდება მოგების გადასახადის
ვალდებულებისაგან. კერძოდ, საქართველოს საგადასახადო კოდექსში 2019 წლის პირველი
იანვრიდან ამოქმედებული ცვლილებების მიხედვით, მოგების გადასახადით იბეგრება
ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაცია. ამასთან, ორგანიზაციის
მოგების გადასახადით დაბეგვრისათვის განმსაზღვრელია არა შემოსავლის სახე ან წყარო
(გრანტი, შემოწირულობა, ეკონომიკური საქმიანობა და სხვა), არამედ მის მიერ გაწეული
ხარჯების თავსებადობა ორგანიზაციის მიზნებთან ან ეკონომიკური საქმიანობის
განხორციელების მიზნობრიობასთან. 68 შესაბამისად, ორგანიზაცია გათავისუფლებულია
მოგების გადასახადისგან მის მიერ მიღებულ შემოწირულობაზე, თუ ის ხმარდება
ორგანიზაციის საწესდებო ან კოდექსით განსაზღვრულ საქველმოქმედო მიზნებს..
რაც შეეხება საერთაშორისო პრაქტიკას, საგადასახადო გარემო ინდივიდუალური შემომწირველების გადასახადებისგან გათავისუფლების კუთხით ქვეყნების მიხედვით განსხვავებულია
და დამოკიდებულია შემოწირულობის განხორციელების ფორმასა და შემოწირულობის
განხორციელების დადასტურების შესაძლებლობაზე. ინდივიდუალური შემოწირულობები
რომლებიც განხორციელებულია ისეთი არხებით, როგორებიცაა კარდაკარ დაფინანსების
მოძიების, მოკლე ტექსტური შეტყობინების ან crowdfunding პლატფორმების მეშვეობით,
საკმაოდ განსხვავდება შესწავლილ ქვეყნებში, კერძოდ:
-

-

-

-
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ზოგიერთ ქვეყანაში შემოწირულობის გამცემი პირები არ იღებენ საგადასახადო
შეღავათებს, როდესაც შემოწირულობები კეთდება ისეთი ინსტრუმენტების საშუალებით, როგორიცაა: ფულის მოთხოვნა საჯაროდ (ქუჩა, კარდაკარ); სატელევიზიო და
რადიო კამპანიების მეშვეობით; ან SMS-ის (ტექსტის), crowdfunding საშუალებით
(ხორვატია, ესტონეთი, ლიეტუვა, მალტა, რუმინეთი, სლოვაკეთი და შვედეთი). ეს
განსაკუთრებით იმით არის განპირობებული, რომ ამ არხებით შემოწირულობის დროს
დონორის ვინაობა ყოველთვის სათანადოდ ვერ დადგინდება;
ზოგიერთ ქვეყანაში, კანონი აკონკრეტებს, რომელი არხების გამოყენება შეიძლება
შემოწირულობისთვის (საბანკო გადარიცხვები). ამიტომ საგადასახადო შეღავათები
მოქმედებს ამ კონკრეტული ინსტრუმენტების გამოყენებისას (ლუქსემბურგი,
ნიდერლანდები და ესპანეთი);
იტალიაში გათვალისწინებულია საგადასახადო შეღავათები ტექსტური შეტყობინებით განხორციელებული მცირე ზომის შემოწირულობებისთვის, მაგრამ როდესაც
შემოწირულობები ხდება crowdfunding პლატფორმების საშუალებით, დონორმა უნდა
წარმოადგინოს გადახდის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტი;
პოლონეთში არსებობს საგადასახადო შეღავათები სატელევიზიო და რადიო
კამპანიების ფარგლებში განხორციელებული შემოწირულობებისთვის, ასევე
crowdfunding-ის მეშვეობით, თუ შემოწირულობა მიდის ფილანთროპიულ
ორგანიზაციაში და განხორციელდება საბანკო გადარიცხვით.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 97-ე მუხლის მე-2 ნაწილი.
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(ii)

პროცენტული ფილანთროპიის მოდელი

ინდივიდუალური შემოწირულობების შედარებით უფრო მდგრად და სტრატეგიულ ფორმად
მიიჩნევა გადასახადების საპროცენტო მექანიზმი. აღნიშნული გულისხმობს გადასახადის
გადამხდელების (ფიზიკური და იურიდიული პირების) მიერ სახელმწიფოსათვის გადახდილი გადასახადების გარკვეული პროცენტის (1-2%) გადარიცხვას პირის რჩეული
ფილანთროპიული ორგანიზაციისათვის. პირის მიერ გადასახადის გადახდის შემდეგ,
გადასახადის გადამხდელის მიერ ყოველი წლის დასაწყისში მითითებული ფილანთროპიული ორგანიზაციის სასარგებლოდ სახელმწიფოს მიერ ხდება თანხის შესაბამისი რაოდენობის
გადარიცხვა.
აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული ინიციატივის ამოქმედების შემდეგ, სხვადასხვა ქვეყანაში
მნიშვნელოვნად გაიზარდა ეკლესიის დაფინანსება ინდივიდუალური შემოწირულობების
გზით. კერძოდ, მოსახლეობის დიდი ნაწილის ნდობას სწორედ რელიგიური ორგანიზაციები
იმსახურებენ, ნაცვლად სამოქალაქო ფილანთროპიული ერთეულებისა. შედეგად,
ფილანთროპიული ორგანიზაციების დიდი ნაწილი, ცვლილებების ამოქმედების შემდეგ,
ბევრად დიდ ყურადღებას უთმობს საზოგადოებასთან ურთიერთობასა და საკუთარი
ცნობადობის გაზრდას, რათა მეტად კონკურენტუნარიანი გახდეს ფონდების მოძიების
კუთხით. მსგავსი ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კამპანიები, რომლებიც საკუთარი
საქმიანობის შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება, ასევე
საზოგადოების წინაშე გაზრდილი ანგარიშვალდებულება, რომლის ფარგლებშიც
ფილანთროპიული ორგანიზაციები ცდილობენ, ნათლად წარმოაჩინონ, თუ რა სარგებელს
ქმნიან ინდივიდუალური შემოწირულობების წყალობით, ზრდის ინდივიდუალურ
შემომწირველთა ინტერესს, დააფინანსონ სამოქალაქო საზოგადოებები. აღნიშნული კი, თავის
მხრივ, ხელს უწყობს საზოგადოებაში ინდივიდუალური ფილანთროპიის კულტურის
დანერგვა-გაძლიერებას.
პროცენტული ფილანთროპიის მოდელის მოქმედების კარგ მაგალითს წარმოადგენს
უნგრეთი. უნგრეთში მცხოვრებ საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელ ფიზიკურ პირს აქვს
საშუალება საკუთარი საშემოსავლო გადასახადის 1% მიმართოს კონკრეტული
არასამთავრობო ორგანიზაციის და კიდევ 1% რელიგიური ინსტიტუციის მხარდასაჭერად.
აღნიშნული მექანიზმი შემოღებული იქნა ორი ძირითადი მოსაზრებით: ა) უნგრული
არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერა უცხოური დონორების მხრიდან პროპორციულად ნაკლები იყო ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს შორის; ბ) არასამთავრობო
სექტორისადმი სახელმწიფო დაფინანსება ზედმეტად პოლიტიკურ ხასიათს ატარებდა.69
უნგრეთში გარკვეული ცვლილებები განიცადა ამ მოდელის თავდაპირველმა რეგულაციებმა.
მაგალითად, 2017 წელს ამოქმედებული რეგულაციების წყალობით, ინდივიდუალური
შემომწირველების ვინაობა, ამ უკანასკნელის თანხმობის შემთხვევაში, შეიძლება ეცნობოს იმ
ორგანიზაციას, რომლის სასარგებლოდაც მოხდა დონაცია. აღნიშნული პრაქტიკა ხელს
უწყობს გრძელვადიანი ურთიერთობების ჩამოყალიბებას, ნდობის ჩამოყალიბებას
ინდივიდუალურ დონორსა და დონაციის მიმღებს შორის.
უნგრეთის მაგალითზე კანონი მოგვიანებით ამოქმედდა სლოვენიაში, ლიეტუვაში,
პოლონეთში, სლოვაკეთსა და რუმინეთში. ყველა აღნიშნულ ქვეყანაში მექანიზმი მხოლოდ
ფიზიკური პირის უპირატესობაა, გარდა სლოვაკეთისა, სადაც, 2004 წლის საკანონმდებლო
69
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ცვლილებების შესაბამისად, საპროცენტო მექანიზმის გამოყენება შეუძლია ასევე
კორპორაციას. გავრცელებული პროცედურის შესაბამისად, გადასახადების გადახდისას,
გადამხდელი სპეციალურ ფორმაზე მიუთითებს კონკრეტულ ორგანიზაციას, რომელსაც სურს
დაეხმაროს. საპროცენტო განაკვეთი დადგენილია (საგადასახადო ან სხვა) კანონით.
ინდივიდუალური გადამხდელის ანონიმურობა დაცულია. საგადასახადო ორგანოები
რიცხავენ თანხას მას შემდეგ, რაც მიმღები ორგანიზაცია დაამტკიცებს თავის
უფლებამოსილებას. თუკი გადასახადის გადამხდელი გადაწყვეტს არ მიმართოს თანხები
რომელიმე ბენეფიციარის სასარგებლოდ, თანხა გადაირიცხება საერთო სახელმწიფო
ბიუჯეტში და გამოიყენებენ პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ქვეყნის წლიური ბიუჯეტის
შესაბამისად. 70
გადასახადების საპროცენტო მექანიზმის აქვს დადებითი მხარეები, ამავდროულად ახლავს
გარკვეული გამოწვევებიც. პოზიტიურ თავისებურებად უნდა ჩაითვალოს ინდივიდების
მდგრად დონორებად აღქმა ფილანთროპიული აქტორების მიერ, რაც მათ უბიძგებს, მეტად
აქტიურად ჩაერთონ ფართო საზოგადოებასთან კომუნიკაციაში და მათ მიმართ
ანგარიშვალდებულება მეტად გამოავლინონ. აღნიშნული ფილანთროპიული ორგანიზაციების სტრატეგიული კომუნიკაციის გაძლიერებას და გრძელვადიან პერსპექტივაში, ფილანთროპიული კულტურის ამაღლებას უწყობს ხელს. ამასთან, აღნიშნული ინსტრუმენტი
ინდივიდუალური და კორპორაციული ფილანთროპიის მდგრადობას განაპირობებს. მეორე
მხრივ, მექანიზმის დამახასიათებელ გამოწვევებს შორისაა ინდივიდებისა და იურიდიული
პირებისათვის გათვალისწინებული დამატებითი ბიუროკრატიული ტვირთი, რომელიც
უკავშირდება მათ მიერ ყოველწლიური განცხადების შევსებას სასურველი ფილანთროპიული
ორგანიზაციის მითითების კუთხით. გარდა ამისა, აღნიშნული ინსტრუმენტი დამატებით
ადმინისტრაციულ ტვირთს ქმნის სახელმწიფოსათვის, რომელიც ახდენს შესაბამისი
საგადასახადო პროცენტის განაწილებას ფილანთროპიულ ორგანიზაციებზე.

(iii)

ქრაუდფანდინგი (Crowdfunding)

უკანასკნელი 25 წლის განმავლობაში ინტერნეტ ტექნოლოგიების განვითარებამ
საგრძნობლად გააიოლა ინდივიდთა მონაწილეობა ფილანთროპიაში. ამდენად, სულ უფრო
პოპულარული ხდება დაფინანსების მოპოვება ქრაუდფანდინგის (crowdfunding) მექანიზმის
გამოყენებით. აღნიშნული მექანიზმი დიდი ხანია განვითარებულ ფილანთროპიულ
ეკოსისტემებში საჭირო ფინანსური რესურსების მოძიების ეფექტურ ალტერნატიულ
საშუალებად ჩამოყალიბდა. ქრაუდფანდინგის მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი
ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა, რაც
ძირითადად ონლაინ სივრცეში სპეციალური პლატფორმების გამოყენებით ხდება. სახალხო
დაფინანსების პლატფორმა არის ონლაინ სივრცე, სადაც ინდივიდები, მცირე ინვესტორები,
აფინანსებენ სხვადასხვა იდეას/პროექტს.
დღესდღეობით არსებული და გავრცელებული მოდელებიდან გამოიყოფა 4 ძირითადი ტიპის
ქრაუდფანდინგის (Crowdfunding) მოდელი:
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-

-

-

-

ჯილდოზე დაფუძნებული ქრაუდფანდინგი - გულისხმობს ინდივიდების მიერ
შემოწირულობების გაღებას პროექტის ან ბიზნესის დაფინანსების მიზნით,
მოგვიანებით ისეთი არაფინანსური ჯილდოს მიღების მოლოდინით, როგორიცაა
საქონელი ან მომსახურება. გავრცელებული მაგალითია პროექტი ან ბიზნესი,
რომელიც პოტენციურ ინდივიდუალურ დონორებს სთავაზობს უნიკალურ სერვისს
(ჯილდოებს) ან ახალ პროდუქტს (წინასწარ გაყიდვას) ინვესტიციის სანაცვლოდ; 71
წილზე დაფუძნებული ქრაუდფანდინგი - გულისხმობს ინვესტორებისგან კაპიტალის
ონლაინ
მოზიდვას ტრადიციული ბიზნესის ან
სოციალური საწარმოს
დასაფინანსებლად. ინვესტირების სანაცვლოდ, ინვესტორები იღებენ საწარმოს წილს.
პროცესი მიმდინარეობს ონლაინ პლატფორმებზე, სადაც საწარმოები ქმნიან
პროფილებს, რომლებიც მოიცავს მათ პოზიციებს, ფინანსურ ანგარიშგებას და სხვა
ინფორმაციას; 72
სესხზე დაფუძნებული ქრაუდფანდინგი - გულისხმობს დონაციების განხორციელებას
ტრადიციული ან სოციალური საწარმოსათვის სესხის გამოყოფის სახით. ვადის
ამოწურვასთან ერთად, ხორციელდება სესხის დაბრუნება გარკვეულ პროცენტთან
ერთად;
ქველმოქმედებაზე, ანუ დონაციაზე დაფუძნებული გულისხმობს სახსრების
მოზიდვას ინდივიდებისგან პირადი ან სოციალური მიზნების მხარდასაჭერად,
კონტრიბუტორებისთვის ფინანსური ანაზღაურების გარეშე. შემოწირულობაზე
დაფუძნებულ ქრაუდფანდინგ (crowdfunding) პლატფორმაზე კონტრიბუტორის
ერთადერთი ხელშესახები სარგებელი არის საგადასახადო შეღავათი, რომელიც
შეიძლება მოითხოვოს დონორმა ეროვნული კანონმდებლობის მოთხოვნების
დაკმაყოფილების შემდეგ.

პირველი სამი ფორმა უშუალოდ ისეთი ტიპის საქმიანობებზეა მორგებული, როგორებიცაა
სტარტაპი, მეწარმეობა და მცირე ბიზნესი (აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ წილსა და სესხზე
დაფუძნებული სახალხო დაფინანსების წარმოება საქართველოში შეზღუდულია. კანონი
ფასიანი ქაღალდების შესახებ კრძალავს აღნიშნული მექანიზმის საშუალებით ფასიანი
ინსტრუმენტების საჯაროდ შეთავაზებას). აღნიშნული მექანიზმი ეფექტურია ნებისმიერი
სახის სამეწარმეო აქტივობისთვის, რომლის მიზანიც ახალი და ინოვაციური პროდუქტის/
სერვისის შექმნაა.

6.2.2.

ინდივიდუალური შემოწირულობების პოლიტიკური და ინსტიტუციური გარემო

საქართველოში არსებობს კანონმდებლობა, რომელიც იძლევა ინდივიდუალური ფილანთროპიის შესაძლებლობას, თუმცა
არ არსებობს პოლიტიკის დოკუმენტი, სტრატეგია ან
სამოქმედო გეგმა, რომელიც ხელს შეუწყობდა და წაახალისებდა ინდივიდუალურ ფილანთროპიას. ამის ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ სახელმწიფო ვერ ხედავს
71
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ინდივიდუალური დონორების სარგებელს საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის და
შესაბამისად, ვერ აღიქვამს მათ მნიშვნელოვან აქტორებად, რომელთაც ფილანთროპიული
სექტორისათვის ფინანსური მხარდაჭერის გზით სახელმწიფოსათვის სოციალურ და გარემოს
დაცვასთან მიმართებაში არსებული ტვირთის შემსუბუქება შეუძლიათ. როგორც უცხოური
პრაქტიკა ცხადყოფს, ქვეყნის სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით,
მნიშვნელოვანია შესაბამისი წამახალისებელი მექანიზმების არსებობა, რომელიც ხელს
შეუწყობს მოსახლეობის მიერ ინდივიდუალური შემოწირულობების მიმართ ინტერესის
გაჩენას.
საერთაშორისო მასშტაბით, ქვეყნების ნაწილში შექმნილია ინდივიდუალური ფილანთროპიის ხელშემწყობი პოლიტიკის დოკუმენტები და შესაბამისი სტრატეგიები როგორც
ეროვნულ, ისე მუნიციპალურ დონეებზე. ამასთან, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების უდიდესი
ნაწილი ინდივიდუალური ფილანთროპიის განვითარებაზე ორიენტირებულ ნაბიჯებს
აღწერს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაზე მიმართულ დოკუმენტებსა და აქტებში. ამ
თვალსაზრისით, საინტერესოა ესტონეთის მაგალითი. ესტონეთში ფილანთროპიასა და
მოხალისეობრივი საქმიანობის მიმართულებით მნიშვნელოვან პოლიტიკის დოკუმენტებს
წარმოადგენს ესტონეთის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების კონცეფცია (CSDC) და
სამოქალაქო საზოგადოებისა და ფილანთროპიული საქმიანობის განვითარების ეროვნული
სტრატეგია. კონცეფცია წარმოდგენს სამოქალაქო საზოგადოებისა და ფილანთროპიული
საქმიანობის განვითარების ეროვნული სტრატეგიის საფუძველს და მისი მიზანია
განამტკიცოს კოორდინაციის ხარისხი სახელმწიფოსა და საზოგადოებრივ/ფილანთროპიულ
ორგანიზაციებს შორის. დოკუმენტში ხაზგასმულია მოხალისეობრივი საქმიანობის როლი
სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში. დოკუმენტი ჩამოყალიბდა არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგად. მოხალისეობასთან დაკავშირებით
კონცეფციის მიხედვით „ნებაყოფლობითი ქმედების იდეა მოქალაქის მოქმედების ერთ-ერთი
არსებითი მახასიათებელია… მოქალაქის ქმედება, ინიციატივა და ნებაყოფლობითი
მონაწილეობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში არის დემოკრატიული საზოგადოების განუყოფელი ნაწილი. საჯარო ხელისუფლება აღნიშნულს მხარს უჭერს ხელსაყრელი საკანონმდებლო
გარემოს შექმნით, საზოგადოების ინფორმირებას მათ შესახებ მუშაობით, მოქალაქეების და
მათი ასოციაციების ჩართვით შესაბამისი გადაწყვეტილების დაგეგმვასა და განხორციელებაში“.
ესტონეთის სამოქალაქო საზოგადოებისა და ფილანთროპიული საქმიანობის განვითარების
ეროვნული სტრატეგია კომპლექსური დოკუმენტია და მოიცავს ფილანთროპიული და
მოხალისეობრივი საქმიანობის ეკოსისტემის თითქმის ყველა კომპონენტს, მათ შორის
ცნობიერების ამაღლებას, ხელსაყრელი სამართლებრივი გარემოს ჩამოყალიბებას და მხარდამჭერი ინსტრუმენტების შექმნას. სტრატეგია მოიცავს ოთხ ძირითად მიმართულებას. კერძოდ:
-

პირველი მიმართულება, მოიცავს ფილანთროპიული და მოხალისეობრივი
საქმიანობის ფასეულობის შეფასებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარების
საკითხებს. მათ შორის, იგულისხმება: ა) ფილანთროპიული და მოხალისეობის
სარგებლის (მათ შორის, ეკონომიკური ღირებულების) გაზომვის მეთოდების
შემუშავება; ბ) ფილანთროპიის და მოხალისეობის ყოველწლიური დღის ორგანიზება;
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-

-

-

გ) ფილანთროპიისა და მოხალისეობის, როგორც მნიშვნელოვანი რესურსის შესახებ
ინფორმირებულობის ზრდა და განვითარების/სტრატეგიულ გეგმებში ამ სფეროების
ასახვა;
მეორე მიმართულება, ცნობიერების ამაღლებაზეა მიმართული. კერძოდ, მასში
ასახულია შემდეგი ზომების გატარების ვალდებულება: ა) ყოველწლიური
ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიები; ბ) სხვადასხვა სექტორში მოქმედი აქტორების
რეგულარული ინფორმირება ფილანთროპიული და მოხალისეობრივი საქმიანობისა
და ტენდენციების შესახებ; გ) ფილანთროპიისა და მოხალისეობრივი საქმიანობის
შესახებ კარგი პრაქტიკის მაგალითების გავრცელება ყველა სექტორში; თანამშრომლობა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან;
მესამე მიმართულება,
შეეხება დამხმარე სტრუქტურებისა და ხელსაყრელი
სამართლებრივი გარემოს შექმნას, რათა ხელი შეეწყოს ფილანთროპიისა და მოხალისეობრივი საქმიანობის განვითარებას, კერძოდ: ა) ფილანთროპიასა და მოხალისეობასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის გაძლიერება; ბ) პროგრამების წამოწყება,
რომლებიც მხარს უჭერენ საზოგადოების მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენელთა
ფილანთროპიულ და მოხალისეობრივ საქმიანობაში ჩართვას; გ) ფილანთროპიული
საქმიანობითა და მოხალისეების მიღებით დაინტერესებული ორგანიზაციებისთვის
შესაბამისი ტრენინგის ჩატარება; დ) საჯარო უწყებებს, კერძო სექტორის
წარმომადგენელთა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის კოორდინაციის გაუმჯობესება; ე) ფილანთროპიული საქმიანობისა და მოხალისეთა ჩართვის სახელმძღვანელო
მითითებების, მოდელებისა და რეკომენდაციების შემდგომი შემუშავება; ვ)
ფილანთროპიული და მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა რეგიონულ
დონეზე. ზ) ფილანთროპიისა და მოხალისეობრივი საქმიანობის ქცევის კოდექსის
პრინციპების ჩამოყალიბება და გავრცელება; თ) მონაცემთა რეგულარული შეგროვება
და ანალიზი;
მეოთხე მიმართულება, ითვალისწინებს ფილანთროპიისა და მოხალისეობრივი
საქმიანობით დაინტერესებული პირების ქსელის შექმნას. მათ შორისაა შემდეგი
აქტივობები: ა) რეგულარულად ფორუმები ფილანთროპიასა და მოხალისეობასთან
დაკავშირებული საკითხების განსახილველად; ბ) ეროვნული ქსელის შექმნა
პარტნიორებს შორის; გ) სემინარები არაკომერციული ორგანიზაციებისა და
ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის რეგიონში ფილანთროპიისა და მოხალისეობის
გასაუმჯობესებლად; დ) ფილანთროპიისა და მოხალისეობის ინტეგრირება
საგანმანათლებლო პროგრამაში; ე) საერთაშორისო თანამშრომლობის მხარდაჭერა.73

6.2.3.

