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1 შესავალი
ფინანსური თანამონაწილეობრივი მიდგომის (FPA) მიზანია თვითრეგულირებადი
დინამიური

განვითარების

გენერირება,

რაც

გულისხმობს

კონსტრუქციული,

ინკლუზიური და ოჯახის, თემისა და რეგიონულ დონეზე თანამონაწილეობრივი
პროცესის

განხორციელებას.

მსგავსი

მიდგომა

ადგილობრივი

მოსახლეობის

მობილიზებას ახდენს და პირდაპირი დაფინანსების, კონკურსებისა და საპრიზო
გრანტების, ტრენინგებისა და მედიის მეშვეობით ხელს უწყობს ადგილობრივ
მცხოვრებლებს თავად იზრუნონ საკუთარ განვითარებაზე. იგი საშუალებას აძლევს
ადამიანებს
საკუთარი

აქტიურად

იმოქმედონ,

'განვითარებისათვის

აღმოაჩინონ და პრაქტიკაში

საჭირო

ქმედებები'.

პროექტი

გამოსცადონ

და

შესაბამისი

ექსპერტები კი ამ პროცესის ფასილიტატორის ფუნქციებით შემოიფარგლებიან.
ეკორეგიონული ბუნების დაცვის პროგრამის (ENPP) კონტექსტში სამხრეთ კავკასიაში
FPA-ს განვითარება და ტესტირება ტრანსსასაზღვრო გაერთიანებულმა სამდივნომ
(TJS)

ENPP ფინანსდება

განახორციელა.

ეკონომიკური თანამშრომლობისა

და

განვითარების სამინისტროს (BMZ) მიერ, KfW ბანკის (რეკონსტრუქციისა

და

განვითარების გერმანული ბანკი) მეშვეობით და მიზნად ისახავს ბუნების დაცვის
გაძლიერებას,

რაც

იმავდროულად

სოციალურ-ეკონომიკური

ადგილობრივი

განვითარების

მოსახლეობის

სტიმულირებასაც

ახდენს.

მდგრადი
დაცული

ტერიტორიების (PAs) და ENPP-ის პროექტებს ადგილობრივი თემები ხშირად
უნდობლობითა და მიუღებლობით ეკიდებიან, რადგან ისინი ტრადიციულად
დამოკიდებული არიან ბუნებრივ რესურსებზე, რაც მათ საარსებო საშუალებათა
წყაროს წარმოადგენს და ბუნების უფრო მკაცრი დაცვის სისტემის შემოღებას ისინი
თავიანთი საარსებო წყაროების და ცხოვრების ტრადიციული წესის მიმართ არსებულ
საფრთხედ

აღიქვამენ.

მცხოვრები

თემების

დაცული

ტერიტორიების

სოციალურ-ეკონომიკური

მიმდებარე

ტერიტორიებზე

განვითარების

შესაბამისი

თანამონაწილეობრივი მიდგომის ძიების პროცესში, 2012-2014 წლებში TJS-მა FPA-ს
ტესტირება მოახდინა, რაც ემყარებოდა „კონკურსის და დაჯილდოების“ კონტექსტში
თანამონაწილეობრივ მიდგომებს, რომლებსაც
ხშირად

„რაუმი"1"

საპილოტე

ლათინურ ამერიკაში იყენებენ და

სახელწოდებით მოიხსენიებენ.

პროექტების

განხორციელების

შემდგომ

FPA-მ

საშუალება

მისცა

ადამიანებს თავად ეპოვათ თავიანთი საარსებო წყაროების გაუმჯობესების ის
გზები, რომლებიც ბუნების

დაცვასთან

შესაბამისობაში იქნებოდა. სოფლებში

მესაკუთრეთა რაოდენობა საკმაოდ მაღალი იყო; აქედან გამომდინარე, შემდგომი
განვითარებისათვის დამატებითი დაფინანსების მოზიდვა შესაძლებელი გახდა
როგორც საკუთარი, ასევე ადგილობრივი რესურსებიდან. დადებითმა ეფექტმა

1

კუეჩუა ნიშნავს "დღესასწაულს". კუეჩუა ანდების რეგიონის მცხოვრებთა მშობლიური ენაა.
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დაცული ტერიტორიების პროექტების მიმართ ადგილობრივი თემების ნდობის
ხარისხი საგრძნობლად გააუმჯობესა.