ინდივიდუალური შემოწირულობების კულტურა

ინდივიდუალური ფილანთროპიის კულტურის შესაქმნელად რამდენიმე არსებითი
წინაპირობის არსებობაა აუცილებელი. მათ შორისაა ინდივიდებს შორის საზოგადოების,
თემისა თუ სახელმწიფოს მიმართ მიკუთვნებულობის გრძნობა. პოტენციური ინდივიდუალური დონორებისათვის მნიშვნელოვანია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ეფექტიანი
ჩართულობის მექანიზმებზე ხელმისაწვდომობა, როგორც სახელმწიფო ინსტიტუციების და
73
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მუნიციპალიტეტების დონეზე, ისე ადგილობრივი ფილანთროპიული ორგანიზაციების
საქმიანობის პროცესში. სწორედ ამიტომ, ინდივიდუალური ფილანთროპიის წინაპირობად
მიიჩნევა სამოქალაქო აქტივიზმის მაღალი დონე ქვეყანასა და თემში, აგრეთვე სანდო და
ანგარიშვალდებული ფილანთროპიული ორგანიზაციების არსებობა, რომლებიც გახსნილნი
არიან ინდივიდების პროცესში ჩართვისათვის, არა მხოლოდ მათგან დონაციების მიღების,
არამედ მათთან ინტერაქტიული კომუნიკაციის დამყარებისა და შესაძლებლობისამებრ,
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართვის კუთხით.
საერთაშორისო პრაქტიკა ინდივიდუალური შემოწირულობის კულტურის განვითარების
მრავალ მექანიზმს იცნობს. ზოგიერთ ქვეყანაში შემოწირულობის გაცემას სხვადასხვა, მათ
შორის, საგადასახადო შეღავათი ახლავს. აღსანიშნავია, რომ მსოფლიო დახმარების ინდექსის
მიხედვით, შემოწირულობის გაცემის ძირითადი მოტივაცია სხვების დახმარების შინაგანი
სურვილია და არა – ფინანსური და სხვა სახის შეღავათის მიღება. ამასთან, ადამიანთა
დახმარების მოტივაციის მნიშვნელობის მიუხედავად, საგულისხმოა, რომ გლობალური
კვლევის მიხედვით, საგადასახადო შეღავათების, ცნობიერების ასამაღლებელი აქტივობებისა
და მოსახლეობის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართვის კულტურის
განვითარებასთან ერთად, იზრდება შემოწირულობის მაჩვენებლებიც. აქედან გამომდინარე,
შეიძლება ითქვას, რომ ფილანთროპიული კულტურის განვითარებას ხელს უწყობს
მექანიზმებისა და ღონისძიებების კომპლექსი, რომელიც მიმართულია, როგორც ცნობირების
ამაღლებისკენ, ისე მასტიმულირებელი სამართლებრივი გარემოს შექმნისკენ.
ფილანთროპიული კულტურის განვითარებას ხელს უწყობს თავად ფილანთროპიული
ორგანიზაციებისა და სახელმწიფოს პროაქტიული საქმიანობაც ინდივიდუალური
დონაციების მოზიდვის კუთხით. ამ თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია ფილანთროპიული
ორგანიზაციების შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიები,
აქტივობა ტრადიციული და სოციალური მედიის პლატფორმებზე, რომლის ფარგლებშიც
მოხდება ერთგვარი ანგარიშგება განხორციელებული საქმიანობის შედეგად მიღწეული
სოციალური სარგებლის შესახებ. ინდივიდუალური დონაციის კულტურის განვითარების
მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს წარმოადგენს პერიოდული ელექტრონული ბიულეტენების
(newsletter) ინდივიდუალურ დონორთათვის დაგზავნა და სადაც ეს საკითხის
სენსიტიურობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია, ინდივიდუალურ დონორთა მიწვევა
უშუალოდ საქმიანობის პროცესზე დასაკვირვებლად.
კრიზისების დროს ინდივიდუალურ შემომწირველთა მოზიდვის სტრატეგიების კუთხით,
საინტერესოა ესპანეთის მაგალითი. 2008 წლის ფინანსური კრიზისის შემდეგ, ესპანური
ფილანთროპიული ორგანიზაციების ინდივიდუალურ შემომწირველთა მოზიდვის
სტრატეგია მნიშვნელოვნად შეიცვალა. კერძოდ, ფილანთროპიული ორგანიზაციების
ესპანური ასოციაციის მიერ აქტივობა გატარდა სხვადასხვა მიმართულებით. პირველ რიგში,
ასოციაციამ განახორციელა მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ადვოკატირების პროცესი,
რომელიც შესაბამის გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს არწმუნებდა ფილანთროპიული
სექტორის მნიშვნელობაში სახელმწიფო ხარჯვის შემცირების კუთხით და ინდივიდუალური
შემოწირულობების მზარდ პოტენციალზე. აღნიშნულზე დაყრდნობით, ასოციაცია
ლობირებდა კანონმდებლობაში შესაბამისი ცვლილებების შეტანას, რათა ინდივიდუალური
შემოწირულობების გადამხდელ პირებს ესარგებლათ საგადასახადო შეღავათებით.
ასოციაციამ შეიმუშავა საგადასახადო შეღავათების რამდენიმე სცენარი ინდივიდუალური
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შემომწირველებისათვის. ასევე, განგრძობით საფუძველზე ტარდებოდა საზოგადოებრივი
ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიები, რომლის ფარგლებშიც აღწერილი იყო მათ მიერ
ფილანთროპიული ორგანიზაციებისათვის გადარიცხული თანხების მიზნობრიობა და
მიღებული შედეგები. შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებებისა და საზოგადოებრივი
ცნობიერების ასამაღლებელი აქტივობების შედეგად, ინდივიდუალური ფილანთროპიის
კულტურა ესპანეთში მნიშვნელოვნად გაძლიერდა. 74
საქართველოში ინდივიდუალური შემოწირულობების კულტურა, მიუხედავად გარკვეული
დადებითი ტენდენციებისა, არ არის მყარი. საქართველოს პოსტ-საბჭოთა მემკვიდრეობა,
მხარდამჭერი სისტემის არ არსებობა, დაბალი ინტერესი პოლიტიკური ჩართულობის მიმართ
ხსნის ინდივიდუალური შემოწირულობების დაბალ დონეს, რომლებიც ეხება სოციალურ
კეთილდღეობას, ვინაიდან პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში ადამიანების უმეტესობა თვლის, რომ
სოციალური საკითხების მოგვარებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება სახელმწიფოს და არა
მოქალაქეებს. ასე მაგალითად, 2021 წლის მსოფლიო შემოწირულობების ინდექსის თანახმად,
საქართველოში მოსახლეობის მხოლოდ 9%-მა გაიღო დონაცია, რაც წინა წელთან შედარებით,
3%-იან გაუმჯობესებას წარმოადგენს. 75 აღნიშნული ზრდა, COVID-19-ით გამოწვეული
ეკონომიკური სირთულეების ფონზე, ინდივიდუალური ფილანთროპიის მზარდ განვითარებაზე მიუთითებს, თუმცა თვალსაჩინოა გამოწვევები, რაც აიხსნება როგორც საქართველოში
სამოქალაქო აქტივიზმის შედარებითი სისუსტით, ისე შესაბამისი საგადასახადო შეღავათების
არარსებობით (რაც, საწყის ეტაპზე, ფილანთროპიული კულტურის მნიშვნელოვანი
ხელშემწყობი ფაქტორი შეიძლება აღმოჩნდეს), ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიებების
ნაკლებობისა და ფილანთროპიული ორგანიზაციების მიერ ფართო საზოგადოებაში საკუთარი
საქმიანობის პოზიციონირების სისუსტით შეიძლება იყოს გამოწვეული.

6.3.

კორპორაციული ფილანთროპია

ფილანთროპიული საქმიანობის მნიშვნელოვან აქტორებს წარმოადგენენ სამეწარმეო
იურიდიული პირები და სამეწარმეო სუბიექტები, შესაბამისად მნიშვნელოვანია მათი
წვლილი ფილანთროპიულ საქმიანობაში. კორპორაციული ფილანთროპია, ძირითადად,
ხორციელდება, კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის (სოციალური მდგრადობის
მიმართულების) ფარგლებში განხორციელებული ფილანთროპიული აქტივობის შედეგად. ეს
შეიძლება გამოიხატებოდეს მატერიალური რესურსების გადაცემაში/კორპორაციულ
შემოწირულობებში, როგორც საქველმოქმედო მიზნებისათვის (პირდაპირ ბენეფიციართათვის, საქველმოქმედო ან საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის), ისე ბენეფიციართათვის
pro bono (უფასო) სერვისების გაწევაში.
კორპორაციული ფილანთროპიის განსავითარებლად, ყოვლისმომცველი ზომები მიიღება
საერთაშორისო მასშტაბით. კერძოდ, აღნიშნული საქმიანობა, სხვადასხვა ქვეყანაში,
წახალისებულია საგადასახადო შეღავათების/საგადასახადო კრედიტების ინსტრუმენტის
გამოყენებით და სხვა მექანიზმებით. შედეგად, სამეწარმეო იურიდიული პირების საქმიანობის დიდი ნაწილი გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმისა და შესაბამისი სოციალური თუ
გარემოსდაცვითი მიზნების მისაღწევად ხორციელდება და შესაბამისად, სტრატეგიული
WINGS (2019), Promoting an enabling environment for philanthropy and civil society How philanthropy networks and
support organizations are working behind the scenes to successfully protect and grow the space for philanthropy and giving.
75 Charities Aid Foundation(2021), World Giving Index.
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ფილანთროპიის კატეგორიას მიეკუთვნება. ქვემოთ განხილული იქნება კორპორაციული
ფილანთროპიის განხორციელების სხვადასხვა ფორმა და მათი წახალისების მექანიზმები.
კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა საქართველოში შედარებით ახალ
კონცეფციას წარმოადგენს. 76 ჯერჯერობით, სახელმწიფოს არ აქვს ერთიანი სტრატეგია,
რომელიც ასეთ პრაქტიკას წაახალისებდა. თუმცა, ამ თვალსაზრისით, საკმაოდ აქტიურობენ
არასახელმწიფო აქტორები. მაგალითად, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს (CiDA)
ეგიდით საქართველოში შეიქმნა კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბი,
რომელიც 90-მდე ბიზნესს, საზოგადოებრივ ორგანიზაციას, აკადემიურ ინსტიტუტსა და
საჯარო უწყებას აერთიანებს. კლუბის მიზანია კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პოპულარიზაცია და მისი პრაქტიკაში დანერგვა. აღნიშნული საქმიანობა
მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს კორპორაციული ფილანთროპიის განვითარებას და მეწარმეებს
შორის შესაბამისი დამოკიდებულებისა და კულტურის ჩამოყალიბებას. გარდა ამისა, ევროპის
ფონდი და საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG)
მხარს უჭერენ სოციალური პასუხისმგებლობის განვითარებას. ისინი კორპორაციული
პასუხისმგებლობისა და ფილანთროპიის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებებს
ახორციელებენ.
მიუხედავად წარმატებული მაგალითებისა, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის
(CRRC)-ის მიერ 2018 წელს ჩატარებული კვლევის შედეგების თანახმად, საზოგადოებრივი
ორგანიზაციების შემოსავლებში ყველაზე დაბალი წილი ბიზნესის მიერ გაცემულ
დაფინანსებას უჭირავს, ამასთან, გამოკითხული ბიზნესკომპანიის მეხუთედს საერთოდ არ
სმენია კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ. კვლევის ფარგლებში
გამოკითხული
ბიზნესკომპანიების
მხოლოდ
8
პროცენტი
მიუთითებს,
რომ
განუხორციელებია რაიმე ტიპის პროექტი საზოგადოებრივ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით.77 აღნიშნულის ერთ-ერთ მიზეზად შეიძლება ჩაითვალოს სახელმწიფოს თანმიმდევრული პოლიტიკისა და სამართლებრივი რეგულაციების არარსებობა კორპორაციული
ფილანთროპიის წახალისების მიზნით. ამ თვალსაზრისით, გამონაკლისს წარმოადგენს
საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული წამახალისებელი მექანიზმი, ბიზნესის მიერ
საქველმოქმედო ორგანიზაციაზე გაცემული შემოწირულების გამოქვითვის სახით. კერძოდ,
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი საწარმოს საშუალებას აძლევს, მოგების გადასახადით
არ დაბეგროს (მოგების გადასახადით დაბეგვრის ბაზას გამოაკლოს) საქველმოქმედო
ორგანიზაციაზე გაცემული შემოწირულება (გაღებული თანხა, უსასყიდლოდ მიწოდებული
საქონლის ან/და უფასოდ გაწეული მომსახურების საბაზრო ღირებულება) არაუმეტეს წინა
კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული წმინდა მოგების 10 პროცენტისა. 78 გარდა
ამისა, მოგების გადასახადით არ დაიბეგრება (მოგების გადასახადით დაბეგვრის ბაზას
გამოაკლოს) საქველმოქმედო ორგანიზაციისათვის უძრავი ქონების უსასყიდლოდ მიწოდება,
OECD (2016), Responsible Business Conduct in Georgia.
CRRC - საქართველო (2018), პროექტი „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“, კვლევა ბიზნესკომპანიები საქართველოში: დამოკიდებულება კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობისა და
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიმართ.
78 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 117-ე მუხლის თანახმად, თითქმის მსგავსი რეგულაცია ვრცელდება
მეწარმე ფიზიკურ პირებზეც.
76
77
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თუ ამ ქონების მიმღები ორგანიზაცია ქველმოქმედებას ახორციელებს ბავშვობიდან
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ან/და მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ არანაკლებ ბოლო 3 კალენდარული
წლის განმავლობაში. 79 საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული ეს მასტიმულირებელი
მექანიზმი მოქმედებს მხოლოდ საქველმოქმედო ორგანიზაციის სპეციალური სტატუსის
მქონე ორგანიზაციისთვის გადაცემული შემოწირულობის შემთხვევაში.
მიუხედავად საქართველოს კანონმდებლობაში გარკვეული მასტიმულირებელი მექანიზმის
არსებობისა, იგი ზღუდავენ გაცემის ადრესატებს საქველმოქმედო ორგანიზაციებით და
არასაკმარისია კორპორაციული ფილანთროპიის კულტურისა და პრაქტიკის ხელშეწყობისთვის საქართველოში. მეტიც, თანმიმდევრული სახელმწიფო პოლიტიკისა და თანმდევი
ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიებების გარეშე, მეწარმეები ნაკლებ დაინტერესებულნი
რჩებიან კორპორაციული ფილანთროპიით. აღნიშნული დასტურდება ინტერვიუების
ფარგლებში გამოკითხული ორგანიზაციების წარმომადგენლების მიერაც, რომლებიც აღნიშნავენ, რომ ეკონომიკური სირთულეების ფონზე, უფრო ეფექტიანი წამახალისებელი

მექანიზმების არსებობის გარეშე, მცირე და საშუალო მეწარმეები ნაკლებ დაინტერესებულნი
არიან, მხარდაჭერა აღმოუჩინონ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, ხოლო შედარებით მსხვილი
კორპორაციები ფილანთროპიას საკუთარი რესურსებით, ხშირად, ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობის გარეშე ახორციელებენ, რაც ერთჯერადი პიარ-კამპანიის ხასიათს ატარებს
და/ან არ გააჩნია გრძელვადიანი სტრატეგიული მიზნები.

(i)

ვენჩურული ფილანთროპია

კორპორაციული ფილანთროპიის მნიშვნელოვან ფორმას წარმოადგენს ე.წ. ვენჩურული
ფილანთროპია, რომელშიც იგულისხმება ე.წ. „სოციალური ინვესტორების“
მიერ
განხორციელებული ინვესტიცია სოციალური საწარმოს სასტარტო კაპიტალში, ან მაღალი
სოციალური გავლენის მქონე აქტივობაში. ვენჩურული ფილანთროპიის განმახორციელებელი
ინვესტორი ფინანსურ და არაფინანსურ (ადამიანური კაპიტალი, შესაძლებლობების ზრდა და
სხვ.) დახმარებას უწევს ინვესტიციის მიმღებს ადრეულ ეტაპზე, მომგებიანი ბიზნეს მოდელის
შესამუშავებლად, რათა ორგანიზაცია უფრო მეტად გახდეს მიმზიდველი არაფილანთროპიული ინვესტორებისთვის. ამ ტიპის ინვესტირებას შედეგად მოაქვს როგორც ფინანსური
მოგება ბენეფიციარისა და ფილანთროპისათვის, ისე დადებითი სოციალური ზეგავლენა,
რადგან სოციალური ვენჩურულ ფილანთროპებს სწამთ, რომ ფინანსური წარმატების მიღწევა
შესაძლებელია მსოფლიოში დადებითი სოციალური ზეგავლენის მოხდენის შედეგად.
სოციალური საკითხების მოგვარების პროცესში სამეწარმეო აქტორების როლის ზრდასთან
ერთად, ვენჩურული ფილანთროპია ევროპაში 15 წლის წინ შეიქმნა, სოციალური
დანიშნულების ორგანიზაციების მხარდასაჭერად (ფინანსურად და არაფინანსურად) და
განსაკუთრებული აქტუალური პრობლემების გადასაჭრელად. ვენჩურული ფილანთროპები
იღებენ მაღალი ჩართულობის, გრძელვადიან მიდგომას საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა
და სოციალური საწარმოების მხარდასაჭერად სამი ძირითადი პრაქტიკის მეშვეობით:
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საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 983 მუხლი.
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-

-

-

ბენეფიციარების საჭიროებებზე მორგებული დაფინანსება - პროცესი, რომლის
მეშვეობითაც ვენჩურული ფილანთროპები პოულობენ ყველაზე შესაფერის ფინანსურ
ინსტრუმენტ(ებ)ს ბენეფიციარების მხარდასაჭერად, რათა აირჩიონ ხელმისაწვდომი
ფინანსური ინსტრუმენტები (მაგალითად, გრანტი, სესხი, კაპიტალში ინვესტირება,
ჰიბრიდული ფინანსური ინსტრუმენტები);
ორგანიზაციული მხარდაჭერა - დამატებითი მხარდაჭერის სერვისების მიწოდება
ინვესტიციების მონაწილეებისთვის მათი ორგანიზაციული და ფინანსური მდგრადობის გასაძლიერებლად, უნარების განვითარებით ან სტრუქტურებისა და პროცესების
გაუმჯობესებით;
ზემოქმედების გაზომვა და მართვა - სოციალური ზემოქმედების შექმნის პროცესის
გაზომვა და მართვა მისი მაქსიმიზაციისა და ოპტიმიზაციის მიზნით.

პოტენციური ბენეფიციარების შესარჩევად ვენჩურული ფილანთროპიის განმახორციელებელი სამეწარმეო იურიდიული პირები, რომლებიც, ძირითადად ფონდების სახით
რეგისტრირდებიან (რათა ფონდების მოძიებისა და გრანტების გაცემის შესაძლებლობა
ჰქონდეთ), სხვადასხვა კრიტერიუმს იყენებენ, რომელთა შორის, როგორც წესი, არის
ბენეფიციარი პირის მიერ „მნიშვნელოვანი სოციალური ზეგავლენის მოხდენის მიზანი“,
„ფინანსური ანგარიშგების უნარი“, „ზეგავლენის პოტენციური მასშტაბი“ და ა.შ. ვენჩურული
ფილანთროპიის ბენეფიციარებს შორის, ხშირად გვხვდებიან სოციალური საწარმოები,
რომელთაც, ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების გარდა, საზოგადოებისათვის
მნიშვნელოვანი სარგებლის მოტანა შეუძლია. აღნიშნული მოდელი საკმაოდ აქტუალური
შეიძლება აღმოჩნდეს საქართველოსათვის. განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ მსხვილი
საწარმოები, რომლებიც ფილანთროპიულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ნაცვლად,
დამოუკიდებლად გეგმავენ შესაბამის აქტივობებს, საკუთარ ძალისხმევას სწორედ
ვენჩურული ფილანთროპიისკენ მიმართავენ და გააძლიერებენ ახლად შექმნილ სოციალურ ან
ტრადიციულ საწარმოებს როგორც ორგანიზაციულად, ისე ფილანთროპიულ საქმიანობაში
ჩართვის, სოციალურად პასუხისმგებლიანი პოლიტიკის წარმართვის კუთხით. მაგალითად,
საერთაშორისო გამოცდილების კუთხით, ვენჩურული ფილანთროპიის წარმატებული
გამოცდილების სახით შეიძლება მოვიყვანოთ პოლონეთში საზოგადოებრივი ორგანიზაცია
Siedlisko, რომელიც მართავს მოხუცთა თავშესაფარს ხანდაზმულთა და ქრონიკულად
დაავადებულ ადამიანთა სადღეღამისო მოვლის უზრუნველსაყოფად. ვენჩურული
კაპიტალის დახმარებით, ორგანიზაციამ აამუშავა კვების ბიზნესი და სამრეცხაო, სადაც
ასაქმებს მაღალი რისკის ჯგუფის ახალგაზრდებს, ხანგრძლივად დაუსაქმებელ ადამიანებს და
ემსახურება ადგილობრივ კომპანიებს.80

(ii)

გავლენის მქონე ინვესტიცია

კორპორაციული ფილანთროპიის ერთ-ერთი ფორმაა გავლენის მქონე ინვესტიცია აღნიშნულში იგულისხმება ისეთ კომპანიებში, ორგანიზაციებსა და ფონდებში ინვესტირება,
რომლის მიზანს სოციალური და გარემოსდაცვითი გავლენის მოხდენა წარმოადგენს. გავლენაზე ორიენტირებული ინვესტორების მოტივაციას წარმოადგენს პოზიტიური სოციალური
კობერიძე, თ., (2019), საზოგადოებრივი ორგანიზაციების არასახელმწიფო დაფინანსების მექანიზმებისა და მათი
გამოყენების პრაქტიკის საერთაშორისო გამოცეილება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მაგალითზე, CSRDG,
ევროკავშირი საქართველოსთვის.
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ცვლილებების მოხდენა, რომელიც ხელს უწყობს თემში არსებული გამოწვევების აღმოფხვრას,
ინვესტორისა და მისი საქმიანობის მიმართ ინტერესისა და ნდობის გაღრმავებას.
კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობისა და სტრატეგიული ფილანთროპიის
განვითარებასთან ერთად, უკანასკნელ პერიოდში გავლენის მქონე ინვესტიციის ბაზრის
აქტორთა შემადგენლობა საკმაოდ მრავალფეროვანი გახდა - ეს შეიძლება იყოს როგორც
მომგებიანი, ასევე არამომგებიანი ორგანიზაცია ან ფიზიკური პირი. ამგვარ ინვესტორთა
შორის არიან ბანკები, საპენსიო ფონდები, სოციალური მომსახურების სააგენტოები,
ინსტიტუციური და ოჯახური ფონდები, სამთავრობო ინვესტორები, განვითარების
ფინანსური ინსტიტუციები.
გავლენის მქონე ინვესტიციას ინვესტორები ხშირად ისეთი დარგებისკენ მიმართავენ,
როგორებიცაა: მდგრადი სოფლის მეურნეობა; ხელმისაწვდომი საცხოვრებელი; ჯანდაცვა;
ენერგეტიკა; სუფთა ტექნოლოგიები; დახმარება სოციალურ-ეკონომიკურად შეჭირვებული
პირებისათვის. კაპიტალის მოზიდვა, ძირითადად, ხორციელდება ბანკებიდან, საპენსიო
ფონდებიდან და მსხვილი და მიკროსაფინანსო ინსტიტუტებიდან. კაპიტალის მიმღები
შეიძლება იყოს სოციალური საწარმო, მიკროსაფინანსო ინსტიტუცია, მცირე და საშუალო
ბიზნესი, კოოპერატივი, არამომგებიანი ორგანიზაცია. გავლენის მქონე ინვესტიციისთვის
აუცილებელია ხელშემწყობი გარემო, რასაც უზრუნველყოფენ ქვეყნის მთავრობები და
საფინანსო ინსტიტუტები. გავლენის მქონე ინვესტირების ხელშესაწყობად ხელისუფლება
უზრუნველყოფს შესაბამის მარეგულირებელ გარემოს და ქმნის პირდაპირ ან არაპირდაპირ
მასტიმულირებელ მექანიზმებს. აღნიშნული ხორციელდება სქემაში მონაწილე პირთა
(დონორისა და ბენეფიციარი ორგანიზაციის) გადასახადისგან განთავისუფლებით ან/და
შეღავათებით (საფრანგეთი, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი), ასევე სახელმწიფო პროგრამებისა
და პრიორიტეტების შესაბამისი სახელმწიფო გარანტიებითა და სუბსიდიებით (ესტონეთი).81

(iii)

სოციალური მეწარმეობა

კორპორაციული ფილანთროპიის სახედ შეგვიძლია განვიხილოთ, ასევე სოციალური
მეწარმეობა. სოციალური მეწარმეობის განმარტებასთან დაკავშირებულ აზრთა სხვადასხვაობის მიუხედავად, ის შეიძლება აღიწეროს, როგორც საქმიანობა, რომელიც რესურსების
ინოვაციური გამოყენების გზით უზრუნველყოფს სოციალური ცვლილების დაჩქარებასა და
სოციალური საჭიროებების დაკმაყოფილებას. 82 მიუხედავად იმისა, რომ სოციალური
მეწარმეობა ბაზარზეა ორიენტირებული, ტრადიციული ეკონომიკური საქმიანობისაგან
განსხვავებით, მისთვის მოგება მიზნის მიღწევის საშუალებაა და არა თვითმიზანი - მოგება
გამოიყენება საზოგადოებისათვის სოციალური ფასეულობის შესაქმნელად და/ან სოციალური
საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით.83 სოციალური საწარმო უზრუნველყოფს ბაზრისთვის საქონელსა და მომსახურებას სამეწარმეო და ინოვაციური მიდგომით და მოგებას,
უპირველესად, იყენებს სოციალური მიზნების მისაღწევად. სოციალური საწარმო გამოირჩევა
OECD (2019), SOCIAL IMPACT INVESTMENT: THE IMPACT IMPERATIVE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT –
HIGHLIGHTS.
82 Mair, J. and Martí, I. (2006), “Social entrepreneurship research: a source of explanation, prediction, and delight”, Journal of
World Business, Vol. 41 No. 1, pp. 36-44.
83 ILO (2017), Promoting Social Entrepreneurship and Social Capital A Practice Guide to Supporting Social Entrepreneurship
and Inclusiveness in Rural Communities.
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მმართველობისა და საქმიანობის გამჭვირვალობით და საქმიანობაში აბამს ყველა იმ
დაინტერესებულ პირს (თანამშრომლები, მომხმარებლები, ბენეფიციარები), რომლებზეც
ახდენს ზეგავლენას კომერციული საქმიანობით.
ამ ტიპის საქმიანობის მთავარი მახასიათებლებია:
-

სოციალური ან ეთიკური მისია, რომელიც სოციალური ფასეულობის შექმნას ეკონომიკურზე წინ აყენებს;
შემოსავლის მიღება კომერციული/ეკონომიკური საქმიანობის გზით;
საწარმოს მართვასა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დაინტერესებულ პირთა
მონაწილეობა;
მოგების შეზღუდული განაწილება;
სოციალური პრობლემების გადაწყვეტის პროცესში ინოვაციური მიდგომების
გამოყენება.

სოციალურ საწარმოების შემოსავლის წყარო საერთაშორისო მასშტაბით, საკუთარი ეკონომიკური საქმიანობის შედეგად მიღებული მოგება, ზეგავლენაზე მიმართული ინვესტიციები,
ასევე გრანტები შეადგენს.

(iv)

მხარდაჭერა უნარების განვითარების კუთხით

კორპორაციული ფილანთროპიის ფორმას წარმოადგენს ასევე ფილანთროპიული
ორგანიზაციების თანამშრომელთა უნარების განვითარებაზე მიმართული აქტივობები.
კერძოდ, სამეწარმეო იურიდიული პირის მიერ, კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში, ხდება ფილანთროპიული ორგანიზაციებისა და სტარტაპ სოციალური
საწარმოების თანამშრომელთა გადამზადება ისეთ უნარებში, როგორებიცაა, მაგალითად:
ფონდების მოძიება; საზოგადოებასთან ურთიერთობა; ფინანსების მართვა. ამ კუთხით
საინტერესოა საფრანგეთის მაგალითი, სადაც კორპორაციები არა მხოლოდ ფინანსურად არიან
ჩართულნი ფილანთროპიაში, არამედ უნარების განვითარების თვალსაზრისითაც ეხმარებიან
პირებს. კერძოდ, მათი თანამშრომლები აქტიურად ეხმარებიან სხვა ფილანთროპიულ
აქტორებს (მაგალითად, სოციალურ მეწარმეებს, არასამეწარმეო ორგანიზაციებსა და მოხალისეებს) შესაბამისი ტრენინგების ჩატარების გზით, ბიზნეს და დასაქმებაზე ორიენტირებული
უნარების განვითარების კუთხით. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული ინიციატივა სრულად კერძო
სექტორისგან მოდის და სახელმწიფოს მიერ არ რეგულირდება. თუმცა სახელმწიფო
(ძირითადად, ადგილობრივ დონეზე მუნიციპალური ორგანოების სახით) მონაწილეობს
მსგავსი ტრენინგების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებასა და შესაბამის ერთეულში არსებულ
მოხალისეებთან შესაბამისი კორპორაციების დაკავშირებაში.

6.3.1.

კორპორაციული ფილანთროპიის სამართლებრივი რეგულირება

კორპორაციულ შემოწირულობის და კორპორაციული გრანტის გაცემის კულტურის
განვითარების მიზნით, ასევე შესაბამისი მექანიზმების ბოროტად გამოყენების თავიდან
ასაცილებლად, მნიშვნელოვანია თანმიმდევრული და ყოვლისმომცველი სამართლებრივი
რეგულირება. სწორედ ამიტომ, აღნიშნული ნაწილი დაეთმობა საერთაშორისო სტანდარ53

ტებისა და იმ მიდგომების აღწერას, რომელსაც სხვადასხვა ქვეყნები იყენებენ სფეროს
რეგულირებისა და ხელშეწყობის მიზნით.
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) თანახმად,
სახელმწიფოებს განსაკუთრებული როლი აკისრიათ ამ მიდგომის ინსტიტუციონალიზების
მიმართულებით, რაც მოიცავს შესაბამისი სამართლებრივი ბაზის შემუშავებას, ბიზნესის
ზედამხედველობის ფორმების დანერგვასა და ამ მიდგომის მიმართ ადეკვატური
მოლოდინების დაწესებას. 84 სამართლებრივი თვალსაზრისით, თითქმის ყველა შესწავლილი
ქვეყანა კორპორაციული ფილანთროპიის რეგულირების პროცესში განსაკუთრებულ აქცენტს
აკეთებს საგადასახადო შეღავათების მინიჭებაზე, გარკვეული მოთხოვნების დაკმაყოფილების
პირობით. კორპორაციებისათვის, რომლებიც ფილანთროპიულ ორგანიზაციებს, ფიზიკურ
პირთა ჯგუფს ან საწარმოებს (მაგალითად, სტარტაპ საწარმოებისათვის გრანტების გაცემის,
სოციალური საწარმოების წარმომადგენელთა დატრენინგების, პირთა სწავლის დაფინანსების
გზით) უწევენ მხარდაჭერას, გარკვეული საგადასახადო შეღავათები არის დაწესებული.
კორპორაციების მხრიდან ფილანტროპიის მხარდაჭერა შეიძლება გამოიხატოს შემოწირულობებში, მათ შორის, ფინანსური რესურსების, საქონლისა და მომსახურების, აქტივების,
ექსპერტული სერვისების უსასყიდლო მიწოდების სახით. ამასთან, საგადასახადო შეღავათები/გამოქვითვები, ძირითადად, უკავშირდება მოგების გადასახადს და შეიძლება დაწესდეს
გადასახადისაგან გათავისუფლებას დაქვემდებარებული თანხის ლიმიტი (მაგალითად,
ფილანთროპიული საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში, გადასახადისაგან გათავისუფლებას დაექვემდებარება შესაბამისი მიზნით გამოყენებული თანხა, რომელიც არ უნდა
აღემატებოდეს წლიური მოგების/საერთო ბრუნვის/შემოსავლის გარკვეულ პროცენტს).
კორპორაციებს შეუძლიათ გამოიქვითონ ბიზნეს ხარჯები და შესაბამისად, ფილანთროპიული
ორგანიზაციების სპონსორობა, ისევე როგორც შემოწირულობა, შეიძლება ნაწილობრივ
წახალისდეს ბიზნესის ხარჯვის ნორმალური წესებით (ავსტრია, ბელგია, ჩეხეთი, ესტონეთი,
ფინეთი, საფრანგეთი, გერმანია, იტალია, პოლონეთი, პორტუგალია ან რუმინეთი).
უნგრეთში, კორპორაციული ფილანთროპიის წასახალისებლად, კორპორაციების მიერ
საზოგადოებრივი სტატუსის მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციებისადმი შემოწირულობის
გაცემა იწვევს დასაბეგრი ბაზის შემცირებას:
-

-

შემოწირულობის 20%-ით, თუკი ის გაცემულია საზოგადოებრივი სარგებლიანობის საქმიანობაზე ან საზოგადოებრივი სარგებლიანობის ორგანიზაციაზე;
შემოწირულობის 40%-ით, თუკი მიმართულია საზოგადოებრივი ორგანიზაციის
სტატუსის მქონე ერთეულის დახმარებაზე გრძელვადიანი კონტრაქტის ფარგლებში;
50%-ით, თუკი შემოწირულობა განხორციელებულია სპეციფიკური ფონდების
სასარგებლოდ;
50%-ით, თუკი შემოწირულობა საგრანტო შეთანხმების ფარგლებში განხორციელებულია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სასარგებლოდ. 85

უნგრეთის სახელმწიფო სისტემის მიერ წახალისებულია საზოგადოებრივი ორგანიზაციების
გრძელვადიანი მხარდაჭერა. ამ მხრივ საინტერესოა MagNet Bank Ltd-ს მაგალითი
Gordin C., (2001), The OECD Guidelines and Other Corporate Responsibility Instruments.
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(დეცენტრალიზებული გადაწყვეტილებების მიღება), რომლის მიხედვითაც ბანკის კლიენტები თავად წყვეტენ დაფინანსდეს თუ არა კონკრეტული საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ბანკის
მოგების 10%-დან. ამასთან, იმისათვის, რომ კორპორაციულმა დონორმა მიიღოს შესაბამისი
საგადასახადო შეღავათი, მან უნდა მოიპოვოს ბენეფიციარი ორგანიზაციის მიერ გაცემული
შესაბამისი საგადასახადო სერთიფიკატი - აღნიშნულში იგულისხმება ბენეფიციარი
ფილანთროპიული ორგანიზაციის მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომელიც ასახავს დონორი
კორპორაციის მეირ გაღებული თანხის ოდენობასა და მიზნობრიობას. სერთიფიკატი
წარედგინება შესაბამის საგადასახადო ორგანოს და წარმოადგენს საგადასახადო შეღავათის
მიღების საფუძველს. 86
ნიდერლანდების შემთხვევაში, საზოგადოებრივი ორგანიზაციისთვის გადაცემული
შემოწირულობა, რომელიც არ აღემატება მოგების 50%-ს, ან 100,000 ევროს, ექვემდებარება
გამოქვითვას. გამოქვითვას ექვემდებარება ასევე საზოგადოებრივი ორგანიზაციის სასარგებლოდ გაკეთებული საჩუქარი. აღნიშნული საჩუქრის ღირებულება იქვითება დონორის
დასაბეგრი საშემოსავლო ბაზიდან.
გერმანიის შემთხვევაში, კორპორაციების მიერ ფილანთროპიული შემოწირულობების
გადახდის შემთხვევაში, წამახალისებელ მექანიზმს წარმოადგენს გადასახადის გაქვითვა
შემოწირულობის ოდენობით, თუ ის არ აღემატება ბრუნვისა და ხელფასების თანხის
ოდენობის მაქსიმუმ 0.4%-ს. შემოწირულობა, რომელიც აღემატება გაქვითვის ლიმიტს,
შეიძლება გადატანილი იქნას შემდგომ ფისკალურ წლებში.87
პოლონეთის საგადასახადო კოდექსი ითვალისწინებს საგადასახადო შეღავათებს,
კორპორაციული დონორებისათვის, თუკი შემოწირულობა (არა უმეტეს მოგების 10%-ისა)
გაიცემა ორგანიზაციაზე, რომელიც აწარმოებს საზოგადოებისთვის სარგებლიან საქმიანობას,
მიუხედავად იმისა, ფლობს თუ არა მიმღები ორგანიზაცია საზოგადოებრივ სტატუსს.
კორპორაციული – 10%-ით. ამასთან, საგადასახადო ტვირთი მცირდება კორპორაციულ
ხარჯებზე, რომლებიც
გაღებულია საზოგადოებრივი სარგებლიანობის ორგანიზაციის
საქველმოქმედო მიზნებისათვის შესყიდულ/წარმოებულ საკვებ პროდუქტზე.
საფრანგეთის კანონმა სოციალური და სოლიდარული ეკონომიკის შესახებ უზრუნველყო
სოციალური და სოლიდარული ეკონომიკის ფორმალიზება. ის არეგულირებს სოციალურ
ეკონომიკას, სოლიდარულ ეკონომიკას და სოციალურ მეწარმეობას საერთო ღირებულებების
გარშემო. ეს ტექსტი იძლევა ახალ სახელმძღვანელო პრინციპებს სექტორისთვის, სოციალური
და სოლიდარული ეკონომიკის განმარტებას და თავის ასპექტში მოიცავს სამეწარმეო
იურიდიულ პირებს. კერძოდ, აღნიშნული კანონი ქმნის თანამშრომლობის შესაძლებლობებს
ფილანთროპიულ ორგანიზაციებს, სოციალურ და ტრადიციულ საწარმოებს შორის.
საქართველოს კანონმდებლობა, ამ კუთხით, მეტნაკლებად შეიცავს საერთაშორისო პრაქტიკის
ელემენტებს, თუმცა რეგულაციები მეტად სპორადულია, ასე მაგალითად, საკითხი
რეგულირდება „გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანონით, საქართველოს სამოქალაქო
კოდექსით და საქართველოს საგადასახადო კოდექსით. „გრანტების შესახებ“ საქართველოს
კანონის თანახმად, მეწარმე სუბიექტებს არ აქვს გრანტის გაცემის უფლება. მიუხედავად
აღნიშნულისა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულია მეწარმის მიერ
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საზოგადოებრივი ორგანიზაციის მხარდაჭერის შესაძლებლობა ფულადი, ისე არაფულადი
ფორმით - ჩუქების თუ შემოწირულების ფორმით. კერძოდ, საქართველოს სამოქალაქო
კოდექსით გათვალისწინებულია ჩუქების ხელშეკრულება, რომელიც გულისხმობს ქონების
უსასყიდლოდ გადაცემას. შესაბამისად, სამეწარმეო იურიდიულ პირს აქვს უფლება
საზოგადოებრივ ორგანიზაციას საჩუქრად გადასცეს ქონება ამავე ორგანიზაციის საქველმოქმედო, საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობის განსახორციელებლად. ამასთან,
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის თანახმად, საწარმოს მიერ საქველმოქმედო
საქმიანობის განხორციელება შემოწირულების 88 განხორციელების გზით არ დაიბეგრება
მოგების გადასახადით, თუ ეს საქმიანობა ხორციელდება საქველმოქმედო სტატუსის მქონე
ორგანიზაციის სასარგებლოდ. კერძოდ, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის თანახმად,
საწარმოს მოგების გადასახადით არ ებეგრება უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის ან/და ფულადი სახსრების გადაცემის შემდეგი შემთხვევები: ა) კალენდარული
წლის განმავლობაში საქველმოქმედო ორგანიზაციაზე გაცემული შემოწირულება, რომელიც
მის მიერ წინა კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული წმინდა მოგების 10 პროცენტს
არ აღემატება; ბ) საქველმოქმედო ორგანიზაციისათვის უძრავი ქონების უსასყიდლოდ
მიწოდება, თუ ამ ქონების მიმღები ორგანიზაცია ქველმოქმედებას ახორციელებს ბავშვობიდან
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ან/და მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ არანაკლებ ბოლო 3 კალენდარული
წლის განმავლობაში. 89
6.3.2.

კორპორაციული ფილანთროპიის პოლიტიკური და ინსტიტუციური გარემო

კორპორაციული ფილანთროპიის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია მდგრადი გარემოს და
შესაბამისი პოლიტიკური ნების არსებობა, რომელიც კერძო სექტორს დააინტერესებს
ფილანთროპიულ სექტორთან თანამშრომლობით. აღნიშნული ნება გამოიხატება პოლიტიკურ
და ინსტიტუციურ მექანიზმებში, რომელიც ასახულია პოლიტიკის დოკუმენტებსა თუ
სტრატეგიულ აქტებში.
ქვეყნების ნაწილს კორპორაციული ფილანთროპიის წახალისების კუთხით შესაბამისი
მექანიზმები არ აქვს შემუშავებული, თუმცა ქვეყნების მეორე ნაწილში შექმნილია სახელმწიფო და მუნიციპალურ დონეზე მოქმედი ინსტიტუტები და სტრატეგიული აქტები, რომლებიც
ხელს უწყობენ კორპორაციების ჩართვას ფილანთროპიულ საქმიანობაში. ქვეყნების
მოქმედებს საბჭოები, სადაც სამოქალაქო საზოგადოებისა და კორპორაციული სექტორის
წარმომადგენლებს შესაძლებლობა ეძლევათ, ერთად იმუშაონ სოციალურ გამოწვევებზე და
იპოვნონ სინერგიები. ნებისმიერი ასეთი ნაბიჯის დაგეგმვის, თუ პოლიტიკის დოკუმენტის
შემუშავება ხორციელდება ფილანთროპიის სფეროს აქტორების ჩართულობით, გრძელვადიანი დისკუსიების საფუძველზე. აღნიშნულის მიზანს წარმოადგენს სახელმწიფოს მიერ
ისეთი ნაბიჯების დაგეგმვა და იმპლემენტაცია, რომელიც გასაგები და მისაღები იქნება
სფეროს არსებული და პოტენციური აქტორებისთვის.
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-8 მუხლის 40-ე ნაწილის თანახმად, შემოწირულება არის
ორგანიზაციის მიერ უსასყიდლოდ მიღებული საქონელი, მომსახურება და ფულადი სახსრები.
89 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 983 მუხლის მე-3 ნაწილი.
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ინსტიტუციური მექანიზმების არსებობის კუთხით, საინტერესოა საფრანგეთის მაგალითი.
კერძოდ, საფრანგეთის შემთხვევაში პოლიტიკისა და ინსტიტუციური მექანიზმებით
აქტიურადაა წახალისებული ფილანთროპიული ინიციატივები. საფრანგეთში შეიქმნა
"Conseil National des Chambres Régionales de l'Economie Sociale" (სოციალური და სოლიდარული
ეკონომიკის რეგიონალური პალატების ეროვნული საბჭო) და "Haut Conseil à la Vie Associative"
(ასოციაციური საქმიანობის უმაღლესი საბჭო),
რომლებიც ამყარებენ კავშირს კერძო
სექტორს/კორპორაციულ დონორებს, სახელმწიფო ორგანოებსა და საზოგადოებრივ/ფილანთროპიულ ორგანიზაციებს შორის. აღნიშნული პლატფორმების მიზანია განსაზღვროს ის
სფეროები/აქტივობები, რომლებში თანამშრომლობა სახელმწიფო, კერძო და სამოქალაქო
სექტორებს შორის ხელს შეუწყობს ეკონომიკური და სოციალური სიკეთის აკუმულირებას. ამ
კუთხით განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება კერძო-საჯარო პარტნიორობების ჩამოყალიბებაზე ისეთ სექტორებში, სადაც სახელმწიფოს ან კერძო სექტორის ინტერვენცია
არახარჯეფექტური იქნებოდა და შესაბამისად, ფილანთროპიული ორგანიზაციების მიერ
ხდება კონკრეტული სერვისების მიწოდება. აღნიშნული საქმიანობის დაფინანსება,
ძირითადად, სახელმწიფოს მიერ ხდება. კერძო სექტორი ამ კუთხით ასრულებს თანადონორის
როლს და ამავდროულად, საჭირო სფეროებში ფილანთროპიული ორგანიზაციების
თანამშრომელთა გადამზადებას ახორციელებს. გარდა ამისა, ზემოთ დასახელებული
პლატფორმები მიზნად ისახავენ, ერთმანეთს დააკავშირონ მსგავსი ფილანთროპიული
მიზნებისა და ამოცანების მქონე კომერციული და არაკომერციული ორგანიზაციები მათი
შემდგომი თანამშრომლობის მიზნით. კერძოდ, ფილანთროპიული ორგანიზაციები
აძლიერებენ კერძო სექტორის წარმომადგენელთა სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპებს მათ თანამშრომელთა მომზადება-გადამზადებისა და სათანადო კონსულტაციების
გაწევის გზით, ხოლო სამეწარმეო ერთეულები კი ფილანთროპიული ორგანიზაციების
დაფინანსებაში იღებენ მონაწილეობას.
2014 წელს საფრანგეთის მთავრობამ შეიმუშავა აკრედიტაციის სქემა („La France s’engage“),
რომელიც ხელს უწყობს სოციალური და სოლიდარული ეკონომიკის ორგანიზაციების მიერ
განხორციელებული ინოვაციური სოციალური პროექტების შესახებ ცნობიერების ამაღლებასა
და კორპორაციული დონორებისაგან დაფინანსების ზრდას. აკრედიტაცია ორგანიზაციებს
აძლევს შესაძლებლობას, ისარგებლონ კორპორაციული დონორების ფინანსური მხარდაჭერით, მზარდი ცნობადობით და ზოგადი მხარდაჭერით თავიანთი პროექტების განსავითარებლად. ამ პროგრამის განსახორციელებლად ამჟამად იქმნება ფონდი. ფილანთროპიული
საქმიანობის სახელმწიფო დაფინანსება სულ უფრო მწირი ხდება. ასეთ ვითარებაში
წახალისებულია სხვა დაფინანსების ტექნიკების გამოყენება კერძო სექტორიდან (მაგალითად,
crowdfunding). მაგალითად, 2015 წელს საფრანგეთის მუნიციპალიტეტებში მოქმედი
სამეწარმეო იურიდიული პირების 26% ჩართულია ადგილობრივი ფილანთროპიული
სექტორის პატრონაჟში.
სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, საქართველოს არ აქვს შემუშავებული ნათელი და
თანმიმდევრული ხედვა, რომელიც წაახალისებდა კერძო სექტორს მეტად ჩართულიყო
სოციალური პასუხისმგებლობის და ფილანთროპიული პროექტების განხორციელების
პროცესში. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის არქონასთან ერთად, პრობლემები ბიზნესისა
და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ურთიერთობის მიმართულებითაც არსებობს. ერთი
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მხრივ, ბიზნესი ერიდება საზოგადოებრივი ორგანიზაციების დაფინანსებას, რადგან
საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ხშირად პოლიტიზებულ მოთამაშეებად აღიქმებიან და
შესაბამისად, ბიზნესი თავს არიდებს მთავრობასთან ურთიერთობის შესაძლო გაფუჭებას.
მეორე მხრივ, ბიზნესისგან დაფინანსების მიღება არც ყველა საზოგადოებრივი
ორგანიზაციისათვის არის მისაღები. 90

6.3.3.

კორპორაციული ფილანთროპიის კულტურა

კორპორაციული ფილანთროპიის განვითარება, რომლის ფარგლებშიც აქცენტი, ეკონომიკურ
მოგებასთან ერთად, სოციალური სიკეთის შექმნაზე კეთდება, ხელს უწყობს კერძო და
ფილანთროპიულ სექტორებს შორის საზღვრების გაფერმკთალებას. კერძოდ, ტრადიციული
საწარმოები, რომლებიც სოციალური, გარემოსდაცვითი თუ სხვა ფილანთროპიული მიზნების
ერთეულებისგან განსხვავებით, ორიენტირებულნი იყვნენ მოგებაზე, მეტად ინტერესდებიან
ისეთ საქმიანობაზე, რომელიც საზოგადოებრივი კეთილდღეობის შექმნას უწყობს ხელს.
ამდენად, ფილანთროპია იქცევა რესურსების მოგებაზე ორიენტირებული ინვესტირების
განუყოფელი ნაწილად, რადგან, საერთაშორისო გამოცდილებით, კერძო სექტორის
საქმიანობაში მეტად ინტეგრირდება სოციალური და ეკონომიკური თანასწორობისა და
გარემოსდაცვითი პრობლემების აღმოფხვრის პრინციპები.
სექტორთა შორის გამყოფი ზღვარის გაფერმკთალებას მრავალი ხელშემწყობი ფაქტორი აქვს:
1) მეწარმეების მზარდი რაოდენობა, რომლებიც სამეწარმეოსთან ერთად, ფილანთროპიული
მიზნების რეალიზებისკენ ისწრაფვის; 2) განვითარებადი ეკონომიკის პირობებში სოციალური
სიკეთის წარმოებისათვის ინვესტიციების (ნაცვლად გრანტებისა) ეფექტიანობის მაღალი
ხარისხი; 3) იმის გაცნობიერება, რომ მრავალმხრივ პრობლემებს დასჭირდება მეტი
გამოცდილება და რესურსები, რომლებიც გააჩნია ფილანთროპიულ სექტორს. 91 საწარმოების
სოციალურად პასუხისმგებლიანი/ფილანთროპიული საქმიანობის ტენდენციიის გაძლიერებისთვის, მნიშვნელოვანია კორპორაციული ფილანთროპიის კულტურის განვითარება.
აღნიშნულში იგულისხმება მეწარმე სუბიექტებს შორის ფილანთროპიის შესახებ ცოდნის
ამაღლება, ასევე იმის განსაზღვრა, თუ რა შეიძლება გააკეთონ მათ თემის, მუნიციპალიტეტისა
თუ ქვეყნის სასიკეთოდ და რა უკუგებას (მათ შორის, ფინანსურს) მოუტანთ მათ ეს
გრძელვადიან პერსპექტივაში. ამ თვალსაზრისით, სახელმწიფოები ხელს უწყობენ თანაშრომლობის წარმატებული მაგალითების შესახებ ცნობიერების ამაღლებასა და კორპორაციულ და
სამოქალაქო საზოგადოების სექტორებში „ცვლილების ჩემპიონების“ იდენტიფიცირებას. ეს
უკანასკნელნი საკუთარი პოზიტიური მაგალითით, კორპორაციული ფილანთროპიის
სოციალური და ფინანსური უკუგების შესახებ ფართო საზოგადოების ინფორმირებას
ახდენენ. ასევე ხდება არსებული საგადასახადო შეღავათებისა და სხვა წამახალისებელი
მექანიზმების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება.

United States Agency for International Development, Bureau for Democracy, Conflict and Humanitarian Assistance; Center
of Excellence on Democracy, Human Rights and Governance (2021), 2020 CIVIL SOCIETY ORGANIZATION
SUSTAINABILITY INDEX.
91 WINGS (2018), The Global Landscape of Philanthropy.
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საქართველოში კორპორაციული ფილანტროპიის კულტურა ნელა, თუმცა თვალსაჩინოდ
ვითარდება. ამ თვალსაზრისით, მნიშნელოვანია აღინიშნოს ის ნაბიჯები, რომლებიც კერძო
სექტორის მხრიდან გადაიდგა სოციალური პასუხისმგებლობის (მდგრადი პასუხისმგებლობის) კულტურის დასანერგად. კერძო სექტორის წარმომადგენელთა ნაწილი, განსაკუთრებით
საბანკო სექტორი აქტიურად თანამშომლობს საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტების წასახალისებლად. საქართველოს ბანკი, TBC ბანკი, კავკასუს ონლაინი და გლოვო პარტნიორობენ
„ჩართეს“ პლატფორმასთან, რომლის ფარგლებშიც ინდივიდები და საწარმოები ახალგაზრდებს ინტერნეტით სარგებლობის საფასურს უფარავენ. კორპორაციული სოციალური
პასუხისმგებლობის კლუბი, რომელიც 2015 წელს დაარსდა, 2020 წელს საქართველოს
გლობალური კომპაქტის ქსელის ქოლგის ქვეშ გაერთიანდა. საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ თანხების მობილიზაცია სოციალური მიზნების მისაღწევად და კატასტროფების
დროს ad hoc საფუძველზე ხდება და ინდივიდთა/ადგილობრივ კორპორაციათა ფინანსური
მხარდაჭერა, საერთაშორისო დონორების მიერ გაწეულ ფინანსურ მხარდაჭერასთან
შედარებით, მცირეა.92

7. ინდივიდუალური და კორპორაციული მოხალისეობა
7.1.

მოხალისეობის არსი და განმარტება

მოხალისეობა კომპლექსური ფენომენია, რომლის გავლენისა და მაჩვენებლების ზუსტი
გაზომვა რთულია. ზოგადად, მოხალისეობა განიმარტება, როგორც პროდუქტიული
საქმიანობა, რომელიც ქმნის ღირებულებას სხვებისთვის. მოხალისეობა არის სამუშაოს ფორმა,
რომელიც ხორციელდება სამუშაოს ან საყოფაცხოვრებო საქმიანობის მიღმა, ფულადი
კომპენსაციის გარეშე. არაანაზღაურებადი ხასიათის მიუხედავად, მოხალისეობა იძლევა
მატერიალურ და/ან არამატერიალურ სარგებელს როგორც მისი ბენეფიციარებისთვის, ისე
მოხალისეებისთვის და ზოგჯერ იმ ორგანიზაციებისთვისაც, რომლებსაც ისინი მხარს უჭერენ.
მიუხედავად იმისა, რომ მოხალისეობა თავისუფალი ნების საკითხია, ის ხშირად
მოტივირებულია პირადი, კულტურული, რელიგიური ან სხვა ვალდებულების გრძნობით.
ითვლება, რომ მოხალისეობა ასრულებს მნიშვნელოვან სოციალურ ფუნქციებს სოციალური
ინტეგრაციის, სამოქალაქო მონაწილეობისა და ალტრუიზმის განწყობის ხელშეწყობის გზით.
მოხალისეობის სხვადასხვა განმარტება არსებობს, როგორც სხვადასხვა საერთაშორისო
სტანდარტის, ისე ქვეყნების მიხედვით. თუმცა, ყველა მათგანს აქვს საერთო ძირითადი
მახასიათებლები. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის თანახმად, მოხალისეობა
განიმარტება, როგორც ნებაყოფლობითი და უანგაროდ შესრულებული საზოგადოებრივად

United States Agency for International Development, Bureau for Democracy, Conflict and Humanitarian Assistance; Center
of Excellence on Democracy, Human Rights and Governance (2021), 2020 CIVIL SOCIETY ORGANIZATION
SUSTAINABILITY INDEX For Georgia.
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სასარგებლო საქმიანობა. 93 აღნიშნული განმარტებიდან გამომდინარე, იკვეთება მოხალისეობის მთავარი მახასიათებლები, რომელთა შორისაა:
-

-

-

-

მოხალისეობა გულისხმობს აქტივობის ან სამუშაოს განხორციელებას, რომელიც ხელს
უწყობს პროდუქტისა და მომსახურების წარმოებასა და დისტრიბუციას მესამე პირების
სასარგებლოდ. აქტივობა უნდა განხორციელდეს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში,
საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით მინიმუმ ერთი საათის განმავლობაში;
მოხალისეობა არაანაზღაურებადია და არ ექვემდებარება კომპენსირებას. მიუხედავად
ამისა, მოხალისეებს შეუძლიათ მიიღონ სტიპენდიები ან მათ მიერ გაწეული ხარჯები
შეიძლება ანაზღაურდეს (მაგალითად, მგზავრობის ხარჯები, განსახლების ხარჯები).
ფულადი ან ნატურალური მხარდაჭერის ეს ფორმები არ შეიძლება წარმოადგენდეს
მნიშვნელოვან კომპენსაციას ადგილობრივი კონტექსტის გათვალისწინებით;
მოხალისეობა ხდება თავისუფალი არჩევანით. მოხალისეობა არ უნდა იყოს სავალდებულო და უნდა მოიცავდეს არჩევანის ელემენტს. სასამართლოს მიერ დადგენილი
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომას, რომელიც წარმოადგენს სასჯელის ან
სამხედრო სამსახურის ნაწილს, არ წარმოადგენს მოხალისეობას.
მოხალისეობა შეიძლება იყოს როგორც ინდივიდუალური, ისე კორპორაციული.
ინდივიდუალურ მოხალისეობაში იგულისხმება პირის მიერ ინდივიდუალური
გადაწყვეტილების საფუძველზე არაანაზღაურებადი შრომის გაწევა ფილანთროპიულ
ერთეულში. კორპორაციულ მოხალისეობაში იგულისხმება კორპორაციის მიერ თავისი
თანამშრომლების (სურვილის გათვალისწინებით) დროისა და რესურსის გამოყოფა
გარკვეული სიკეთის შესაქმნელად (მაგალითად, Pro-bono - უფასო იურიდიული,
სამედიცინო, ფსიქოლოგიური ან სხვა სახის კონსულტაცია პირთა მოწყვლადი
ჯგუფებისათვის კერძო დაწესებულების მიერ).

2018 წლის მოხალისეობის მდგომარეობის ანგარიშის თანახმად, მოხალისეთა ამჟამად
არსებული ერთობლივი სამუშაო ძალა უდრის 109 მილიონ სრულ განაკვეთზე დასაქმებულ
მუშაკს. მხოლოდ 2014 წლისათვის მათ მიერ შექმნილი საზოგადოებრივი სიკეთის
ღირებულება 190 მილიარდ აშშ დოლარს უდრიდა. გაეროს გენერალური ასამბლეის,
ევროპული პარლამენტისა და ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის განცხადებების
შემდეგ, რომლებიც სახელმწიფოებს მოხალისეობის მხარდაჭერისა და განვითარებისკენ
მოუწოდებდნენ, მსოფლიოში 90-ზე მეტი მოხალისეობის მხარდამჭერი კანონი მიიღეს. 94

7.2.

ინდივიდუალური და კორპორაციული მოხალისეობის თავისებურებები

მოხალისეობასთან დაკავშირებული მიდგომებისა და სტანდარტების განხილვამდე, მნიშვნელოვანია ერთმანეთისგან გაიმიჯნოს ამ საქმიანობის სახეები. კერძოდ, საერთაშორისო
პრაქტიკა და კვლევები ერთმანეთისგან განასხვავებს კორპორაციულ და ინდივიდუალურ
მოხალისეობას.

International Labour Organisation (ILO; 2018), Manual on the Measurement of Volunteer Work.
UNV (2018), A PLAN OF ACTION SYNTHESIS REPORT ON INTEGRATING VOLUNTEERING INTO THE 2030
AGENDA IN THE UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE (UNECE) REGION.
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კორპორაციულ მოხალისეობაში იგულისხმება კომპანიის მოხალისეობრივი პროგრამა,
რომლის მეშვეობითაც ხდება თანამშრომელთა ჩართულობის ხელშეწყობა სოციალური ან
გარემოსდაცვითი საქმიანობის განხორციელების პროცესში. საქმიანობა კორპორაციულ
ხასიათს ატარებს, რადგან ხდება მოგებაზე ორიენტირებული, კომერციული იურიდიული
პირის ადამიანური რესურსების გამოყენება არამომგებიანი მიზნებისთვის, რაც სცდება
ბიზნესის ძირითად საქმიანობას. ხოლო მოხალისეობის კომპონენტში იგულისხმება
თანამშრომელთა შორის ნებაყოფლობითი, საზოგადოებისათვის სასარგებლო საქმიანობის
მიმართ სწრაფვის წახალისება. აღნიშნული პრაქტიკა მოხალისეობისა და სოციალური
კორპორაციული პასუხისმგებლობის შედარებით ახალ ინსტრუმენტს წარმოადგენს და
მიზნად ისახავს კორპორაციული ფასეულობებისა და კულტურის ამაღლებას ორგანიზაციული განვითარების გასაუმჯობესებლად. აღნიშნული მოხალისეობა შესაძლებელია იყოს
ხანმოკლე (იურიდიული დახმარება, ვებ ტექნოლოგიების აწყობა და სხვა) ან ხანგრძლივი
(დროებითი სამსახური არამომგებიან ორგანიზაციაში, მენტორობა და სხვა), რაც კომპანიის
ხელმძღვანელისგან ან თანამშრომლებისგან უსასყიდლო დახმარებას გულისხმობს.
ინდივიდუალურ მოხალისეობაში კი იგულისხმება პირის ან პირთა ჯგუფის მიერ
არაანაზღაურებადი საქმიანობა თემის ან უფრო ფართო საზოგადოების მხარდაჭერის მიზნით,
თვითორგანიზების ან მოხალისეობრივ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის გზით.

7.3.

მოხალისეობის პრაქტიკა საქართველოში

მოხალისეობრივი ჩართულობა და თვითორგანიზების უნარი უმნიშვნელოვანესია მოხალისეობის სფეროს განვითარებისათვის. ქვეყნების მიხედვით აღნიშნული მაჩვენებლები
განსხვავებულია, რაც შეიძლება ისტორიული კულტურით, სამოქალაქო აქტივიზმის
გამოცდილებითა და სიძლიერით, აგრეთვე არასამთავრობო აქტორების მიმართ სახელმწიფოს
გახსნილობის ხარისხით აიხსნას. 95
მოხალისეობის პრაქტიკის განვითარების კუთხით საქართველოში შეინიშნება ზრდის
ტენდენცია. 2020 წელს საქართველოს მოსახლეობის 34% (მესამედზე მეტი) მონაწილეობდა
მოხალისეობრივ საქმიანობაში, რაც მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას წარმოადგენს წინა
წლებთან შედარებით. კერძოდ, 2015 წელს მსოფლიო დახმარების ინდექსის მიხედვით,
მოხალისეობით საქმიანობაში საქართველოს მოსახლეობის 18% მონაწილეობდა. 96 ამასთან,
2018 წელს ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით, მოსახლეობის 37% გამოთქვამდა
თემისთვის და ქვეყნისთვის საჭირბოროტო საკითხების მოგვარებაზე ორიენტირებულ
საზოგადოებასთან თანამშრომლობის სურვილს. 97 მოხალისეობის მიმართ მოქალაქეთა
დადებით დამოკიდებულებასა და რეალურ პრაქტიკას შორის ლოგიკური შესაბამისობა იჩენს
თავს. ანალოგიური პროგრესი შეინიშნება ევროკავშირის ქვეყნების მასშტაბითაც, სადაც
ზრდასრული ადამიანების 22-24% ჩართულია მოხალისეობრივ საქმიანობაში. მოხალისეობის
უპრეცედენტო მაგალითი საქართველოს მოსახლეობამ 2015 წლის 13 ივნისის სტიქიის დროს
იხილა, როცა ქუჩაში ათასობით მოხალისე სპეციალურ სამსახურებთან ერთად, თბილისის
International Labour Organisation (ILO; 2018), Manual on the Measurement of Volunteer Work.
Charities Aid Foundation (2021), Global Giving Index 2021 – A Global Pandemic Special Report.
97 CRRC - საქართველო (2018), პროექტი „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“, კვლევა საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, ევროინტეგრაციისა
და ბიზნესკომპანიების მიმართ.
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ქუჩებში სტიქიისგან მიყენებული ზიანის აღმოსაფხვრელად გამოვიდა. ამასთან, COVID-19-ის
პანდემიამ მოხალისეთა საქმიანობის ფოკუსი ერთგვარად შეცვალა - პანდემიის დაწყებასთან
ერთად, სხვადასხვა ორგანიზაციის მოხალისეები ჩაერთვნენ საინფორმაციო ბროშურების
დარიგებაში, რომელიც მოსახლეობას კორონავირუსისგან თავის დასაცავად რეკომენდაციებს
აცნობდა, მათ შორის, სომხურ, აზერბაიჯანულ, ოსურ და აფხაზურ ენებზე; თერმოსკრინინგის ჩატარებაში, როგორც სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებზე, ასევე კარანტინში მყოფი
პირებისთვის; მარტოხელა ხანდაზმულებსა და თვითიზოლაციაში მყოფი მოქალაქეებისათვის საკვები პროდუქტების მიწოდებაში; მოხალისე ფსიქოლოგები კი ფსიქო-სოციალური
დახმარების პროცესში არიან ჩართულები.
მნიშვნელოვანი პრაქტიკული მაგალითებისა და მოხალისეობით საქმიანობაში ჩართულობის
მზაობის დადებითი ტენდენციების მიუხედავად, ამავდროულად, შეინიშნება მოხალისეობრივი საქმიანობის ხელშემწყობი გარემოსა და ინსტიტუციური მექანიზმების ნაკლებობა.

კვლევის ფარგლებში ჩატარებული ინტერვიუს ფარგლებში, გამოითქვა მოსაზრება, რომ
მნიშვნელოვანია შესაბამისი რესურსცენტრების არსებობა. შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს

სურვილი, რომ იყოს მოხალისე, მაგრამ მას არ აქვს ინფორმაცია – სად შეიძლება მივიდეს, სად
სჭირდებათ ადამიანებს დახმარება. სწორედ ამიტომ, მოხალისეთა რესურსცენტრების
არსებობა ხელს შეუწყობს, რომ მოხალისეობის კულტურა უფრო განვითარდეს და იმ
შემთხვევაში, თუ ადამიანები დაინტერესდებიან, იცოდნენ, სად მივიდნენ. ამ ეტაპზე,
დაინტერესებული პირის ინფორმირება მოხალისეობრივი ორგანიზაციების (ე.ი. ფილანთროპიული ერთეული, რომლის საქმიანობის ფოკუსს მოხალისეებისა და მასპინძელი
ორგანიზაციების აკუმულირება და მათი გადამზადება წარმოადგენს) მიერ ხდება, თუმცა
არსებული ძალისხმევის შესახებ საქართველოს მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა არ იცის.
მიუხედავად ამისა, ინტერვიუს ფარგლებში გამოკითხული ორგანიზაციების წარმომადგენლები აღნიშნავენ უკანასკნელი პერიოდის მანძილზე მოხალისეობრივი საქმიანობის მზარდ
ტენდენციას, რომელიც შეიძლება აიხსნას სოციალური და გარემოსდაცვითი საჭიროებების
შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ზრდით, აგრეთვე, შესაბამისი ეკოსისტემის (პოლიტიკისა და საკანონმდებლო რეგულირების) გაძლიერებით, მოხალისეობრივი ორგანიზაციების
რაოდენობისა და მოხალისეობაზე მოთხოვნის გაზრდით.

7.4.

მოხალისეობის სამართლებრივი გარემო,
გარანტიები, წახალისების ფორმები

მოხალისეთა

7.4.1.

საქართველოს კანონმდებლობა მოხალისეობის სფეროში

სამართლებრივი

მოხალისეობის შესახებ კანონმდებლობის არსებობა, უმნიშვნელოვანეს ნაბიჯს წარმოადგენს,
სფეროს თავისებურებების განსაზღვრისა და მისი შემდგომი მხარდაჭერის ხელშეწყობისთვის.
შესაბამისი სამართლებრივი ჩარჩო, როგორც წესი განსაზღვრავს პოტენციური მოხალისისა და
მასთან პარტნიორულ ურთიერთობაში მყოფი ორგანიზაციის უფლება-მოვალეობებს, იმ
გარანტიებს, რომელიც მოხალისეს ან მასპინძელი ორგანიზაციის ბენეფიციარს აქვს
მოხალისეობის სქემიდან გამომდინარე, აგრეთვე სახელმწიფოს ვალდებულებებს, ამ
გარანტიების დაცვის კუთხით. საქართველოში მოხალისეობითი სფეროს სამართლებრივი
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რეგულირება 2015 წელს მიღებული „მოხალისეობის შესახებ“ კანონით მოხდა.
საკანონმდებლო სივრცეში პირველად გაჩნდა მოხალისის ცნება და დარეგულირდა
ორგანიზაციული მოწესრიგების პირობებში მოხალისეობასთან დაკავშირებული ურთიერთობები. აღსანიშნავია, რომ სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში არსებული მოხალისეობა
რეგულირდება „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონით, რომელიც
განსხვავებულად და სპეციფიკურად არეგულირებს სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში
მოხალისეობის განხორციელების რიგ საკითხებს. გარდა ამისა, პოლიტიკური პარტიის ბაზაზე
განხორციელებული
მოხალისეობა
რეგულირდება
„მოქალაქეთა
პოლიტიკური
გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს კანონით.
„მოხალისეობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულია მოხალისეობის ცნება,
როგორც ორგანიზაციული მოწესრიგების პირობებში ფიზიკური პირის მიერ საკუთარი
ცოდნითა და უნარებით ნებაყოფლობითა და უანგაროდ შესრულებული საზოგადოებრივად
სასარგებლო საქმიანობა. საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობად მიიჩნევა იმ
იურიდიული პირისთვის/მასპინძელი ორგანიზაციისთვის დახმარების გაწევა, რომელიც
საქმიანობას ახორციელებს ერთ-ერთ შემდეგ სფეროში: ადამიანის უფლებათა დაცვის,
დემოკრატიის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების
განვითარების, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და ხელოვნების, სიღარიბის
დაძლევისა და სოციალური დაცვის, ჯანმრთელობის დაცვის, გარემოს დაცვის, ახალგაზრდობისა და ბავშვთა საკითხების, გენდერული საკითხების, კონფლიქტების მოგვარების,
საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა
დახმარების, მიგრაციის, ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის, სოფლის
მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის, ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის, ცხოველთა
უფლებების დაცვის სფეროები. ამასთან, კანონი ჩამოთვლის იმ მასპინძელ ორგანიზაციებს,
რომლებსაც მოხალისეთა შრომის გამოყენება შეუძლიათ, კერძოდ მასპინძელი ორგანიზაცია
შეიძლება იყოს: საქართველოს ან უცხოეთის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული
პირი ან მისი ფილიალი, საერთაშორისო ორგანიზაციები ან მისი ადგილობრივი
წარმომადგენლობა, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირი, მუნიციპალიტეტის ორგანოები,
საგანმანათლებლო და სამედიცინო დაწესებულებები.
კანონით განისაზღვრება, თუ ვინ შეიძლება იყოს მოხალისე, განისაზღვრა მოხალისესა და
მასპინძელ ორგანიზაციას შორის სახელშეკრულებო ურთიერთობის ხასიათი, აგრეთვე, მათი
ძირითადი უფლება-ვალდებულებები. კანონის თანახმად, მოხალისე შეიძლება იყოს 16 წელს
მიღწეული ფიზიკური პირი, ხოლო 16 წლამდე არასრულწლოვანი მოხალისედ მხოლოდ
კანონიერი წარმომადგენლის ან მზრუნველობის ორგანოს თანხმობით მიიღება. მოხალისეობისას პირს უნარჩუნდება უმუშევრის სტატუსი და უფლება აქვს, ისარგებლოს იმ შეღავათებითა და დახმარებით, რომლებიც საქართველოს კონსტიტუციითა და კანონმდებლობით არის
გათვალისწინებული. მოხალისეები ხელფასს არ იღებენ, მათ მიერ საზოგადოებრივი
ორგანიზაციისთვის გაწეული საქმიანობა გარკვეულ დანახარჯებს მოითხოვს, მაგალითად,
მგზავრობის, საცხოვრებლის დაქირავების, კვების და კომუნიკაციის ხარჯებს. მოხალისეობის
შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით, ასეთი დანახარჯები მასპინძელი ორგანიზაციის
მიერ უნდა ანაზღაურდეს. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს საგადასახადო კოდექსი არ
იცნობს მოხალისის ცნებას და არ არეგულირებს მოხალისეობასთან დაკავშირებული
ურთიერთობის თავისებურებებს. აღნიშნული თავის მხრივ იწვევს გარკვეულ ბუნდოვანებას,
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რაც მოხალისისთვის გადაცემული ასეთ კომპენსაციის
საშემოსავლო გადასახადით
98
დაბეგვრად შემოსავლად განხილვის შესაძლებლობას იძლევა.
7.4.2.

მასპინძელი ორგანიზაციის მიერ მოხალისის ინფორმირების ვალდებულება

საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად, 99 თითოეული მოხალისე უნდა იყოს ინფორმირებული მასპინძელი ორგანიზაციის მხრიდან მისი უფლებების, ვალდებულებებისა და
სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული სპეციფიკის შესახებ. მოხალისის ინფორმირება
მნიშვნელოვანია, რადგან ის უზრუნველყოფს:
-

მოხალისის ჩართულობას იმ აქტივობებში, რომლებიც მისთვის მოსალოდნელი და
სასურველი იყო;
მოხალისის მიერ მისი უფლებებისა და გარემოებების გააზრებას, რომლებიც
განსაზღვრავს მის თანამშრომლობას მასპინძელ ორგანიზაციასთან;
მოხალისის ინფორმირებას ნებისმიერი შესაძლო საფრთხის შესახებ, რომელიც
შეიძლება წარმოიშვას საქმიანობიდან.

მოხალისეების წინასწარი თუ შემდგომი ინფორმირება ხელს უწყობს მოხალისის უფლებების
დაცვას და შესაძლო გაუგებრობის მინიმუმამდე დაყვანას. როგორც უცხოური გამოცდილება
ცხადყოფს მოხალისის ინფორმირება ეხება როგორც მოხალისეობრივ საქმიანობასთან/შესასრულებელ სამუშაოსთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდებას, ისე ამ საქმიანობიდან
გამომდინარე რისკების შესახებ ინფორმირებას.

7.4.3.

მოხალისეობის წახალისება სოციალური შეღავათებისა და დაცვის მექანიზმების
ამოქმედების გზით

მოხალისეობრივი საქმიანობის ნებაყოფლობითი ხასიათის მიუხედავად, მნიშვნელოვანია
პირებისათვის არსებობდეს გარკვეული წამახალისებელი და დამცავი მექანიზმები,
რომლებიც გაზრდის მათ მოტივაციას, ჩაერთონ საზოგადოებრივად მნიშვნელოვან შრომაში
და ამავდროულად, უზრუნველყოფს მათი, როგორც თავისუფალი აგენტების უფლებებისა და
უსაფრთხოების დაცვას. მათ შორის იგულისხმება მოხალისეობასთან დაკავშირებული
საქმიანობიდან გამომდინარე გარკვეული მინიმალური სოციალური გარანტიების დადგენის
შესაძლებლობა. ამასთან, მოხალისეობის არაანაზღაურებადი ხასიათიდან გამომდინარე, ამ
კუთხით არ არსებობს ერთგვაროვანი დამოკიდებულება და შესაბამისად ქვეყნების მიხედვით
არის განსხვავებული პრაქტიკა. მოხალისეთათვის სოციალური შეღავათების/გარანტიების
დადგენა დამოკიდებულია მოხალისეობრივი საქმიანობის განხორციელების სპეციფიკასა და
ვადებზე, აგრეთვე შესასრულებელ სამუშაოსთან დაკავშირებულ პოტენციურ რისკებზე.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-100 მუხლის მე-3 ნაწილი.
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როგორც წესი, სოციალური შეღავათები, როგორიცაა ჯანმრთელობის დაზღვევა, საპენსიო
დაზღვევა და უბედური შემთხვევის დაზღვევა, განიხილება შრომითი ურთიერთობების
ნაწილად, რადგან ისინი პირდაპირ კავშირშია ხელფასთან ან ანაზღაურების სხვა ფორმებთან,
რომლებსაც ინდივიდები იღებენ. მოხალისეობა არ გულისხმობს ანაზღაურებას და,
შესაბამისად, ის ჩვეულებრივ არ გულისხმობს აღნიშნული სარგებლის მიღებას. სოციალური
შეღავათების არქონა არ წარმოადგენს სირთულეს, როდესაც საქმე ეხება მოკლევადიან ან
სტუდენტურ მოხალისეობას. თუმცა, ქვეყნებმა შეიძლება განიხილონ სოციალური
შეღავათებისა და სადაზღვევო პაკეტების გავრცელება იმ მოხალისეებისთვის, რომლებიც
უზრუნველყოფენ მომსახურებას უფრო გრძელვადიან და სრულ განაკვეთზე. ზოგადად,
კანონმდებლობა უნდა ითვალისწინებდეს ორგანიზაციების ვალდებულებას, შესთავაზონ
კერძო სოციალური უზრუნველყოფის შეღავათები მოხალისეებს. ამასთან, ეს შეღავათები არ
უნდა დაექვემდებაროს დაბეგვრას. გარდა ამისა, ეს შეღავათები არ უნდა ჩაითვალოს
ანაზღაურებად და არ უნდა იმოქმედოს მოხალისეების სტატუსზე.100
ზემოაღნიშნული კუთხით, საინტერესოა უნგრეთის მაგალითი, კერძოდ, უნგრეთის კანონი
ადგენს, რომ მოხალისის სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, უბედური შემთხვევისა და
პასუხისმგებლობის დაზღვევა არ განიხილება ანაზღაურებად. კანონის მიზნიდან და
მოხალისეობის სახეობიდან გამომდინარე, ქვეყნებმა შეიძლება განიხილონ მოხალისეების
ჩართვა სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ სოციალური დაცვის სისტემებში მოხალისეობის
პერიოდის მანძილზე. პორტუგალიის კანონმდებლობის თანახმად, მოხალისეებს უფლება
აქვთ ჩაერთონ მოხალისეების სოციალური დაზღვევის რეჟიმში, იმ შემთხვევაში, თუ ისინი არ
სარგებლობენ სხვა დაზღვევის სისტემით, მიიღონ კომპენსაცია, სუბსიდიები, პენსიები და
კანონით განსაზღვრული სხვა შეღავათები მოხალისეობის დროს მომხდარი უბედური
შემთხვევის ან დაავადების შემთხვევაში და იმუშაონ ჰიგიენურ და უსაფრთხო პირობებში.
ჯანმრთელობის დაზღვევის შესახებ რეგულაციების საფუძველზე, პოლონეთის კანონმდებლობა აძლევს მოხალისეს უფლებას ისარგებლოს ჯანდაცვის შეღავათებით და მიიღოს
კომპენსაცია უბედური შემთხვევისას. უნგრეთში ორგანიზაციებს შეუძლიათ გააფორმონ
სადაზღვევო ხელშეკრულებები მოხალისეებისათვის და მათ უნდა უზრუნველყონ
უსაფრთხო სამუშაო პირობები. იტალიის კანონმდებლობა ავალდებულებს ორგანიზაციებს
დააზღვიონ თავიანთი წევრები მოხალისეობრივი საქმიანობის განხორციელებისას უბედური
შემთხვევებისაგან.
გარდა სოციალური დაცვისა, მოხალისეთა დაცვის გარანტიები გულისხმობს მათი შრომითი
უსაფრთხოების პირობების დაცვასაც. კერძოდ, ქვეყნების ნაწილში იკრძალება მოხალისეების
გამწესება მაღალი რისკის შემცველ სამუშაოებზე. ქვეყნების ნაწილში მსგავს შემთხვევაში
მიმღები ორგანიზაცია იღებს ვალდებულებას, უზრუნველყოს მოხალისეთა უსაფრთხოების
მაქსიმალური დაცვა. პირობითად, პანდემიის პირობებში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს წინა
ხაზზე მომუშავე და მოსახლეობის ინფორმირებაში ჩართული მოხალისეების გადამზადება,
რათა მათ შეძლონ ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებული ყველა ზომის მიღება და
Hadzi Miceva, K., The International Journal of Not-for-Profit Law (2007), Civil Society in Complex Environments
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ამასთან, მათთვის იმგვარი აღჭურვილობის გადაცემა, რომელიც მინიმუმამდე დაიყვანს
ავადობის რისკს. მაგალითად, პოლონეთის კანონმდებლობით მოითხოვება მოხალისეობრივ
საქმიანობასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რისკების, საფრთხისაგან დაცვის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება მასპინძელი ორგანიზაციის
მიერ. მიმღები ორგანიზაციისგან მოითხოვება შრომის უსაფრთხო და ჰიგიენური პირობების
შექმნა, მათ შორის, პირადი უსაფრთხოების შესაბამისი ზომების შესახებ მოხალისის
ინფორმირება და საჭიროებისამებრ, მისი აღჭურვა შესაბამისი ინსტრუმენტებით. 101

7.4.4.

მოხალისეობის წახალისება მოხალისეთა უნარების განვითარებაზე ზრუნვის გზით

მოხალისეთა მინიმალური უფლებრივი და სოციალური გარანტიების უზრუნველყოფის
გარდა, მოხალისეთა სტიმულირების მიზნით, მნიშვნელოვანია მათი უნარების განვითარების
შესაძლებლობების მიცემა. აქედან გამომდინარე, ზოგიერთი ქვეყნის კანონმდებლობა
ითვალისწინებს მოხალისეების უფლებებს, ისარგებლონ საკუთარი აქტივობის შედეგებით. ეს
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც შეუძლიათ განივითარონ კომპეტენციები მომავალში უკეთესი სამუშაო ადგილის მოსაძებნად, მაგალითად:
-

-

-

-

პორტუგალიის კანონი მოხალისეობის შესახებ ითვალისწინებს, რომ მოხალისეებს
უნდა ჰქონდეთ წვდომა საწყის და მუდმივ ტრენინგებზე, რათა გააუმჯობესონ
სერვისების მიწოდება და ისწავლონ ის საკითხები, რომლებიც ხელს უწყობს მათ
განვითარებას; 102
რუმინეთის კანონი მოხალისეობის შესახებ აწესებს მოხალისის უფლებას, აქტიური
მონაწილეობა მიიღოს მოხალისეობრივი პროგრამის შემუშავებასა და განხორციელებაში და უფლება მიენიჭოს, განახორციელოს საქმიანობა მისი პროფესიული
მომზადების შესაბამისად. 103 ამასთან, არ არსებობს მოხალისეთა ტრენინგის ეროვნული
პროგრამა და ზოგადად, არასამთავრობო ორგანიზაციები ამზადებენ მოხალისეებს.
მოხალისეები ჩვეულებრივ მონაწილეობენ მოსამზადებელ ტრენინგში. ისინი ასევე
მონაწილეობენ ტრენინგებში მათი მოხალისეობრივი საქმიანობის განმავლობაში,
თუმცა აღსანიშნავია, რომ მოხალისეთა სწავლება არ არის ფართოდ გავრცელებული
პრაქტიკა;
პოლონეთის კანონმდებლობა საშუალებას აძლევს ბენეფიციარ ორგანიზაციას
დაფაროს მოხალისეების ტრენინგის ხარჯები, რომლებიც აუცილებელია მოხალისის
მიერ ბენეფიციარი ორგანიზაციისათვის მომსახურების გაწევის პროცესში; 104
რუმინეთში პირებს, რომლებიც ჩაერთვებიან ნებაყოფლობით საქმიანობაში, შეუძლიათ მიიღონ სერტიფიკატები, რომლებიც ადასტურებენ მათ მიერ შეძენილ გამოცდილებას, მოხალისეობრივი ორგანიზაციის ფარგლებში შესრულებულ ფუნქციამოვალეობებს, ხანგრძლივობასა და შეძენილ უნარ-ჩვევებს;

Government of Poland(2022), Volunteering in Poland.
European Commission (2015), Study on Volunteering in the European Union Country Report Portugal.
103 European Commission (2015), Study on Volunteering in the European Union Country Report Romania.
104 Government of Poland(2022), Volunteering in Poland.
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-

Europass Mobility-ის ფარგლებში, საერთაშორისო მოხალისეობის წახალისების მიზნით,
ნიდერლანდების ინიციატივით, მოხდა Europass-ს ინსტრუმენტის ადაპტირება, რათა
მოხალისეებმა აღრიცხონ ნებაყოფლობითი სამსახურის დროს მიღებული უნარჩვევები, კომპეტენციები და ცოდნა. დოკუმენტს ხელს აწერენ (დამოწმებული)
გამგზავნი და მასპინძელი პარტნიორი ორგანიზაციები. დოკუმენტის მთავარი
მიზანია ერთ ქვეყანაში გაწეული მოხალისეობრივი საქმიანობის ფარგლებში დაგროვებული ექსპერტიზის სხვა ქვეყანაში გამოყენების საშუალება მისცეს პირს, ასევე ხელი
შეუწყოს ანაზღაურებადი სამუშაოს მოპოვების გზები მოხალისეობრივი გამოცდილების აღწერის გზით, გაზარდოს მოხალისის მიერ მიღებული კომპეტენციების
თვითაღიარება. 105

სხვადასხვა ქვეყანაში მოხალისეობაზე ორიენტირებული ორგანიზაციები, სახელმწიფოს
მხარდაჭერით, მჭიდროდ თანამშრომლობენ სასწავლო დაწესებულებებთან. თანამშრომლობის ფორმატი ითვალისწინებს ფილანთროპიისა და მოხალისეობის შესახებ ინფორმაციის
ინტეგრირებას სასწავლო კურიკულუმებში, სხვადასხვა საგნის ფარგლებში. გარდა ამისა,
მოსწავლეები და სტუდენტები, რომლებიც ერთვებიან მოხალისეობრივ აქტივობებში,
უფლებამოსილნი არიან, მიიღონ აკადემიური კრედიტები. მეტიც, საფრანგეთის შემთხვევაში,
აკადემიური დიპლომის ან სასწავლო სერტიფიკატის მოპოვების პროცესში, პირის შუამდგომლობის საფუძველზე შეიძლება გათვალისწინებული იყოს მისი მოხალისეობრივი საქმიანობა.
თუმცა, მოქმედებს დათქმა, რომლის თანახმადაც დიპლომის/სასწავლო სერტიფიკატის
მოპოვების პროცესში აღნიშნული კომპონენტის გათვალისწინების მიზნით, მოხალისეობრივი
საქმიანობა უნდა ხორციელდებოდეს ჯამურად არანაკლებ სამი წლის მანძილზე. ამასთან,
საქმიანობის სფერო და პირის მიერ მიღებული უნარ-ჩვევები რელევანტური უნდა იყოს იმ
სასწავლო პროგრამისა, რომლის ფარგლებშიც ხდება დიპლომის/სასწავლო სერტიფიკატის
მოპოვება (მაგალითად, სამედიცინო ხარისხის მოპოვების შემთხვევაში მხედველობაში
მიიღება პირის საქმიანობა ჯანდაცვის სფეროში, სხვადასხვა პოზიციაზე). აღნიშნულის
დადასტურების მიზნით, ინდივიდმა უნდა გაიაროს გამოცდილების ვალიდაციის პროცესი,
რომლის მართვასაც ახორციელებს დიპლომის/სასწავლო სერტიფიკატის გამცემი დაწესებულება. პირის გამოცდილების ვალიდაცია ხდება მასპინძელი ორგანიზაცი(ებ)ის მიერ
გაცემული, მოხალისეობრივი გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარდგენისა და სასწავლო დაწესებულების წარმომადგენლებთან ზეპირი გასაუბრების საფუძველზე.106

7.4.5.

მოხალისეობის წახალისების საგადასახადო ფორმები

მოხალისეობის არაანაზღაურებადი ბუნება, არ გამორიცხავს იმას რომ მოხალისეების მიმართ
გამოყენებული იქნეს გარკვეული ფისკალური სტიმულირების მექანიზმები. აღნიშნული არ
ცვლის მოხალისეობის არაანაზღაურებად ბუნებას და მისი მიზანია მოხალისეობის
105
106

National Europass Centre of the Netherlands (2020); Europass Mobility for Volunteers.
European Commission (2015), Study on Volunteering in the European Union Country Report France.

67

განვითარების ხელშეწყობა. აქედან გამომდინარე, რიგი ქვეყნები ადგენენ ფისკალური და
საგადასახადო წახალისების ფორმებს.
საკანონმდებლო რეგულირების თვალსაზრისით, აღსანიშნავია საფრანგეთისა და
ნიდერლანდების გამოცდილება, სადაც მოხალისეებს აქვთ სამართლებრივი სტატუსი და
შესაბამისი საგადასახადო შეღავათები. კერძოდ, საგადასახადო წესების შესაბამისად,
მოხალისეებს აქვთ უფლება ისარგებლონ გადასახადებისგან განთავისუფლებული „ჯიბის
ფულით“, წელიწადში არაუმეტეს 1.500 ევროს ოდენობით, ამავდროულად დადგენილია
ყოველთვიური თანხის ლიმიტიც. მოცემული თანხის ფარგლებში მოხალისეები არ
აწარმოებენ ანგარიშებს. აღნიშნული თანხის ზემოთ, რეალური მოხალისეობრივი ხარჯები
(მაგალითად, სატელეფონო ხარჯები, სამოგზაურო ხარჯები და სხვა) ჩვეულებრივ
კომპენსირებულია გადასახადების გარეშე, თუმცა საგადასახადო დეპარტამენტი ითხოვს
ხარჯების დეტალურ დასაბუთებას. დასაბუთების არარსებობის შემთხვევაში, ანაზღაურება
განიხილება მოხალისის შემოსავლად და ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას. იმ
შემთხვევაში, თუკი მოხალისეობრივ ორგანიზაციას არ აქვს საშუალება გასწიოს მოხალისის
ხარჯები – მოხალისეს შეუძლია თავის წლიურ დეკლარაციაში ასახოს მის მიერ
მოხალისეობრივი
საქმიანობისას
გაწეული
ხარჯი
და
გარკვეული პირობების
გათვალისწინებით, ისარგებლოს გადასახადის შემცირებით ფისკალური წლის ბოლოს.
ქვეყნების ნაწილში მიიჩნევა, რომ ამგვარი სტიმულირების სისტემა, ფაქტობრივად, ართმევს
მოხალისეობას არაანაზღაურებად სტატუსს. ამიტომ პორტუგალიასა და პოლონეთში აქცენტი
კეთდება მოხალისეების საჭირო (მომავალში, პოტენციურად, დასაქმების პროცესში
აუცილებელი) უნარ-ჩვევების განვითარებასა და მათთვის ტრანსპორტირებისა და სხვა
ხარჯების ანაზღაურებაზე.
ბელგიის კანონმდებლობით, მოხალისეობრივი საქმიანობის წახალისებისა და განვითარების
მიზნით, სოციალური მხარდაჭერის აქტით განისაზღვრა მუნიციპალიტეტების უფლებამოსილება, განსაზღვრონ დამატებითი საგადასახადო შეღავათები და შეიმუშაონ პოლიტიკის
ინსტრუმენტები მოხალისეობრივი პრაქტიკის წასახალისებლად.107 შედეგად, განისაზღვრა
ადგილობრივ გადასახადთა სია, რომელიც განსხვავდება ტერიტორიული ერთეულების
მიხედვით, რომელთა ფარგლებშიც გათვალისწინებულია სათანადო შეღავათები
ადგილობრივ დონეზე რეგისტრირებული მოქმედი მოხალისეებისთვის.

7.4.6.

მოხალისეთა რეესტრები

სახელმწიფოს მიერ მოხალისეობასთან დაკავშირებული პოლიტიკის დაგეგმვისა და
განხორციელების, მოხალისეობრივი და მასპინძელი ორგანიზაციების მიერ საქმიანობის
განსაზღვრისა და პოტენციურ მოხალისეთა მიმართ ანგარიშვალდებულების მატების
მისაღწევად, გამოიყენება მოხალისეთა რეესტრის შექმნის პრაქტიკა. მსგავსი რეესტრი იძლევა
არა მხოლოდ მოხალისეობრივ საქმიანობაში მსურველი პირის ჩართვის პროცედურის
გამარტივების შესაძლებლობას, არამედ ქმნის სტატისტიკურ საინფორმაციო ბაზას, რომელიც
UNV (2018), A PLAN OF ACTION SYNTHESIS REPORT ON INTEGRATING VOLUNTEERING INTO THE 2030
AGENDA IN THE UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE (UNECE) REGION.

107

68

შესაბამისი პროგრამებისა თუ სტრატეგიების შემუშავების კუთხით მნიშვნელოვანი შეიძლება
აღმოჩნდეს.
მოხალისეთა რეესტრების არსებობის თვალსაზრისით, შესწავლილი ქვეყნების პრაქტიკა
განსხვავდება. ქვეყნების ნაწილში, სადაც მოხალისეობრივი საქმიანობის რეგულირება და
საკანონმდებლო დონეზე აღიარება არ ხდება და ასევე, ნაკლებია მოხალისეობის კულტურა,
მსგავსი რეესტრები არ არსებობს. სხვა ქვეყნებში კი აღნიშნულ რეესტრებს აწარმოებენ
მუნიციპალური ორგანოები ან თავად მოხალისეობრივი ორგანიზაციები. ამ უკანასკნელ
შემთხვევებში, სახელმწიფო და მოხალისეობრივი ორგანიზაციები მჭიდროდ თანამშრომლობენ შესაბამისი სტატისტიკური მონაცემების გაცვლისა და პოლიტიკის დაგეგმვის
პროცესში.
მოხალისეთა რეესტრის არსებობა ამარტივებს იმ ფინანსურ და არაფინანსურ წამახალისებელ
მექანიზმებზე პირების წვდომას, რომელიც მოქმედებს შესაბამის სახელმწიფოებში, ეროვნულ
თუ მუნიციპალურ დონეზე. კერძოდ, სწორედ რეესტრის მეშვეობით ხორციელდება
ინფორმაციის მოძიება მოხალისეთა ტრენინგ-საჭიროებების შესახებ და ხშირ შემთხვევებში
საგადასახადო შეღავათებზე მოხალისეთა წვდომაც სწორედ აღნიშნული ბაზის გამოყენებით
ხდება.
უნგრეთში, ლიეტუვასა და პორტუგალიაში აღნიშნული რეესტრები იქმნება ადგილობრივ
დონეზე, მოხალისეთა საქმიანობის გეოგრაფიული არეალის გათვალისწინებით, სტატისტიკური ინფორმაცია კი რეგულარულად მიეწოდება სახელმწიფო ორგანოებს (შესაბამის
სამინისტროებს და საგადასახადო ორგანოებს). ამ ქვეყნებში მასპინძელ ორგანიზაციას აქვს
ვალდებულება, აწარმოოს მათი მოხალისეების შესახებ რეესტრი, რათა შესაძლებელი იყოს
იმის განსაზღვრა, თუ რა პერიოდის
განმავლობაში თანამშრომლობდა მოხალისე
ორგანიზაციასთან, როგორი იყო მისი შრომის პირობები, რა ტიპის სამუშაოს ასრულებდა ის
და მოხდა თუ არა მასპინძელი ორგანიზაციის მიერ მისი მომზადება-გადამზადება.
მოხალისეთა რეესტრები, როგორც ზემოთ აღინიშნა, საშუალებას აძლევს სახელმწიფო
ინსტიტუციებს და მასპინძელ/მოხალისეობრივ ორგანიზაციებს, გარკვეულწილად წაახალისონ მოხალისეები. მაგალითად, რეესტრში აღრიცხულ მოხალისეებს პორტუგალიაში
შეუძლიათ ისარგებლონ სპეციალური შეღავათებით საზოგადოებრივი ტრანსპორტით
სარგებლობისას. ჩეხეთის რესპუბლიკაში სახელმწიფომ შეიძლება სუბსიდირება გაუწიოს
ორგანიზაციის ხარჯებს მოხალისეების ჯანმრთელობისა და საპენსიო დაზღვევის დასაფარად
(იმ პირების შემთხვევაში, რომლებიც მუშაობენ გრძელვადიანი კონტრაქტის ფარგლებში
კვირაში საშუალოდ მინიმუმ 20 საათის განმავლობაში). ჩეხეთის რესპუბლიკაში აღნიშნული
რეესტრი იმართება მუნიციპალურ დონეზე და მასში რეგისტრირებულ პირებს ხელი
მიუწვდებათ ინფორმაციაზე დამატებით მომზადება-გადამზადების კურსების შესახებ,
რომელსაც აორგანიზებს თავად მუნიციპალიტეტი, სახელმწიფო ინსტიტუციები, ფილანთროპული ორგანიზაციები ან კერძო სექტორი.
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საქართველოს კანონმდებლობა, სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში არსებული
მოხალისეობის გარდა, 108 არ ითვალისწინებს მოხალისეთა რეესტრების წარმოების საკითხს.
საქართველოში არ ხდება მოხალისეთა ერთიანი ეროვნული ან ერთიანი ლოკალური
რეესტრების წარმოება. მოხალისეთა რეესტრების/სიების წარმოება ხდება კონკრეტული
ორგანიზაციების ბაზაზე (იმ მოხალისეების რომლებიც ამ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობენ) ან კონკრეტული მოხალისეობრივი პროგრამის/პროგრამების მიზნებისთვის. საქართველოში მსგავსი რეესტრის/რეესტრების არარსებობა ხელს უშლის სანდო, განახლებად
სტატისტიკურ ინფორმაციაზე წვდომას, რომელიც რელევანტური შეიძლება აღმოჩნდეს
სახელმწიფოსათვის შესაბამის სფეროში პოლიტიკის დასაგეგმად.

7.5.

მოხალისეობის პოლიტიკური და ინსტიტუციური გარემო

7.5.1.

პოლიტიკური და ინსტიტუციური გარემოს ზოგადი აღწერა

მოხალისეობის პოლიტიკურ და ინსტიტუციურ გარემოში ფასდება შესაბამისი სექტორის
მხარდამჭერი სტრატეგიული ხედვის, პოლიტიკის ინსტრუმენტებისა და სფეროს განვითარებაზე პასუხისმგებელი უწყების ან/და უწყებათა კოორდინაციის არსებობა, აგრეთვე მათი
განვითარების დონე.
ზოგადად შეიძლება ითქვას, ბევრ ქვეყანას არ აქვს შემუშავებული მოხალისეობის ეროვნული
სტრატეგია, როგორც ერთიანი პოლიტიკის დოკუმენტი. გარდა ამისა, ცოტა ქვეყანას აქვს
იდენტიფიცირებული მიზნები და შესაბამისი ინდიკატორები ეროვნულ დონეზე. მიუხედავად ამისა, მოხალისეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებული პოლიტიკური ხედვა აისახება
ადგილობრივ (მუნიციპალურ) აქტებსა და სტრატეგიებში ან ხდება ეროვნული სოციალური
ეკონომიკის, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა თუ ახალგაზრდობის სტრატეგიების
ნაწილი. მოხალისეობის მიმართულებით პოლიტიკის დოკუმენტების და სამართლებრივი
აქტების შემუშავება, როგორც წესი, ხორციელდება მოხალისეობრივი ორგანიზაციების
აქტიური მონაწილეობით და ფართო განხილვების პროცესში. მაგალითად, ხორვატიაში,
დანიაში, უნგრეთსა და პოლონეთში მოხალისეობრივი საქმიანობა ახალგაზრდული სტრატეგიების ნაწილია. კერძოდ, აღნიშნული ქვეყნების ეროვნული ახალგაზრდული სტრატეგიების
ფარგლებში, მოხალისეობა მიიჩნევა ახალგაზრდების განვითარების და საზოგადოებრივ
ცხოვრებაში მათი ჩართვის მეთოდად. ასევე, ევროკავშირის სტრატეგია, რომელიც
ფოკუსირდება NEET (პირები, რომლებიც არ არიან დასაქმებულნი, არ იღებენ განათლებას და
არ არიან ჩართულნი ტრენინგებში) ახალგაზრდებზე, აქცენტს აკეთებს მოხალისეობაზე,
როგორც ახალგაზრდების განვითარების, სოლიდარობის შეგრძნების გაძლიერებისა და
დასაქმების უნარის ზრდის საშუალებაზე.

სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში მოხალისე შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე, რომელიც
დარეგისტრირებულია ამ მიზნით შექმნილ მოხალისეთა ეროვნულ სიაში. ამ სიას აწარმოებს საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური.
„სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლი.
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მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში თანდათანობით ვითარდება მოხალისეობრივ
საქმიანობასთან დაკავშირებული პოლიტიკა და პრაქტიკა, აღნიშნული პროცესი, ძირითადად,
მაინც ახალგაზრდობის ჭრილში განიხილება. 2020 წელს საქართველოს პარლამენტმა
დაამტკიცა 2020–2030 წლებისთვის საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფცია.
აღნიშნულ დოკუმენტში, სხვა მიმართულებებთან ერთად, საუბარია მოხალისეობრივი
სფეროს განვითარებაზე, მათ შორის, აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ მოხალისეობის
ფაქტორებისა (ახალგაზრდა, ორგანიზაციული სტრუქტურა) და მოხალისეობრივი
პროგრამებისთვის ბიძგის მიცემის მნიშვნელობაზე. კონცეფციის თანახმად, მნიშვნელოვანია
საზოგადოებისთვის მოხალისეობისა და მისი დადებითი შედეგების შესახებ მეტი
ინფორმაციის მიწოდება და მისი ცნობიერების დონის ამაღლება. ხაზგასმულია სახელმწიფოს
მიერ ფორმალური მოხალისეობის განვითარების ხელშემწყობი ეკოსისტემის შექმნის
განსაკუთრებული საჭიროება. 109 ამასთან, სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტოს მიერ
შემუშავებულ იქნა ახალგაზრდული მოხალისეობის ეროვნული კონცეფციის პროექტი,
რომელიც განხილვისა და დამტკიცების პროცესშია. გარდა ამისა, სსიპ - ახალგაზრდობის
სააგენტოს მიერ შემუშავებულია სახელმწიფო ახალგაზრდული სტრატეგია 2025-ის და მისი
სამოქმედო გეგმების პროექტები, 110 რომლებშიც ასევე მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა
ახალგაზრდული მოხალისეობის საკითხს. ახალგაზრდული მოხალისეობის ეროვნული
კონცეფციის პროექტი საკმაოდ ჰოლისტურად უყურებს მოხალისეობის სექტორის
განვითარებას და მოიცავს შესაბამისი ეკოსისტემის ჩამოყალიბებისთვის მნიშვნელოვან
მიმართულებებს, კერძოდ:
-

-

-

7.5.2.

ეროვნულ და მუნიციპალურ
დონეზე საჯარო სექტორის წარმომადგენელების
კომპეტენციების განვითარების ხელშეწყობას მოხალისეობრივი საქმიანობის სფეროს
განვითარებისა და ხარისხიანი მოხალისეობრივი პროგრამების შემუშავების/განხორციელების საკითხებზე;
ეროვნულ და ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდებისთვის ხარისხიანი მოხალისეობრივი შესაძლებლობების მიმწოდებელი ორგანიზაციების დაფინანსებისა და მდგრადი
განვითარების ხელშემწყობი მექანიზმების შესახებ რეკომენდაციების მომზადებასა და
საპილოტე პროექტების განხორციელებას;
ხარისხიანი, მრავალფეროვანი და ინკლუზიური მოხალისეობრივი პროგრამების, მათ
შორის სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის საჭიროებების შესაბამისი და თაობათაშორისი
მოხალისეობის ხელშემწყობი პროგრამების განხორციელებასა და მხარდაჭერას.
მოხალისეობის მხარდაჭერის პოლიტიკა ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეებზე

მოხალისეობრივი სფეროს განვითარების მიზნით, უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება შესაბამისი
პოლიტიკის ინსტრუმენტების შექმნასა და დანერგვას ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე.
მკაფიოდ გამოკვეთილი და დოკუმენტალურად ასახული ხედვის გარეშე, შეუძლებელია
შეიქმნას და შენარჩუნდეს მხარდაჭერის ის ინსტრუმენტები, რომელთა ნაწილზეც
(მოხალისეთა წახალისების საგადასახადო და არამონეტარული ინსტრუმენტების კუთხით)
საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 17 ივლისის N7054 დადგენილება „2020–2030 წლებისთვის საქართველოს
ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფციის“ დამტკიცების შესახებ.
110 ამ დოკუმენტების პროექტებიც განხილვის პროცესშია.
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კვლევაში არის მითითებული. წინამდებარე ქვეთავში განხილული იქნება მოხალისეობის
განვითარების ხელშეწყობის ფინანსური და აღიარების სხვა ინსტრუმენტები, რომელიც
განსაზღვრულია ცენტრალურ და მუნიციპალურ დონეზე არსებული პოლიტიკის დოკუმენტებიდან. შესწავლილი ქვეყნების დიდი ნაწილი, მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმობს
მოხალისეობასთან დაკავშირებული პრინციპების ეროვნულ დონეზე, შესაბამისი პოლიტიკისა და სტრატეგიულ დოკუმენტებში აღიარებას და მოხალისეობრივი სექტორისათვის
დაგეგმილი მხარდაჭერის ფორმების აღწერას შესაბამის აქტებში.
ფინეთის ბავშვთა და ახალგაზრდობის პოლიტიკის პროგრამაში გათვალისწინებულია
მოხალისეობის ელემენტის ინტეგრირების საჭიროება საშუალო საფეხურის განათლებაში,
რათა ხელი შეუწყონ მოხალისეობის მნიშვნელობის აღქმას მცირე ასაკიდანვე. მიღებული
სტრატეგიის საფუძველზე მოხდა საგანმანათლებლო დაწესებულებების კურიკულუმებში
მოხალისეობის, როგორც კონცეფციის შემოტანა, ასევე მოსწავლეებისა და სტუდენტების
ჩართვა მოხალისეობრივ საქმიანობაში. 111 ამასთან, შესწავლილი ქვეყნების უდიდეს ნაწილში,
შესაბამისი პოლიტიკის დოკუმენტში აღწერილია სახელმწიფოს ვალდებულება, ხელი
შეუწყოს მოხალისეობრივი სფეროს აქტორთა უფლებების დაცვას, საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიებების ორგანიზებასა და საგანმანათლებლო კურსების
შემუშავებას, მოხალისეობრივი ქსელების შექმნაში შესაბამისი აქტორების დახმარებას, ასევე
ფინანსური და არაფინანსური მხარდაჭერის აღმოჩენას.
ბელგიაში, სწორედ სახელმწიფოა მოხალისეობრივი აქტორების დაფინანსების ძირითადი
წყარო. დაფინანსება ხორციელდება ორი ინსტრუმენტის გამოყენებით, კერძოდ, ძირითადი
დაფინანსება მოხალისეობრივი ორგანიზაციებისათვის და პროექტის დაფინანსება საგრანტო
მექანიზმის სახით. ჯამში ყოველწლიური დაფინანსება, რომელიც გადაეცემა მოხალისეობრივ
ორგანიზაციებს სახელმწიფოს მხრიდან, დაახლოებით 4 მილიონ ევროს აღწევს. ძირითადი
დაფინანსების ინსტრუმენტში მოიაზრება ყოველწლიური ასიგნებები, რომლებიც ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ გამოიყოფა შესაბამის თემში მოქმედი მოხალისეობრივი
(ე.წ. შუამავალი) ორგანიზაციებისათვის - ე.ი. ერთეულებისათვის, რომლებიც მოხალისეთა
ორგანიზებასა და მასპინძელი ორგანიზაციების მოძიებას ახდენენ. აღნიშნული დაფინანსება
გამოიყოფა შუამავალი ორგანიზაციების მიერ საზოგადოებრივი ცნობიერების ასამაღლებელი
ღონისძიებების ჩასატარებლად და მოხალისეთა შორის დასაქმებისათვის საჭირო უნარჩვევების განვითარების მიზნით. ბელგია ასევე ხელს უწყობს მოხალისეობრივი პროექტების
დაფინანსებას ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე შესაბამისი საგრანტო პროექტების
გამოცხადების გზით. საგრანტო მექანიზმში იგულისხმება სპეციფიკური, მოხალისეობის
შესახებ ცნობიერების ასამაღლებელი ან სხვა საქმიანობაზე ორიენტირებული დამატებითი
დაფინანსების გაცემის შესაძლებლობა. ინსტრუმენტის არსიდან გამომდინარე, საგრანტო
მექანიზმის შემთხვევაში, შესაბამისი ორგანიზაციები მონაწილეობას იღებენ საჯარო
ინსტიტუციების მიერ გამოცხადებულ კონკურსებში.
დანიაში მოხალისეობრივი საინიციატივო ჯგუფებისა და ორგანიზაციებისათვის
ხელმისაწვდომია, როგორც ადგილობრივი (მუნიციპალური), ისე სახელმწიფო დაფინანსება.
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დაფინანსება ძირითადად უზრუნველყოფილია გრანტებით. კერძოდ, სოციალური
მომსახურების აქტით განსაზღვრულია ადგილობრივი თვითმმართველობების ვალდებულება, ფინანსური მხარდაჭერა აღმოუჩინონ მოხალისეობრივ ორგანიზაციებს/გაერთიანებებს
და ითანამშრომლონ მათთან. აღნიშნული ჩანაწერი მიზნად ისახავს მოხალისეობრივ და
თვითმმართველობის აქტორებს შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებას და მოხალისეობრივი საქმიანობის მნიშვნელობის უკეთ წარმოჩენას ადგილობრივ დონეზე. სახელმწიფოს
მიერ ხდება შესაბამისი ბიუჯეტის გამოყოფა მუნიციპალიტეტებისათვის, რომლებიც შემდგომ
აღნიშნულ ფინანსებს ანაწილებენ მოხალისეობრივ ორგანიზაციებსა და საინიციატივო
ჯგუფებზე ე.წ. „ბლოკ გრანტების სახით“. გარდა ამისა, არსებობს ოპერაციული გრანტებისა და
პროექტთან დაკავშირებული გრანტების მექანიზმიც. ოპერაციულია გრანტი, რომელიც
ენიჭება ორგანიზაციას კონკრეტული აქტივობის ან პროექტისთვის გამოყოფის გარეშე.
სამაგიეროდ, მხედველობაში მიიღება ისეთი კრიტერიუმები, როგორებიცაა მოხალისეობრივი
ორგანიზაციის გამოცდილება, მათ მიერ აკუმულირებული მოხალისეებისა და მასპინძელი
ორგანიზაციების რაოდენობა და თვითშეგროვებული სახსრები. ოპერაციული გრანტების
საერთო წლიური მოცულობა 200 მილიონ ევროს აღემატება და ნაწილდება ფილანთროპიულ
ორგანიზაციებზე. აქედან მოხალისეობრივი ორგანიზაციების დაფინანსება დაახლოებით 18
მილიონ ევროს შეადგენს. პროექტთან დაკავშირებული გრანტები გაიცემა უშუალოდ
კონკრეტულ პროექტებსა და აქტივობებზე.
რიგ ქვეყნებში, განსაკუთრებით დიდ მნიშვნელობას იძენს მოხალისეობრივი საქმიანობის
წახალისების
მექანიზმები,
რომელთაც
სრულად
ადგილობრივი
ხელისუფლება
ახორციელებს. მაგალითად, დანიის შემთხვევაში, როგორც ცენტრალური, ისე ადგილობრივი
ხელისუფლება ხელს უწყობს მოხალისეობრივი პრაქტიკის წახალისებას. კერძოდ,
თვითმმართველ ორგანოებს აჰყავთ მოხალისე თანამშრომლები, რომლებიც პასუხისმგებლები
არიან ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივიზმის განვითარებასა და კერძო სექტორთან
კონტაქტების დამყარებაზე. ამასთან, 2016 წლისათვის დანიის 98 მუნიციპალიტეტიდან 80-ს
დამტკიცებული ჰქონდა მოხალისეობის ადგილობრივი პოლიტიკის დოკუმენტები.
დოკუმენტების შინაარსი განსხვავებულია მუნიციპალიტეტების მიხედვით და ეფუძნება
ადგილობრივ საჭიროებებს. თუმცა ყველა დოკუმენტი ეფუძნება მუნიციპალიტეტში
ჩატარებულ კვლევას და მიზნად ისახავს: სამოქალაქო აქტივიზმისა და მოხალისეობის შესახებ
ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას; თანამშრომლობას საზოგადოებრივ
ორგანიზაციებთან, რომლებიც მოხალისეობრივ პრაქტიკაში არიან ჩართულნი/აპირებენ
ჩართვას; მოხალისეების რეესტრის შექმნასა და მის მუდმივ განახლებას; რეესტრში აღწერილი
პირებისათვის უფასო მომზადება-გადამზადების კურსების შეთავაზებას იმ სფეროებში,
რომლებშიც ამ პირებს მოხალისეობას სურთ.
საინტერესო პრაქტიკა გააჩნია მოხალისეობის მუნიციპალური განზომილების შესახებ
ფინეთს. ფინეთის შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტების როლი მოხალისეობის მხარდაჭერასთან
დაკავშირებით ოთხგანზომილებიანია, კერძოდ:
-

მუნიციპალიტეტები მოხალისეობრივ ორგანიზაციებს სარგებლობისთვის სთავაზობენ
ინფრასტრუქტურას უფასოდ ან მნიშვნელოვანი ფასდაკლებით;
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-

-

-

7.5.3.

მუნიციპალიტეტები ასევე მხარს უჭერენ მოხალისეობრივ მოძრაობას იმით, რომ
მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ მოხალისეობაში ჩართული მრავალი ადამიანებისთვის ტრენინგ-კურსების შემუშავებასა და მიწოდებაში;
მუნიციპალიტეტები ასევე ხდებიან უფრო მნიშვნელოვანი პარტნიორები მრავალი
მოხალისეობრივი ორგანიზაციისთვის, რომლებიც უზრუნველყოფენ მათ მომსახურებას და მუშაობენ მუნიციპალიტეტების მიერ გაცემული დაფინანსებით;
მუნიციპალური ორგანოები ჩართულნი არიან მოხალისეობის მნიშვნელობისა და
შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებაში.

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების როლი მოხალისეობრივი პოლიტიკის
ჩამოყალიბების პროცესში

მოხალისეობრივი პოლიტიკის ფორმირების და მოხალისეობის კულტურის განვითარების
თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია სამოქალაქო ინიციატივების როლი და მნიშვნელობა.
აღნიშნული გულისხმობს სხვადასხვა მასშტაბის მქონე პროგრამებსა და ინიციატივებს,
რომლებიც მომდინარეობს სამოქალაქო სექტორიდან და გავლენას ახდენს მოხალისეობის
სფეროს ადვოკატირებასა და სათანადო ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე. როგორც
უცხოური გამოცდილება ცხადყოფს, სამოქალაქო სექტორიდან წამოსული ინიციატივები
ძირითადად მოიაზრებს სამ მიმართულებას:
-

-

გადაწყვეტილების მიმღები პირებისათვის (ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეებზე)
ტექნიკური მხარდაჭერის აღმოჩენას და მათი შესაძლებლობების გაძლიერებას, საქმიანობის სპეციფიკის შესახებ ინფორმირების, დოკუმენტების მომზადებაში მხარდაჭერისა და საუკეთესო გამოცდილების/პრაქტიკის შესახებ ინფორმირების გზით;
ადვოკატირება კონკრეტული პოლიტიკის ან რეგულატორული ინსტრუმენტის
ინიცირების, დანერგვის და/ან გაუმჯობესების მიზნით;
ორგანიზაციული მხარდაჭერა, რომელსაც სამოქალაქო სექტორი უწევს ახლადშექმნილ
და მცირე ზომის მოხალისეობრივ ორგანიზაციებს.

სამოქალაქო სექტორიდან წამოსული ინიციატივების შედეგად მოხალისეობის პოლიტიკის
ფორმირებისა და მოხალისეობის განვითარების ადვოკატირების საინტერესო გამოცდილება
გააჩნია ფინეთს და დანიას, კერძოდ:
-

ფინეთში, სამოქალაქო ორგანიზაციამ - მოქალაქეთა ფორუმმა (Kansalaisareena) ჩამოაყალიბა პროგრამა, რომლის მიზანი იყო მოხალისეობის ეროვნული სტრატეგიის
ჩამოყალიბება. სტრატეგიის შექმნასთან ერთად, ჩამოყალიბდა მოხალისეობის საერთო
გაგება და განისაზღვრა მოხალისეობის კარგი პრაქტიკა. სტრატეგიის შექმნამ, ხელი
შეუწყო პოლიტიკური მხარდაჭერის მოპოვებას, სამომავლო მხარდაჭერის უზრუნველყოფას და რაც მთავარია, მოხალისეობის სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესში
საბაზო დონის მოხალისეობის ორგანიზაციების ჩართვას ეროვნულ დონეზე.
სტრატეგია მიზნად ისახავდა მოხალისეობის პრაქტიკისა და პოლიტიკის დაგეგმვა74

-

განვითარებაში მუნიციპალურ დონეზე არსებული მოხალისეობრივი ორგანიზაციების
ჩართვას და ამით მოხალისეობის საფუძვლისა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას.
სტრატეგია ასევე მიზნად ისახავდა: მოხალისეთა ქსელის შექმნას; მოხალისეობის
შესახებ ცნობიერების ამაღლებას; მოხალისეობის იმიჯის შექმნას; კანონმდებლობაზე
მუშაობას; მუნიციპალიტეტებს, კომპანიებსა და მოხალისეობრივ ორგანიზაციებს
შორის თანამშრომლობის წახალისებას; კარგი პრაქტიკის შესწავლას მოხალისეობაში;
ინფორმაციისა და მონაცემების შეგროვებას მოხალისეობის შესახებ; მოხალისეობის
გავლენისა და ღირებულების შეფასებას.
ავსტრიაში, Wiener Hilfswerk, Vienna Social Aid-მა შეიმუშავა მოხალისეობრივი
ხარისხის მართვის ინსტრუმენტი, რომლის ფარგლებშიც შემუშავდა მოხალისეების
დაქირავების, ზედამხედველობისა და კვალიფიკაციის განვითარების სტანდარტული
პროცედურები. გარდა ამისა, მოხალისეთა ცენტრების ავსტრიულმა ქსელმა შეიმუშავა
მოხალისეობრივი საქმიანობის შეფასების 10 სტანდარტული კრიტერიუმი.
მოხალისეობრივი ხარისხის სტანდარტების შემუშავება ასევე ერთ-ერთი მთავარი
საკითხია მოხალისეთა კოორდინატორების ტრენინგ კურსებში, რომლებიც ისწავლება
ტიროლის მოხალისეთა ცენტრში.

7.6.

მოხალისეობის კულტურა

7.6.1.

მოხალისეობის ტრადიციები და პრაქტიკა

მოხალისეობის კულტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია სახელმწიფოსა და
სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ერთობლივი ძალისხმევა, მოხალისეობის
სოციალური მნიშვნელობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისა და საზოგადოებაში მის
მიმართ ინტერესის გაჩენის მიზნით. ამასთან, მოხალისეობა, თავისი არსით, მჭიდრო
კავშირშია სამოქალაქო ინიციატივისა და თვითორგანიზების განვითარების დონესთან.
საერთაშორისო გამოცდილება ცხადყოფს, რომ ქვეყნებში, სადაც სამოქალაქო აქტივიზმი
მაღალია, მეტია მოხალისეობის განხორციელების სურვილი და მზაობა. აქედან გამომდინარე,
გასაკვირი არაა, რომ აღმოსავლეთ ევროპის და/ან პოსტსაბჭოურ სახელმწიფოთა დიდ
ნაწილში მოხალისეობა ნელი ტემპით ვითარდება. აღნიშნული იმით შეიძლება აიხსნას, რომ
საბჭოთა კავშირის დროს არსებულმა სავალდებულო, მთავრობის მიერ თავს მოხვეულმა
მოხალისეობის პრაქტიკამ მოხალისეობის იდეა დაამახინჯა. აღნიშნულის საპირწონედ,
ქვეყნებში, სადაც თვითმმართველობა და სამოქალაქო აქტივიზმი მეტად განვითარებულია,
არსებობს მოხალისეობის კარგად განვითარებული კულტურა.
ამ თვალსაზრისით საინტერესოა ნიდერლანდების გამოცდილება, სადაც სოციოკულტურული ღირებულებები და ისტორიული გამოცდილება მოხალისეობის განვითარებისათვის მყარ საფუძველს ქმნის. კერძოდ, სახელმწიფოს მიერ დამატებით მიიღება ზომები
ფილანთროპიული და განსაკუთრებით, მოხალისეობრივი საქმიანობის შესახებ საზოგა75

დოების ცნობიერების ამაღლებისა და ინტერესის გაჩენის მიზნით. საზოგადოებრივი
ორგანიზაციები ჩართულნი არიან საჯარო პოლიტიკის შემუშავებაში, როგორც ეროვნულ, ისე
ადგილობრივ დონეზე, საკონსულტაციო პროცედურების მეშვეობით ან საკუთარი
ინიციატივით. ახლა, როდესაც მთავრობის დაფინანსება შემცირდა, სახელმწიფო კერძო
ფილანთროპიულ ინიციატივასა და მოხალისეობას კარგი მოქალაქეობის კონტექსტში
განიხილავს.
დიდ ბრიტანეთში ფილანთროპიული და მოხალისეობრივი საქმიანობის ძლიერი ტრადიციაა.
მოხალისეები საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მუშაობის მნიშვნელოვან რესურსს
წარმოადგენენ. აღნიშნულის მნიშვნელოვანი მიზეზია, ძლიერი მოხალისეობრივი ორგანიზაციების ასოციაციების არსებობა და სახელმწიფოს მცდელობა, უზრუნველყოს მოხალისეობაზე
ორიენტირებული ფილანთროპიული ორგანიზაციების პოლიტიკის შემუშავებაში მონაწილეობა.
ფინეთში მოხალისეობრივი საქმიანობა ხასიათდება წევრობაზე ორიენტირებით. ფინელების
დაახლოებით 75%-80% არის მოხალისეობრივი ორგანიზაცი(ებ)ის წევრი თავისი სიცოცხლის
განმავლობაში. ეს ნიშნავს, რომ ნებაყოფლობითი სამუშაოს მნიშვნელოვანი ნაწილი
ხორციელდება ორგანიზაციის ფარგლებში. მიუხედავად ამისა, ტალკუტი (ერთად მუშაობა
საერთო მიზნისთვის კონკრეტულ დროში), მოხალისეობის სხვა არაფორმალურ ფორმებთან
ერთად, როგორიცაა მეზობლური დახმარება, იყო და კვლავაც ფართოდ არის გავრცელებული.
საქართველოში მოხალისეობასთან დაკავშირებული ინტერესის გაღვივებას, სამოქალაქო
აქტივიზმის და თვითორგანიზების ნელა, თუმცა მდგრადად განვითარებად ტენდენციასთან
ერთად, აფერხებს სოციო-ეკონომიკური ფაქტორებიც, რომელიც მოსახლეობის დიდ ნაწილს
აიძულებს, კონცენტრირდეს ანაზღაურებად საქმიანობაზე და ნაკლებად იყოს ჩართული
თემის ან ფართო საზოგადოებისათვის სასიკეთო, თუმცა არაანაზღაურებად შრომაში.
აღნიშნულიდან გამოსავალს წარმოადგენს ის გადაწყვეტა, რომელსაც ინტერვიუს ფარგლებში
გამოკითხული ორგანიზაციები აჟღერებენ. კერძოდ, მოხალისეობრივი ორგანიზაციების მიერ,

მოხალისეთა მოსაზიდად, მნიშვნელოვანია აქცენტი გაკეთდეს იმ უნარ-ჩვევებზე, რომლებსაც
პირები შეიძენენ მოსამზადებელი ფაზის ან/და უშუალოდ მოხალისეობის დროს. ასევე,
მნიშვნელოვანია მოხდეს აქცენტირება იმ, მაქსიმალურად SMART (სპეციფიკურ, გაზომვად,
მიღწევად, რელევანტურ და დროში განსაზღვრულ) გავლენაზე, რომელიც მათ საქმიანობას
ექნება ადგილობრივ თემზე.

7.6.2.

საზოგადოებრივი და ქოლგა ორგანიზაციების როლი მოხალისეობრივი კულტურის
განვითარების კუთხით

მოხალისეობრივი საქმიანობის განვითარების კუთხით, დიდი მნიშვნელობა აქვს მხარდამჭერი ორგანიზაციების/ორგანიზაციათა გაერთიანების არსებობას, რომელთა ფარგლებშიც
მოხალისეობრივი საქმიანობის აქტორები ერთმანეთისათვის გამოცდილების გაზიარებას,
ტექნიკური მხარდაჭერის ურთიერთგაწევასა და ერთობლივ ადვოკატირებას შეძლებენ.
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შესწავლილი ქვეყნების აბსოლუტურ უმრავლესობაში ამ ტიპის ქოლგა ორგანიზაციები
არასამთავრობო აქტორთა ძალისხმევით და ჩართულობითაა შექმნილი. იქიდან გამომდინარე,
რომ მოხალისეობა, თავისი არსით, სამოქალაქო აქტივიზმს უკავშირდება, სახელმწიფოები
ნაკლებად მონაწილეობენ ამ სფეროს აქტორთა ორგანიზების ნაწილში, თუმცა, სახელმწიფო
ინსტიტუციებს საჭიროებისამებრ, გათვალისწინებული აქვთ სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციების და მათი გაერთიანებებისათვის ამ მიმართულებით ფინანსური და
არაფინანსური მხარდაჭერის აღმოჩენის ინსტრუმენტები.
ფინეთში მოხალისეობრივი საქმიანობის ხელშემწყობი ორგანიზაციების უმეტესობას
წარმოადგენენ სექტორული ორგანიზაციები (კოალიციები და ქოლგა ორგანიზაციები),
რომლებიც ახორციელებენ მოხალისეობასთან დაკავშირებულ ცნობიერების ასამაღლებელ და
სფეროს განვითარების ხელშემწყობ ღონისძიებებს. ორგანიზაციების მცირე ნაწილია
ორიენტირებული მხოლოდ მოხალისეობის განვითარებაზე. წარმატებული მაგალითის სახით
შეიძლება მოვიყვანოთ ფინეთის ზოგიერთი ორგანიზაცია და ქსელი, რომელიც მონაწილეობს
მოხალისეობის ხელშეწყობასა და სფეროს შესახებ ინფორმაციის გავრცელებაში:
-

-

მოქალაქეთა ფორუმი (Kansalaisareena) - სერვისის განვითარებისა და საინფორმაციო
ცენტრი მოხალისეობითი სფეროს აქტორებისთვის ფინეთში. ის ხელს უწყობს აქტიურ
მოქალაქეობას და მოხალისეობრივ საქმიანობას. იგი მოქმედებს როგორც
მოხალისეების, მოხალისეობრივი ორგანიზაციებისა და მოხალისეობის სფეროში
მომუშავე პროფესიონალების სერვის ცენტრი, რომელიც მუშაობს საბაზო დონის
(grassroot) მოხალისეობრივ ორგანიზაციებთან;
საგანმანათლებლო ასოციაცია „მოქალაქეთა ფორუმი“ (Kansalaisfoorumi) ხელს უწყობს
და ავითარებს ფინეთის სამოქალაქო საზოგადოებას;
ორგანიზაციები, რომლებიც ახორციელებენ ე.წ. საშუამავლო მომსახურებას
(vapaaehtoisvälitys). სხვა აქტივობების გარდა, ისინი მიზნად ისახავენ, ერთმანეთს
დაუკავშირონ მოხალისეები და მასპინძელი ორგანიზაციები.

ზემოაღნიშნული სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, სხვა აქტორებთან ერთად,
ხელს უწყობენ მოხალისეობის სოციალური სარგებლის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას.
ისინი ასევე, ადვოკატირებენ საგანმანათლებლო დაწესებულებების კურიკულუმებში
მოხალისეობისა და ფილანთროპიის შესახებ საკითხების ინტეგრირებას. ამასთან, მსგავსი
ორგანიზაციები ტრენინგების მიწოდების გზით ხელს უწყობენ არაფორმალური განათლების
სისტემაში მოხალისეობისა და ფილანთროპიის კონცეფციების სათანადო ასახვას. გარდა
ამისა, მოქმედი ქოლგა ორგანიზაციები (კოალიციები, ასოციაციები) ხელს უწყობენ
მოხალისეობრივ საინიციატივო ჯგუფებსა და ორგანიზაციებს მათი ორგანიზაციული,
ფონდების მოძიებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობების სფეროებში გაძლიერების
(ტრენინგების ორგანიზების) გზით. აღნიშნული ქოლგა ორგანიზაციები ეხმარება მსგავს
აქტორებს საგრანტო პროგრამების შესახებ ინფორმაციის მოძიებაში.
დანიაში მოქმედებს ე.წ. Frivilligt Forum (მოხალისეების ფორუმი) - ეროვნული ქოლგა
ორგანიზაცია, რომელიც ქმნის და მხარს უჭერს მოხალისეობრივ გაერთიანებებს. სხვა
ეროვნული ქოლგა ორგანიზაციები, როგორც წესი, ორიენტირებული არიან ახალგაზრდების
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კონკრეტულ სფეროებზე. მაგალითად, მოქმედებს Dansk Ungdoms Fællesråd (დანიის
ახალგაზრდული საბჭო) და Dansk Folkeoplysnings Samråd (დანიის ზრდასრულთა განათლების
ასოციაცია). ისინი ბენეფიციარებს სთავაზობენ ინფორმაციას და კონსულტაციას, მხარდაჭერას სტრატეგიის და პროექტის შემუშავებაში, აგრეთვე ხელს უწყობენ საკანონმდებლო ბაზის
გაცნობაში.
დანიაში, უფრო ლოკალურ კონტექსტში მოხალისეობას მხარს უჭერენ ადგილობრივი
მოხალისეთა ცენტრები (VC). ადგილობრივი მოხალისეთა ცენტრი არის ადგილობრივი
პლატფორმა ნებაყოფლობითი სოციალური მუშაობისთვის, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს,
შთააგონოს და მხარი დაუჭიროს მოხალისეობას ადგილობრივ საზოგადოებაში.
მოხალისეობრივი ცენტრების უმეტესობა არის დამოუკიდებელი, ავტონომიური ორგანიზაციები, ორგანიზებული სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციის სახით. თუმცა, ასევე
არსებობს მუნიციპალიტეტების მიერ დაფუძნებული მოხალისეთა ცენტრებიც. აღსანიშნავია,
რომ მოხალისეთა ცენტრები მნიშვნელოვნად არიან დამოკიდებულნი საჯარო დაფინანსებაზე
(ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების ფინანსურ მხარდაჭერაზე) - მათი
შემოსავლის 25%-50%-ს შეადგენს ადგილობრივი ხელისუფლების გრანტები, ხოლო
დანარჩენს კი ცენტრალური ხელისუფლების გრანტები წარმოადგენს. ადგილობრივი
მოხალისეთა ცენტრები ერთიანდებიან ეროვნულ ასოციაციაში Frivilligcentre og Selvhjælp
Danmark (მოხალისეთა ცენტრები და თვითდახმარება დანია), რომელიც უზრუნველყოფს
ადვოკატირებას თავისი წევრებისთვის და ცდილობს, გავლენა მოახდინოს მოხალისეობასთან
დაკავშირებულ პირობებზე. გარდა ამისა, ახალგაზრდების მოხალისეობრივ საქმიანობაში
წახალისების მიზნით, 2010 წელს წარმოდგენილ იქნა ინიციატივა სახელწოდებით Projekt
Frivillig (პროექტი მოხალისე). Projekt Frivillig არის ნაციონალური ინიციატივა, რომელიც
სტუდენტებს აძლევს შესაძლებლობას მონაწილეობა მიიღონ მოხალისეობრივ პროგრამაში.
პროგრამაში ჩართულნი არიან მოხალისეობრივი ორგანიზაციები, რომლებიც მსურველ
სტუდენტებს აკავშირებენ მასპინძელ ორგანიზაციებთან.
დიდია საზოგადოებრივი ორგანიზაციების და ქოლგა-ორგანიზაციების როლი ავსტრიის
მოხალისეობრივი საქმიანობის განვითარების კუთხითაც. ავსტრიის მოხალისეთა ცენტრი,
რომელიც წარმოადგენს დამოუკიდებელ (არასამთავრობო) ორგანიზაციას, რეგულარულად
ახორციელებს პროექტებს სკოლებთან, რაც მოსწავლეებს აძლევს შესაძლებლობას
მოხალისეებად იმსახურონ ხანდაზმულთა მოვლის დაწესებულებებში. ავსტრიის მოხალისეთა ცენტრები მართავენ მოხალისეობრივი შესაძლებლობების შიდა მონაცემთა ბაზას,
რომელთაგან ერთ-ერთი გამოქვეყნებულია ვებგვერდზე www.ehrenamtsboerse.at. მოხალისეობრივი საინიციატივო ჯგუფები და ორგანიზაციები აწარმოებენ ცნობიერების ამაღლების
კამპანიებს, ხელს უწყობენ ინფორმაციის გავრცელებას გაზეთების ან რადიოს საშუალებით.
ავსტრიული მედია განსაკუთრებულ როლს ასრულებს მოხალისეობის შესახებ ინფორმაციის
გავრცელებასა და მოხალისეობრივი კულტურის ჩამოყალიბების პროცესში, განსაკუთრებით,
როდესაც საქმე ეხება მოხალისეთა საერთაშორისო ან ევროპული დღეების ფარგლებში
დაგეგმილ კამპანიებს ან ინდივიდუალურ მოხალისეთა ისტორიების გავრცელებას.
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საქართველოში ნაკლებადაა განვითარებული მოხალისეობაზე ორიენტირებულ ორგანიზაციათა კოალიციების პრაქტიკა. სფეროს აქტორებთან ჩატარებულმა ინტერვიუმ აჩვენა, რომ ad

hoc შეხვედრების ფარგლებში, ვლინდება სფეროს მიმართ განსხვავებული დამოკიდებულებები და მონაწილეების სტრატეგიულ ხედვათა სიმრავლე ხელს უშლის კონსენსუსს ან, სულ
მცირე, საერთო მნიშვნელობის საკითხებზე შეჯერებასა და მათთან მიმართებაში ერთობლივ
ადვოკატირებას.

7.6.3.

სახელმწიფო ორგანოების როლი მოხალისეობრივი კულტურის განვითარების
კუთხით

მოხალისეობრივი კულტურის განვითარების კუთხით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
ცენტრალური ხელისუფლების და მუნიციპალური აქტორების ჩართულობა. აღნიშნულში
იგულისხმება როგორც შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც გარკვეულ ხელშემწყობ
გარემოს შექმნის მოხალისეობისათვის, ისე პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავება, სადაც
აღწერილი იქნება სახელმწიფოს დამოკიდებულება მოხალისეობის, როგორც სამოქალაქო
აქტივიზმისა ფორმის მიმართ. მნიშვნელოვანია, რომ სტრატეგიულ დოკუმენტებში აისახოს,
თუ რა ზომებს გადადგამს ცენტრალური ხელისუფლების საჯარო ინსტიტუციები და
მუნიციპალიტეტები მოხალისეობის შესახებ ცნობიერების ასამაღლებლად და შესაბამისი
ინფრასტრუქტურის შესაქმნელად, აგრეთვე ფილანთროპიული და კერძო სექტორების
აქტორების მიერ მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერის ხელშესაწყობად.
ქვეყნების ნაწილში მოქმედებებს სამთავრობო და/ან არასამთავრობო ორგანიზაციები,
რომლებიც არა მხოლოდ მოხალისეობის შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას
უწყობენ ხელს, არამედ უზრუნველყოფენ მსურველთა გადამზადებას შესაბამის უნარებში,
რომელიც რელევანტური შეიძლება აღმოჩნდეს მოხალისეობრივი საქმიანობის კონტექსტში.
გარდა ამისა, ხორციელდება ღონისძიებები რომელიც ხელს უწყობს მოხალისეთა და
მასპინძელ ორგანიზაციათა ერთმანეთთან დაკავშირებას.
ფინეთის პარლამენტში მოქმედებს მოხალისეობის მხარდამჭერი ჯგუფი, რომლის საქმიანობასაც ტექნიკური მხარდაჭერის აღმოჩენის გზით მოქალაქეთა ფორუმი (Kansalaisareena)
უწყობს ხელს. ჯგუფის წევრები, პოლიტიკის საკითხებთან ერთად, მუშაობენ მოხალისეობრივი საქმიანობის შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების ტაქტიკების
შემუშავებაზე და ეხმარებიან სფეროს აქტორებს მოხალისეობის დღის წესრიგის პოპულარიზაციაში.
ავსტრიაში სახელმწიფო ხელისუფლების მხარდაჭერა სხვადასხვა ფორმებს იღებს. ვებ
პორტალის (www.freiwilligenweb.at) და სხვადასხვა სარეკლამო პროექტების მეშვეობით,
ავსტრიის ფედერალური შრომის, სოციალური და მომხმარებელთა დაცვის სამინისტრო ხელს
უწყობს მოხალისეობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას, ინფორმაციის გავრცელებას
არსებული შესაძლებლობების შესახებ და მოხალისეობრივი კულტურის გაღრმავებას.
აღნიშნული მათ შორის ხორციელდება მოხალისეობით დაინტერესებული ადამიანებისთვის
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საორიენტაციო სემინარების შეთავაზებით. სემინარების ფარგლებში განიხილება
მოხალისეობასთან დაკავშირებული ისეთი ასპექტები, როგორიცაა: სფეროები რომელშიც
საქმიანობა შეიძლება განახორციელოს მოხალისემ; მოხალისეთა პასუხისმგებლობები და
უფლება-ვალდებულებები; მოხალისეობის ძირითადი სტანდარტები; რესურსები რომელთა
გამოყენებითაც შეიძლება ინფორმაციის მიღება მოხალისეობრივი შესაძლებლობების შესახებ.
ბელგიაში სახელმწიფო თანამშრომლობს უნივერსიტეტებთან მოხალისეობასთან დაკავშირებული კვლევების ჩატარების კუთხით და აფინანსებს მსხვილ მოხალისეობრივ ღონისძიებებს,
როგორიცაა მოხალისეთა კვირა. გარდა ამისა, ბელგიაში მოქმედებს მოხალისეთა უმაღლესი
საბჭო, რომელიც არის 2001 წლის მოხალისეთა საერთაშორისო წლის (IYV) პირდაპირი
შედეგი. ამ საბჭოს აქვს ისეთი ოთხი ოფიციალური ფუნქცია, როგორიცაა: რჩევა; კვლევა;
ინფორმირება; მოხალისეთა სექტორის დინამიკის თვალყურის დევნება. საბჭო შედგება
მოხალისეთა სექტორის წარმომადგენლებისგან. რეგიონული მთავრობების ჩართულობა
საბჭოს საქმიანობაში გულისხმობს მოხალისეობის პოპულარიზაციას მათ ვებსაიტებზე ან
სათემო ჟურნალებში, რომლებსაც ისინი ავრცელებენ.
7.6.4.

კორპორაციული მოხალისეობრივი საქმიანობის კულტურის განვითარების
მექანიზმები

საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს კორპორაციული მოხალისეობის მიმართ მზარდ
ინტერესს. აღნიშნულის მთავარ კატალიზატორს წარმოადგენენ მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე კომპანიები. კორპორაციული ფილანთროპია განიხილება კერძო
სექტორის სოციალური კორპორაციული პასუხისმგებლობის განუყოფელ ნაწილად და მის
ერთ-ერთ მიმართულებად. შესაბამისად, საწარმოები, რომელთაც დანერგილი აქვთ
საქმიანობის აღნიშნული მიმართულება და თავის პოზიციონირებას სოციალურად
პასუხისმგებლიანი ერთეულების სახით ახდენენ, განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ
როგორც ფილანთროპიას ზოგადად, ისე სპეციფიკურად, მოხალისეობრივ საქმიანობას.
აღნიშნული წარმოადგენს მათი ბრენდის განუყოფელ ნაწილს და შესაბამისად, ზრდის მათ
რეპუტაციასა და შედეგად, კონკურენტუნარიანობასაც.
მსგავსი კომპანიები კორპორაციული მოხალისეობის ხელშეწყობას თანამშრომლების pro-bono
საქმიანობაში ჩართვის, ფილანთროპიულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ფარგლებში
მათთან თავიანთი წარმომადგენლების გარკვეული დროის მანძილზე სამუშაოდ გადაყვანის,
აგრეთვე ერთობლივი საქველმოქმედო და ფილანთროპიული აქციების დაგეგმვის გზით
ახორციელებენ.
ჩეხეთის, სლოვაკეთისა და ესტონეთის შემთხვევაში მოხალისეობის მნიშვნელობა სულ უფრო
მნიშვნელოვანია ბიზნეს სექტორში. კერძო სექტორის წარმომადგენელთა დიდი ნაწილი
ჩართულია მოხალისეობრივ საქმიანობაში. კერძოდ, მისი თანამშრომლები ჩართულნი არიან
ისეთ pro-bono საქმიანობაში, როგორებიცაა ახალგაზრდების, სტარტაპებისა და სოციალური
საწარმოების თანამშრომელთა მენტორობა, კონსულტაცია და ტრენინგების ჩატარება.
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დამკვიდრებულია თანამშრომელთა მოკლე ან გრძელვადიანი მოხალისეობრივი საქმიანობა
არასამთავრობო ორგანიზაციებში. ჩეხეთში მოქმედი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია
„ჰესტია“ კოორდინაციას უწევს კორპორატიულ მოხალისეობრივ პროგრამებს და ცნობიერების
ამაღლების კამპანიების გზით უწყობს ხელს კორპორაციული მოხალისეობის კულტურის
განვითარებას.

8. ფილანთროპიული და მოხალისეობრივი საქმიანობის გავლენის
გაზომვა, მართვა და ანგარიშგება
ფილანთროპიული და მოხალისეობრივი საქმიანობის გავლენაში იგულისხმება ის საშუალო
და გრძელვადიანი ეფექტი, რომელსაც კონკრეტული აქტორების საქმიანობა ახდენს
ადგილობრივ თემზე, მუნიციპალიტეტსა თუ ქვეყანაზე. გავლენის ანალიზი საშუალებას
იძლევა, ერთმანეთისგან განვასხვაოთ ის პროდუქტი და სერვისი, რომელსაც ფილანთროპიული აქტორები ქმნიან (მაგალითად, ფილანთროპიული ორგანიზაცია, რომელიც
არაფორმალური განათლების მიღების საშუალებას აძლევს მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ
სკოლის მოსწავლეებს) და ის ეფექტი, რომელიც ამ სერვისის/პროდუქტის მიწოდების გზით
იქმნება (მაგალითად, ადგილობრივ ახალგაზრდებს შორის დასაქმებისა და სამეწარმეო
უნარების განვითარება, რასაც მათი დასაქმებისა და მათ მიერ შექმნილი საწარმოების
რაოდენობა ადასტურებს).
ფილანთროპიული საქმიანობის ეკონომიკური, სოციალური და გარემოსდაცვითი გავლენის
შეფასების სათანადო მექანიზმების დანერგვას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია ინსტიტუციონალიზებული ფილანთროპიული ერთეულების (სამეწარმეო
და არასამეწარმეო იურიდიული პირები, რომლებიც ეწევიან ფილანთროპიულ საქმიანობას)
შემთხვევაში, რადგან აღნიშნული პრაქტიკა ზრდის საქმიანობის გამჭვირვალობას და
პოტენციურად ხელს უწყობს ახალი, კერძო, ინსტიტუციური თუ სახელმწიფო დონორების
მოზიდვას. გარდა ამისა, გავლენის შეფასება ფილანთროპიულ ორგანიზაციებსა და
ფილანთროპიაში ჩართულ იურიდიულ პირებს აძლევს შესაძლებლობას, განსაზღვრონ
რეალისტური მიზნები და ამოცანები, ზედამხედველობა გაუწიონ და გააუმჯობესონ
საკუთარი საქმიანობა და მოახდინონ გადაწყვეტილებების პრიორიტეტიზაცია.
ფილანთროპიული და მოხალისეობრივი საქმიანობის გავლენა განიმარტება, როგორც: 1)
საქმიანობის შედეგად შექმნილი საჯარო ფასეულობა; 2) ბენეფიციარებისა და სხვა
დაინტერესებული პირებისათვის შექმნილი კეთილდღეობის ხარისხი; 3) გავლენა, რომელიც
შეიძლება მოიცავდეს როგორც დადებით, ისე უარყოფით ასპექტებს; 4) ის შედეგი, რომელიც
არ იარსებებდა შემოთავაზებული აქტივობის გარეშე. 112
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როგორც გამოცდილება ცხადყოფს, გავლენის შეფასების დროს პრაქტიკულად შეუძლებელია
ფილანთროპიულ თუ მოხალისეობრივ საქმიანობაში ჩართული ყველა აქტორის მიმართ
ერთგვაროვანი მიდგომის და მეთოდოლოგიის გამოყენება. ამის მიზეზი არაერთია, კერძოდ:
-

-

-

-

ფილანთროპიული საქმიანობის სფეროთა მრავალფეროვნების გამო შეუძლებელია
თითოეულ მათგანზე ზუსტად მორგებული ერთი სპეციფიკური შეფასების მეთოდოლოგიისა და ინსტრუმენტის შემუშავება;
რაოდენობრივი შეფასების მეთოდოლოგიის გამოყენებამ, რომლებიც უფრო ნათელ
სურათს ქმნის გავლენის შესახებ, შესაძლებელია, გარკვეული თვისებრივი მახასიათებლები არ აჩვენოს ან დამახინჯებულად წარმოაჩინოს ისინი;
გავლენის ანგარიშზე მუშაობა შეიძლება არახარჯეფექტური და ზედმეტად მძიმე
აღმოჩნდეს შედარებით პატარა ზომის, შეზღუდული რესურსების მქონე ფილანთროპიული ერთეულებისათვის;
სხვადასხვა ტიპის ფილანთროპიული აქტორების სოციალური გავლენა შეიძლება ვერ
განისაზღვროს სტანდარტული შეფასების მექანიზმების გამოყენების გამო;
ფილანთროპიული საქმიანობის კონკრეტული სახეების (მაგალითად, სოციალური
მეწარმეობის) სწრაფი განვითარება შეფასების მეთოდოლოგიების მოძველებას შეიძლება იწვევდეს.

თუმცა, არსებობს სტანდარტები, რომლებიც საშუალებას იძლევა, შეიქმნას ზოგადი სურათი
იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ უნდა გაიზომოს ფილანთროპიული თუ მოხალისეობრივი
საქმიანობის გავლენა, როგორ უნდა მოხდეს ეს და რა ფორმით უნდა იქნას შემუშავებული
დოკუმენტი (გავლენის ანგარიში), რომელშიც ასახული იქნება მიღწეული შედეგი. გავლენის
გაზომვის მეთოდოლოგიის შემუშავების თვალსაზრისით საინტერესოა ევროპის ვენჩურული
ფილანთროპიის ასოციაციის (European Venture Philanthropy Association – EVPA) მიერ
დანერგილი პრაქტიკების მიმოხილვა. კერძოდ, გავლენის გაზომვის სხვადასხვა მეთოდოლოგიის ანალიზისა და კვლევის საფუძველზე, ევროპის ვენჩურული ფილანთროპიის ასოციაციამ
შეიმუშავა ფილანთროპიული საქმიანობის ზემოქმედების გაზომვისა და მართვის
პრაქტიკების მიმოხილვა. აღნიშნულ დოკუმენტში ასახულია პრაქტიკები, რომლებიც
ეხმარება ყველა დაინტერესებულ მხარეს გადაჭრას სოციალური პრობლემა ხარჯეფექტური
საქმიანობის გზით. აღსანიშნავია, რომ გავლენის შეფასების ინსტრუმენტი გამოყენებული
უნდა იყოს კონკრეტული ინტერვენციის განხორციელების ყველა ეტაპზე - პროგრამის
მომზადების ეტაპიდან, აქტივობების შემუშავებისა და მისი საბოლოო იმპლემენტაციის
ჩათვლით. აღქმის სიმარტივისათვის, გამოიყოფა რამდენიმე ძირითადი ნაბიჯი, რომელიც
უნდა გადაიდგას აქტივობის, ინტერვენციისა თუ პროექტის მთელი ხანგრძლივობის მანძილზე გავლენის ანგარიშის მომზადების მიზნით.
1) ნაბიჯი 1 – გულისხმობს ფილანთროპიული თუ მოხალისეობრივი აქტორების მიერ
სიტუაციური ანალიზის ჩატარებას. კერძოდ, როგორც აღინიშნა, მოხალისეობრივი და
ფილანთროპიული აქტივობა ყველაზე ეფექტიანია მაშინ, როდესაც ის ცდილობს,
პასუხი გასცეს ადგილობრივ დონეზე არსებულ გამოწვევას, რომლის მოგვარებაც
მხოლოდ სახელმწიფოს ჩართულობით შეუძლებელი, შრომატევადი ან არაეფექტიანი
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იქნება. ამდენად, კონკრეტული ინტერვენციის ან პროგრამის შემუშავებამდე, შესწავლილი უნდა იყოს ადგილობრივი საზოგადოების წინაშე მდგარი გამოწვევები და ის როლი,
რომელიც პოტენციურად, შეიძლება შეასრულოს ინტერვენციამ. მსგავსი ანალიზი
შესაძლებელია ჩატარდეს მხოლოდ სამაგიდე კვლევის გზით, თუმცა სასურველია,
აქტორებმა გამოიკითხონ მოსახლეობის აზრი და დამოკიდებულებები, ასევე სხვა
დაინტერესებულ პირთა პოზიცია. აღნიშნული მიდგომა ფილანთროპიულ და
მოხალისეობრივ აქტორებს არსებული სიტუაციისა და გამოწვევების არა მხოლოდ
უფრო ობიექტურ სურათს მისცემს, არამედ ხელს შეუწყობს ადგილობრივ მოსახლეობასა თუ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან მათ კომუნიკაციასა და უკეთეს
პოზიციონირებას. აღნიშნული, ასევე მოსახლეობას ინტერვენციისა თუ პროგრამაში
ჩართულობის განცდას შეუქმნის;
2) ნაბიჯი 2 - გულისხმობს სტრატეგიული მიზნების შემუშავებას. ფილანთროპიული და
მოხალისეობრივი საქმიანობის, ინტერვენციის თუ პროექტის განხორციელების
დაწყებამდე, აქტორებმა უნდა განსაზღვრონ პროგრამული/სტრატეგიული მიზნები,
რომელთა მიღწევა მოხდება შესაბამისი აქტივობების შედეგად. სწორედ აღნიშნული,
გაზომვადი და რეალისტური მიზნების საფუძველზე უნდა განისაზღვროს ის ამოცანები
თუ სპეციფიკური აქტივობები, რომლებიც გავლენის მისაღწევად იქნება გამოყენებული.
მიზნების განსაზღვრის პროცესში გათვალისწინებული უნდა იყოს რელევანტური
სიტუაციური ანალიზისა თუ კვლევების მიგნებები, რომლებიც ასახავს, თუ რა
გამოწვევების წინაშე დგას საზოგადოება, თემი ან მისი სპეფიციკური სეგმენტი
(მაგალითად, ახალგაზრდები, რომლებიც არ არიან დასაქმებულნი). შესაბამისად,
მიზნები და მათთან დაკავშირებული ინტერვენციები/აქტივობები უნდა ეფუძნებოდეს
ადგილობრივი კონტექსტის კვლევისა და სიტუაციური ანალიზის მიგნებებს, რათა
ხსენებული მიზანი/მიზნები ორიენტირებული იყოს ადგილობრივ, პასუხგაუცემელ
საჭიროებებზე. ამდენად, ზემოქმედების ინტერვენციის შედეგად, დადებითი გავლენა
უნდა მიიღწეს სწორედ აღნიშნული საზოგადოების, თემისა თუ მისი სეგმენტის
(ბენეფიციარების) ჭრილში;
3) ნაბიჯი 3 – მუშავდება პროგრამული თუ სტრატეგიული მიზნებისა და ამოცანების
შესაბამისი აქტივობები, რომლებიც ხელს უწყობს მათ მიღწევას;
4) ნაბიჯი 4 - სპეციფიკური აქტივობების განსაზღვრის შემდეგ, უნდა მოხდეს დაინტერესებული მხარეების სეგმენტაცია და ანალიზი, რათა განისაზღვროს ჩართული
მხარეების (ბენეფიციარების და ადგილობრივი მოსახლეობის/თემის) დამოკიდებულება ფილანთროპიული აქტორების სტრატეგიულ მიზნებთან დაკავშირებით, ასევე
ბიჰევიორისტული ცვლილებები (თუ სტრატეგიული მიზნებით აღნიშნული ცვლილება
მოიაზრებოდა);
5) ნაბიჯი 5 - ეხება შედეგების ზემოქმედების განსაზღვრას, ინდიკატორების შერჩევას და,
უშუალოდ, აქტივობის დანერგვის ეტაპზე, საქმიანობის მონიტორინგს, რათა გავლენის
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ანგარიშში განისაზღვროს, შეესაბამება თუ არა პროგრესი მიზნებს. ამ ეტაპზე
მნიშვნელოვანია შემუშავდეს შესაბამისი ინდიკატორები. აღნიშნული საშუალებას
მისცემს ფილანთროპიულ აქტორებს, გაზომონ მათ მიერ დასახული მიზნებისა და
ამოცანების მიღწევის დონე, აგრეთვე გრძელვადიანი გავლენა. ინდიკატორების
შემუშავების პროცესი საკმაოდ კომპლექსურია და მოითხოვს ადგილობრივი კონტექსტის, არსებული რესურსებისა და მიზნებსა თუ ამოცანებზე მორგებული სწორი საზომი
ერთეულების
შერჩევას. 113
ინდიკატორების
შემუშავების
პროცესში
უნდა
განისაზღვროს, თუ როგორ იზომება მიზნებისა და ამოცანების მიღწევის კუთხით
არსებული პროგრესი, აგრეთვე როგორ შეუწყობს ხელს ფილანთროპიული საქმიანობის
ფარგლებში დაგეგმილი ინტერვენცია ბენეფიციართა და სხვა დაინტერესებული
პირების მთავარი საჭიროებების დაკმაყოფილებას.
ინდიკატორების შემუშავების შედეგად მიღებული საზომი ერთეულები სხვადასხვა
ფილანთროპიული აქტორებისათვის განსხვავებული იქნება. თუმცა, არსებობს მათი
ოთხი ძირითადი სახე, რომელთა გათვალისწინება მიზანშეწონილია ყველა
ფილანთროპიული აქტორის მიერ საკუთარი საქმიანობის შეფასების მიზნით, კერძოდ:
- რესურსების ინდიკატორები - რესურსების ღირებულება, რომელიც გამოიყენება
პროდუქტის (output) შესაქმნელად: მოიცავს ფინანსებს, პერსონალს, აღჭურვილობასა და ინფრასტრუქტურას;
- პროდუქტის (output) ინდიკატორი - საქმიანობის შედეგად შექმნილი პროდუქტი/მომსახურება, აქტივობების რაოდენობა;
- შედეგის ინდიკატორი - საქმიანობის მოკლევადიანი შედეგი;
- გავლენის ინდიკატორები - კონკრეტული შედეგების სრული და გრძელვადიანი
ეფექტი.
6) ნაბიჯი 6 - მოიცავს გენერირებული ზემოქმედების შემოწმებას და შეფასებას ზემოთ
დასახელებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე;
7) ნაბიჯი 7 - მოიცავს ანგარიშის შემუშავებას და შესაბამის დაინტერესებული მხარეებისა
და საზოგადოებისთვის გაცნობას.
მეშვიდე ნაბიჯის თვალსაზრისით, გავლენის ანგარიშის შინაარსის მიმართ არსებული
მიდგომებისა და მეთოდოლოგიის მრავალფეროვნების მიუხედავად, შესაძლებელია იმ
ძირითადი კრიტერიუმების გამოყოფა, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს საბოლოო
დოკუმენტი. აღნიშნული კრიტერიუმებია:
-
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ინფორმაციის რელევანტობა - გავლენის ანგარიშში მოცემული ინფორმაცია, ასევე
მიღწეული მოკლე და გრძელვადიანი შედეგების გასაზომად გამოყენებული ინსტრუმენტები, უნდა უკავშირდებოდეს და ლოგიკურად ებმოდეს იმ სტრატეგიულ მიზანს,
რომელიც ფილანთროპიული აქტორის მიერ განისაზღვრა გავლენის გაზომვის მეორე
ნაბიჯზე (იხილეთ ნაბიჯი 2);
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-

-

-

სასარგებლო - გავლენის ანგარიში უნდა გვაძლევდეს ინფორმაციას, თუ რამდენად
შეესაბამება განხორციელებული აქტივობები და მიღწეული შედეგი დაინტერესებულ
პირთა საჭიროებებს;
ლოგიკური - გავლენის ანგარიში ნათლად უნდა ასახავდეს კავშირს ერთი მხრივ,
ფილანთროპიული აქტორის მიზანსა (მაგალითად, უმუშევრობის შემცირება
ახალგაზრდებს შორის 20%-ით) და შესაბამის აქტივობებს (მაგალითად, არაფორმალური განათლებისა და კარიერული განვითარების მიმწოდებელი ერთეულების
შექმნა) შორის, ხოლო მეორე მხრივ, აქტივობებსა და შედეგს (უმუშევრობის დონის
შემცირება 15%-ით) შორის;
მარტივი - გავლენის ანგარიშში ასახული მთავარი მიგნებები ადვილად გასაგები უნდა
იყოს;
ზუსტი - საბოლოო გავლენის დოკუმენტი ზუსტად უნდა ასახავდეს შეფასების შედეგებს;
მტკიცებულებებზე დაფუძნებული - შესაძლებელი უნდა იყოს გაზომვის მეთოდოლოგიისა და მიღებული შედეგების რეპლიკაცია და ვალიდაცია გრძელვადიანი პერიოდის
განმავლობაში.

გავლენის შეფასების პროცესის აუცილებელ კომპონენტს წარმოადგენს საქმიანობაზე
გავლენის მქონე ფაქტორების სიღრმისეული კვლევა. კერძოდ, გავლენის შეფასების მიზნებისათვის, უნდა ჩატარდეს იმ ფაქტორების სიღრმისეული ანალიზი, რომლებიც გავლენას
მოახდენს ფილანთროპიული აქტორების საქმიანობაზე. აგრეთვე, უნდა მოხდეს ზემოქმედების დონეების შეფასება და დაგეგმვა - მათი პირდაპირი გავლენა ბენეფიციარებზე და მათი
ირიბი გავლენა ფართო საზოგადოებაზე.
გავლენის ანგარიშში გატარებულ ღონისძიებებსა და მიღწეულ შედეგებთან ერთად, ასევე
უნდა აისახოს გამოყენებული ფინანსური, არაფინანსური და მმართველობითი რესურსები.
აღნიშნულში იგულისხმება:
-

-

-

-

ფინანსური რესურსები - გავლენის შეფასების პროცესში და საბოლოო ანგარიშში
განსაზღვრული უნდა იყოს არსებული ფინანსური რესურსების მოცულობა. ის, თუ
რამდენად ხარჯეფექტურად მოხდა ფილანთროპიული საქმიანობის მიზნების მიღწევა;
არაფინანსური რესურსები - ის ექსპერტიზა, ადამიანური რესურსები და დრო, რომელიც
გამოიყო სტრატეგიული მიზნებისა და შესაბამისი პოზიტიური საზოგადოებრივი/სოციალური გავლენის მოსახდენად;
ვალდებულებები ბენეფიციართა მიმართ - მნიშვნელოვანია შემოწმდეს, თუ რა მოლოდინები აქვთ ბენეფიციარებს ფილანთროპიული ორგანიზაციების მიმართ და რამდენად
შესრულდა აღნიშნული მოლოდინები ფილანთროპიული აქტორების მიერ;
მმართველობა და სხვა რესურსები - გავლენის ანგარიშში ასევე უნდა აისახოს, თუ
რამდენად შეესაბამება მმართველობის სტრუქტურა და ფილანთროპიული აქტორის
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სადამფუძნებლო დოკუმენტაცია და
გავლენის მოხდენის მიზანს. 114

სტრატეგიული დოკუმენტები სოციალური

კვლევის ფარგლებში შესწავლილ ქვეყნებში განსხვავებულია მიდგომა იმასთან დაკავშირებით, თუ რას უნდა ასახავდეს გავლენის ანგარიში ფილანთროპიული აქტორებისათვის.
მეტიც, ისეთ ქვეყნებში, სადაც ასეთი ანგარიშები სახელმწიფოს მიერ არ მოითხოვება და
ფილანთროპიული აქტორების მიერ ნებაყოფლობით, ფართო საზოგადოების წინაშე
ანგარიშვალდებულების პრინციპის დაცვით ხორციელდება, განსხვავებულია ის მონაცემები,
რომლებიც ხსენებულ ანგარიშებში აისახება. თუმცა, შეინიშნება საერთო მიდგომები:
-

-

მოთხოვნილი და/ან დამოუკიდებელი ანგარიშგების შემთხვევაში გავლენის ანგარიშებში აისახება ინფორმაცია ფილანთროპიული აქტორების შესახებ ისეთი
ინფორმაცია, როგორიცაა: მმართველობის ორგანოები; დასაქმებულთა/მოხალისეთა
რაოდენობა; საქმიანობის ხანგრძლივობა; გეოგრაფიული არეალი; საქმიანობის
სფერო; ბენეფიციართა რაოდენობა და სხვა რელევანტური მახასიათებლები;
ფილანთროპიული აქტორის სტრატეგიული მიზნები და ამოცანები, ასევე ძირითადი
აქტივობები, რომლებიც უკავშირდება აქტორის ფილანთროპიულ საქმიანობას;
წლის მანძილზე მოპოვებული ფინანსური და არაფინანსური რესურსები და მათი
წყაროები, ასევე მიზნობრივად გაწეული ხარჯები;
გაწეული სამუშაო, მიღებული პროდუქტები და მომსახურება;
ოთხივე (რესურსის, პროდუქტის, შედეგის, გავლენის) დონის ინდიკატორები;
გრძელვადიანი გავლენის ანალიზი.

შესწავლილი ქვეყნების ნაწილში მოთხოვნილია, რომ ფილანთროპიულმა ორგანიზაციებმა
ყოველწლიურად მოამზადონ გავლენის ანგარიშგების დოკუმენტი. 115 ასეთი მოთხოვნა რიგ
შემთხვევებში უკავშირდება ფილანთროპიული ორგანიზაციების მიერ განსაზღვრული მხარდაჭერის მექანიზმით სარგებლობას. მაგალითად, უნგრეთში, სლოვაკეთსა და პოლონეთში
სწორედ აღნიშნული მოთხოვნის კეთილსინდისიერ დაცვას უკავშირდება ორგანიზაციების
მიერ პროცენტული ფილანტროპიის მოდელით/გადასახადების საპროცენტო მექანიზმით
(გადასახადების 1%-ის მექანიზმი) სარგებლობის შესაძლებლობა. 116 სხვა ქვეყნების
შემთხვევაში აღნიშნული ხორციელდება ფართო საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების პრინციპის დაცვის და საქმიანობის შესახებ ინდივიდუალური და კორპორაციული
დონორების დაინტერესების მიზნით.

Picón Martínez A., Gaggiotti, G., and Gianoncelli, A., (2021), “Navigating impact measurement and management – How
to integrate impact throughout the investment journey”, EVPA.
115 Philanthropy Europe Association (2021), Comparative Highlights of Foundation Laws: The Operating Environment for
Foundations in Europe 2021.
116 იქვე.
114
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9. დასკვნები და რეკომენდაციები
საქართველოს გამოცდილების შესწავლამ, სფეროს აქტორების გამოკითხვამ, ასევე
ჩატარებული სამაგიდო კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ უკანასკნელი პერიოდის მანძილზე
სამოქალაქო საზოგადოების, ფილანთროპიისა და მოხალისეობრივი საქმიანობის განვითარებისკენ გადადგმული ნაბიჯების მიუხედავად, გამოწვევები არსებობს ეკოსისტემის სამივე
ელემენტის - მარეგულირებელი ჩარჩოს, ინსტიტუციური და პოლიტიკის ჩარჩოს, აგრეთვე
კულტურის კუთხით. შესაბამისად, სამოქალაქო აქტივიზმის შედარებითი სისუსტის,
ფილანთროპიული და მოხალისეობრივი კულტურის ნაკლებობის გამო, სფეროს განვითარება
შედარებით ნელა მიმდინარეობს. აღნიშნულს ემატება ფილანთროპიის არსისა და საჭიროების
კუთხით არსებული განსხვავებული დამოკიდებულებები - ფილანთროპია გაიგივებულია
ქველმოქმედებასთან, მოხალისეობრივი ქსელი ნელა ვითარდება, ამასთან, ნაკლები
ყურადღება ექცევა ფილანთროპიული და მოხალისეობრივი საქმიანობის პოტენციურ
სოციალურ თუ ეკონომიკურ გავლენასა და სოციალურ მდგრადობას.
ფილანთროპიული და მოხალისეობრივი სფეროს გარკვეული მიმართულებებით გადადგმული ნაბიჯები არ ეფუძნება სახელმწიფოს და სექტორის სხვა აქტორებს შორის გაზიარებულ რაიმე ერთიან ხედვას და პოლიტიკას. სახელმწიფო და კერძო სექტორში არსებული
შესაძლებლობები ნაკლებადაა მორგებული აღნიშნული სექტორის განვითარებაზე. ამ სფეროს
მხარდამჭერი პროგრამები წერტილოვანია და არაა დაფუძნებული სფეროს საჭიროებების
ერთიან გაზიარებულ ხედვაზე.
კერძო სექტორის მიერ დაგეგმილი მხარდამჭერი პროგრამები (საგრანტო პროექტები,
საკრედიტო მექანიზმები) მეტწილად სპორადულია. როგორც წესი არ გამოიყენება ჰოლისტური მიდგომა, რომლის დანერგვის შემთხვევაში, შესაძლებელია, საფუძველი ჩაეყაროს
სახელმწიფო, კერძო სექტორსა და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის
ახალ მიმართულებას, განსაკუთრებით, ისეთ საკითხებთან მიმართებით, რომლებიც
ინოვაციის ხელშეწყობას ეხება. თუმცა, ამგვარი პარტნიორობის დამყარების მიზნით
აუცილებელია ფილანთროპიული თემის შესაბამისი ეკოსისტემის შექმნა და მათი
შესაძლებლობების არსებითი გაძლიერება.
გამოწვევები არსებობს თავად ფილანთროპიული და მოხალისეობრივი აქტორების
პოზიციონირებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის, ორგანიზაციული მდგრადობის,
შემოსავლის წყაროების მოძიების, ერთობლივი ადვოკატირების კუთხითაც. კერძოდ,
სხვადასხვა წყაროს მიმოხილვამ აჩვენა, რომ ფილანთროპიული და მოხალისეობრივი
ორგანიზაციების საკომუნიკაციო საქმიანობა ნაკლებადაა მორგებული საზოგადოების
ინფორმირებისა და საქმიანობით დაინტერესების მიზანზე, მეტად სპორადულია და
ორგანიზაციის პოზიციონირებას, მისი დადებითი გავლენის ფართო აუდიტორიისათვის
გაცნობის ამოცანას მეტწილად ვერ ასრულებს. ორგანიზაციების შემოსავლის წყაროები
ერთგვაროვანია - მათი უმეტესობა საერთაშორისო დონორების საგრანტო ინსტრუმენტზეა
დამოკიდებული. მუნიციპალურ და სახელმწიფო დონეზე მონეტარული მხარდაჭერის
შესაძლებლობების არარსებობის, ინდივიდუალური და კორპორაციული დონაციების
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კულტურის ნაკლებობის გათვალისწინებით, აღნიშნული ფაქტორი მნიშვნელოვან საფრთხეს
უქმნის აქტორების ორგანიზაციულ მდგრადობას.
გამოწვევები არსებობს კორპორაციული ფილანთროპიისა თუ მოხალისეობრივი კულტურის
თვალსაზრისითაც. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში იზრდება მეწარმეების
დაინტერესება სოციალური (მდგრადი) პასუხისმგებლობის კომპონენტის მიმართ, ინტერვიუებმა აჩვენა, რომ მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი ფილანთროპიასა და მოხალისეობას
სოციალური კორპორაციული პასუხისმგებლობის კომპონენტად არ მოიაზრებს. ის
კორპორაციები, რომლებიც ჩართულნი არიან კორპორაციულ ფილანთროპიაში, აღნიშნულს
საკუთარი ძალებით, შესაბამისი ექსპერტიზის მქონე ორგანიზაციების გარეშე ან მათი
მინიმალური ჩართულობით ახორციელებენ. ინტერვიუებმა ასევე აჩვენა, რომ კორპორაციული ფილანთროპიისა თუ მოხალისეობის მიმართ ინტერესის ნაკლებობის გამო, არსებული
საგადასახადო შეღავათები კორპორაციებისათვის უცნობი ან მცირედ მიმზიდველია.

რეკომენდაციები:
1. ჩატარებული სამაგიდო კვლევის შედეგებმა აჩვენა კანონმდებლობის დონეზე ფილანთროპიული საქმიანობის ფართო გაგების და მისი ცალკეული მიმართულებების აღიარების,
ცნებების განმარტებისა და შესაბამისი მარეგულირებელი ჩარჩოს გაუმჯობესების
საჭიროება. შესაბამისი კანონმდებლობის არსებობა ფილანთროპიულ ერთეულებსა და მათ
მხარდამჭერ კერძო სექტორის აქტორებს საშუალებას მისცემს, საკუთარი მიზნების
შესაბამის რეგულირებას დაექვემდებარონ საგადასახადო, საგრანტო და საჯარო შესყიდვების სფეროებში, აგრეთვე ისარგებლონ მათზე მორგებული საჯარო პოლიტიკის
ინსტრუმენტებით;
2. მიზანშეწონილია „მოხალისეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის შემდგომი დახვეწა,
მისი მიღების შემდეგ პრაქტიკაში გამოკვეთილი ხარვეზების გათვალისწინებით. სფეროს
აქტორთა გამოკითხვამ და საერთაშორისო პრაქტიკის მიმოხილვამ აჩვენა, რომ
მიზანშეწონილია საკანონმდებლო ჩარჩომ მეტად დეტალურად განსაზღვროს მოხალისეთა და მასპინძელი ორგანიზაციების უფლებები და ვალდებულებები;
3. მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებული აქცენტი დაეთმოს ფილანთროპიული და მოხალისეობრივი სფეროს წამახალისებელი მონეტარული და არამონეტარული წახალისების
მექანიზმების დანერგვასა და გაძლიერებას, რადგან მათი ნაკლებობა ხელს უშლის
ფილანთროპიისა და მოხალისეობის კულტურის განვითარებას და შესაბამისისი
ეკოსისტემის ჩამოყალიბებას ქვეყანაში. მიზანშეწონილია, განისაზღვროს საგადასახადო
სტიმულირების მექანიზმები ინდივიდუალური დონაციის ან ინდივიდუალური და
კორპორაციული მოხალისეობრივი საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში. მოხალისეობრივი საქმიანობის შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია ყურადღება გამახვილდეს ისეთ
მექანიზმებზე როგორებიცაა სადაზღვევო პაკეტის შეთავაზება მოხალისისათვის, აგრეთვე,
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სასწავლო კრედიტების მინიჭების შესაძლებლობა საგანმანათლებლო დაწესებულებების
მიერ;
4. მნიშვნელოვანია, კანონმდებლობით განისაზღვროს გარკვეულ სფეროებში (სოციალური
სერვისები, შშმ პირთა და ბავშვთა უფლებები, ჯანდაცვა, ფსიქო-სოციალური მომსახურება, გარემოს დაცვა) მომსახურების ბენეფიციართათვის მიწოდების უფლებამოსილების
მაქსიმალური დელეგირება ადგილობრივი ფილანთროპიული და მოხალისეობრივი
ორგანიზაციებისთვის;
5. ფილანთროპიული და მოხალისეობრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერის მიზნით,
მიზანშეწონილია გადაიდგას ნაბიჯები ევროპის ქვეყნებში აპრობირებული პროცენტული
ფილანთროპიის მოდელის/გადასახადების საპროცენტო მექანიზმის დანერგვის
მიმართულებით;
6. მნიშვნელოვანია, შესაბამისი პოლიტიკის ინსტრუმენტების, კერძოდ, მუნიციპალურ და
ეროვნულ დონეზე სტრატეგიული დოკუმენტების შექმნა (მათ შორის შესაძლებელია
ფილანთროპიისა და მოხალისეობრივი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების მიხედვით), რომლებშიც გაიწერება სტრატეგიული ხედვა. შესაბამისი დოკუმენტები უნდა
შემუშავდეს როგორც ფილანთროპიის, ისე მოხალისეობრივი საქმიანობის კუთხით.
სტრატეგიები და შესაბამისი სამოქმედო გეგმები უნდა დაეფუძნოს ჰოლისტურ მიდგომას
და ასახავდეს ფილანთროპიული და მოხალისეობრივი სფეროს განვითარებაზე
მიმართულ სპეციფიკურ, დროში გაწერილ ნაბიჯებს. აღნიშნულ სტრატეგიულ დოკუმენტებში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს კერძო სექტორის ინფორმირების
საჭიროებას, ფილანთროპიისა და მოხალისეობის, როგორც კორპორაციული სოციალური
პასუხისმგებლობის (კორპორაციული მდგრადობის) მნიშვნელოვანი კომპონენტის
შესახებ;
7. რეკომენდებულია, ცენტრალურ და მუნიციპალურ დონეზე პასუხისმგებელი სტრუქტურების იდენტიფიცირება, რომლებიც წარმართავენ ფილანთროპიისა და მოხალისეობრივი
საქმიანობის განვითარებისაკენ გადადგმულ ნაბიჯებს და მოახდენენ ამ სფეროებში
სხვადასხვა აქტორების საქმიანობის კოორდინაციას. აღნიშნული სტრუქტურების
შემადგენლობაში, სათათბირო ხმის უფლებით, უნდა შედიოდნენ ფილანთროპიული და
მოხალისეობრივი ორგანიზაციების, მოქალაქეთა ჯგუფებისა და კერძო სექტორის
წარმომადგენლები. სწორედ, მათი მონაწილეობით და ჩართულობით უნდა მოხდეს
პოლიტიკის დოკუმენტებისა და მხარდაჭერის პროგრამების შემუშავება;
8. მნიშვნელოვანია, ფილანთროპიული და მოხალისეობრივი საქმიანობის ხელშემწყობი
არამონეტარული ინსტრუმენტების დანერგვა, რომლებიც შესაძლებელია გაწერილი იყოს
შესაბამისი სტრატეგიული დოკუმენტებით. ამასთან, რეკომენდებულია გათვალისწინებული იყოს შემდეგი კომპონენტები:
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გადაწყვეტილების მიმღები პირების (ცენტრალურ და მუნიციპალურ დონეებზე)
და ზოგადი საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება ფილანთროპიული და
მოხალისეობრივი საქმიანობის მნიშვნელობის შესახებ;
კერძო სექტორსა და ფილანთროპიულ თუ მოხალისეობრივ ორგანიზაციებს
შორის დიალოგის ხელშეწყობა შესაბამისი პლატფორმის ამოქმედების გზით
(განსაკუთრებით, მუნიციპალიტეტის დონეზე) და აქცენტის გაკეთება კორპორაციულ ფილანთროპიასა და მოხალისეობაზე, როგორც სოციალურად
პასუხისმგებლიანი ბიზნესის მახასიათებლებზე;
მუნიციპალიტეტების მიერ ფილანთროპიული და მოხალისეობრივი საქმიანობაში
ჩართული საინიციატივო ჯგუფებისა თუ ინდივიდებისათვის ტრენინგ-კურსების
შემუშავება და მიწოდება. აღნიშნული შეიძლება განხორციელდეს ადგილობრივი
ფილანთროპიული და მოხალისეობრივი ორგანიზაციების დაკონტრაქტების
გზით. აღნიშნული ხელს შეუწყობს არა მხოლოდ ფილანთროპიისა და მოხალისეობის მიმართ ინტერესის გაღვივებას და ცოდნის მატებას, არამედ ორგანიზაციებს შემოსავლის დამატებით წყაროსაც შეუქმნის;
მუნიციპალურ მოხალისეთა რეესტრების შექმნისაკენ ნაბიჯების გადადგმა
საერთაშორისო გამოცდილების გამოყენებით, რათა გამარტივდეს მოხალისეთა
მობილიზების, მათი უფლებების დაცვისა და განვითარებაზე ორიენტირებული
საქმიანობის განხორციელება.

9. მხარდაჭერის სისტემასთან დაკავშირებული პოლიტიკის ინსტრუმენტების შემუშავებისას, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს კერძო სექტორის კომპონენტს.
მნიშვნელოვანია, წახალისდეს, როგორც ტრადიციულ საწარმოებსა და ფილანთროპიულ
საქმიანობაში ჩართულ ერთეულებს შორის პროდუქტისა და სერვისის მიწოდების
პროცესში თანამშრომლობის შესაძლებლობა, ისე მენტორობის და ტრენინგ პროგრამების
შემუშავება, რომელთა ფარგლებშიც მეწარმეები შესაბამისი უნარების განვითარებაში
დაეხმარებიან ფილანთროპიაში ჩართულ პირებსა და ორგანიზაციებს. აღნიშნულის
მიღწევა შესაძლებელია ტრადიციული ბიზნესის ცნობიერების ამაღლებით სოციალური
მდგრადობის კომპონენტისა და ფილანთროპიისა და მოხალისეობის მნიშვნელობის
შესახებ;
10. მნიშვნელოვანია, სახელმწიფოს, ფილანთროპიული ორგანიზაციებისა და კორპორაციულ
ფილანთროპიაში ჩართულ აქტორთა მჭიდრო თანამშრომლობა სხვადასხვა აქტორებთან,
მათ შორის, სამეცნიერო წრეებთან, კერძო სექტორთან, საერთაშორისო პარტნიორებსა და
სხვა დაინტერესებულ პირებთან, რათა დაიგეგმოს და განხორციელდეს
ისეთი
ინოვაციური აქტივობები, რომლებსაც საზოგადოების ფართო სეგმენტისათვის სასარგებლო შედეგის მოტანა შეუძლია;
11. მიზანშეწონილია, კორპორაციულ ფილანთროპიაში ჩართული აქტორების (ფილანთროპიული და მოხალისეობრივი ორგანიზაციების) მოტივაციის ამაღლება მათ მიერ
საკუთარი სოციალური, გარემოსდაცვითი თუ სხვა გავლენის ანგარიშის მომზადების
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მიმართულებით. მნიშვნელოვანია, ფილანთროპიული და მოხალისეობრივ საქმიანობაში
ჩართულ აქტორებს ჰქონდეთ, როგორც მათი საქმიანობის გავლენის შეფასების მეთოდოლოგიის გამოყენების, ისე მისი შედეგების ფართო საზოგადოებისათვის გაზიარების
უნარი და მოტივაცია. აღნიშნულისთვის, თავის მხრივ მნიშვნელოვანია დონორი
ორგანიზაციების მხარდაჭერა, მათ შორის ფინანსური მხარდაჭერის გზით;
12. ფილანთროპიული სფეროს მიმართ საზოგადოების ნდობის ზრდის მიზნით, ფილანთროპიული და მოხალისეობრივ საქმიანობაში ჩართული აქტორების მიერ განსაკუთრებული
ყურადღება უნდა დაეთმოს მათ საქმიანობაში ფართო საზოგადოების ჩართვაზე
ორიენტირებული საკომუნიკაციო სტრატეგიების შემუშავებას. ყურადღება უნდა
დაეთმოს იმ საკომუნიკაციო არხებსა და გზავნილებს, რომელიც გამოიყენება
ფილანთროპიული და მოხალისეობრივი აქტორებისა და საჯარო მოხელეების მიერ
აღნიშნულ სფეროზე საუბრისას. საზოგადოების წინაშე ფინანსურ და ფილანთროპიულ
გავლენასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ანგარიშვალდებულების გასაზრდელად უნდა
დაინერგოს მოქალაქეებისთვის მისაღები და გასაგები ფორმატები. ამდენად, მნიშვნელოვანია ფილანთროპიული ორგანიზაციების მიერ საკომუნიკაციო არხების გაუმჯობესება
და პროაქტიული ინფორმირება აქტივობებისა და მიღებული შედეგების შესახებ;
13. საზოგადოებასთან, კერძო სექტორსა და მუნიციპალიტეტებთან მჭიდრო კონტაქტის
დამყარების მიზნით, მნიშვნელოვანია, რომ ფილანთროპიული და მოხალისეობრივი
ორგანიზაციების აქტივობები მორგებული იყოს შესაბამის თემში/გეოგრაფიულ არეალში
არსებული გამოწვევების აღმოფხვრაზე. ამ მიზნით, მიზანშეწონილია მოქალაქეთა აზრისა
და განწყობების გამოკითხვის პრაქტიკის დანერგვა, რომელიც აისახება ორგანიზაციების
სტრატეგიულ მიზნებში;
14. ფილანთროპიულმა და მოხალისეობრივ საქმიანობაში ჩართულმა აქტორებმა, კერძო
სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობის გზით უნდა შეიმუშაონ დაფინანსების
ალტერნატიული წყაროების იდენტიფიცირების გზები, რათა უზრუნველყოფილი იყოს
მათი საქმიანობის უწყვეტობა და მიღწეული შედეგების მდგრადობა. აღნიშნულის
მისაღწევად, მნიშვნელოვანია კომპანიების ინფორმირება სტრატეგიული ფილანთროპიისა და არამომგებიან ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ძლიერი მხარეების, მათ
შორის, ამგვარი პარტნიორობის სარგებლიანობის შესახებ;
15. სახელმწიფოს, კერძო სექტორისა და ფილანთროპიული აქტორების ერთობლივი
ძალისხმევით უნდა შეიქმნას მოქალაქეთა, მათ შორის, კერძო სექტორში დასაქმებულ
პირთა ფილანთროპიულ საქმიანობაში ჩართვის გზები და საშუალებები. აღნიშნულის
განხორციელება მათ შორის შესაძლებელია:
- კორპორაციულ მოხალისეთა ქსელების შექმნისა და გაძლიერების გზით;
- ბენეფიციარებთან, მოქალაქეებსა და ფართო საზოგადოებასთან უშუალო
კომუნიკაციის რეგულარული არხების დამყარების გზით.
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16. მნიშვნელოვანია, ფილანთროპიული და მოხალისეობრივი აქტორების ქოლგაასოციაციების შექმნა და გაძლიერება. აღნიშნული ჯგუფების ფარგლებში სხვადასხვა
დონეზე მოქმედი ორგანიზაციების მიერ მოხდება საკუთარი ცოდნისა და გამოცდილების
გაზიარება, მნიშვნელოვან საკითხებზე ერთობლივი ადვოკატირება და საერთო
პროექტების დაგეგმვა-განხორციელება.
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