2014 წელს TJS-მა

მოამზადდა FPA-ს 'სახელმძღვანელოს

და

მეთოდების'

პირველი გამოცემა და ტრენინგი ჩაუტარდა SPPA-ს (საქართველოს დაცული
ტერიტორიების სისტემის დაცვის პროგრამა) და
ეკორეგიონული

კორიდორების

პროგრამა)

ECF-ს (სამხრეთ კავკასიის

პროგრამებში

მონაწილე

პრაქტიკოსებს. ამ პროექტების მეშვეობით FPA-ს აქტივობები

FPA

წარმატებით

განხორციელდა და 2017 წელს გამოცდილების გაზიარების მიზნით სამხრეთ
კავკასიის ყველა პრაქტიკოსის შეკრება მოეწყო. აშკარა წარმატება და FPA-ს
აქტივობების

მრავალფეროვნება

მოტივაციის

მომცემი

აღმოჩნდა.

ამ

პროექტებიდან მიღებულ გამოცდილებასა და შედეგებზე და პრაქტიკოსების
კომენტარებზე დაყრდნობით შესწორდა და მომზადდა 'სახელმძღვანელოს და
მეთოდების' მეორე განახლებული ვერსია.
სახელმძღვანელო მოიცავს FPA აქტივობების დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის
საჭირო ინსტრუქციებს. მკითხველებს, ვისთვისაც FPA ახალი ცნებაა, შეუძლიათ
ყველა

თავი

თანმიმდევრობით

წაიკითხონ;

ვისაც

სპეციფიკურ

ინფორმაცია

ესაჭიროება, შესაბამისი ინფორმაციის სწრაფად მოძებნაში ქვემოთ მოყვანილი
მითითებები დაეხმარება:
§2

კოგნიტური განვითარების სწავლების თეორიის მოკლე მიმოხილვა და
ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ უკავშირებენ ადამიანები თავიანთ
ახალ შეხედულებებს არსებული ცოდნას, გამოცდილებასა და ნორმებს.

§3

FPA-ს ძირითადი პრინციპები, რომლებიც ხელს უწყობენ ადამიანების მიერ
ინკლუზიური და სამართლიანი განვითარების პროცესს.

§4

ძირითადი რეკომენდაციები და სახელმძღვანელო მითითებები, რომლებიც
საშუალებს აძლევს ადამიანებს, თავად აღმოაჩინონ მათთვის ხელშემწყობი
პირობები, განვითარების პოტენციალი და ახალი აქტივობები.

§5

FPA-ს განხორციელებისას ორგანიზაციული სტრუქტურისა და სხვადასხვა
დაინტერესებული მხარეებისა და ორგანიზაციების ფუნქციების აღწერა.

§6

FPA-ის განხორციელების ოთხი მეთოდის აღწერა: 1) კონკურსი და
დაჯილდოება, 2) კაპიტალიზაცია, 3) გაცვლითი ვიზიტები და სწავლება და
4) მედია.

§7

ფასილიტაციის გაიდლაინები, სოფლის პირობების სწრაფი შეფასება (RRA),
მონიტორინგი და ფინანსური მენეჯმენტი, რაც ხელს შეუწყობს FPA-ს
აქტივობების სათანადოდ წარმართვას.

§8

FPA-ს პროცესის სამ ძირითად ეტაპზე სხვადასხვა აქტივობების
განხორციელება: 1) საწყისი ეტაპის აქტივობები, 2) მოსამზადებელი
აქტივობები, რაც მონაწილეებს FPA-ს პროცესის და მისი განხორცილების
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წესების გაცნობაში დაეხმარება, და 3) FPA-ს აქტივობების განხორცილების
ძირითადი ფაზა.
§9

დასკვნითი მოსაზრებები, რომლებიც FPA-ს საპილოტე პროექტებისა და
სხვადასხვა პროექტების განხორციელების შედეგად მიღებულ
გამოცდილებასა და პროექტის დასრულების შემდგომი ავტონომიური
განვითარების პროცესის გაგრძელების შესაძლებლობებს შეაჯამებს.

რეკომენდებულია, აღნიშნული გაიდლაინები კრეატიულად და მოქნილი მიდგომით
შესრულდეს, რაც ხელს შეუწყობს წარმატებული შედეგების მიღწევას. ამ შემთხვევაში
ადამიანები თავად მოახდენენ საუკეთესო გადაწყვეტილებებისა და საუკეთესო
პრაქტიკის

იდენტიფიცირებას,

რაც

სხვადასხვა

ღონისძიებებსა

და

მედიაში

გამოვლინდება და მოსახლეობის ფართო წრეებს „საუკეთესო გამოცდილების
გამოყენებით სწავლის" შესაძლებლობას მისცემს. წარმატების მისაღწევად მთავარია
საქმიანობა

წინასწარ განსაზღვრული სპეციფიკური

მიზნების დასახვის გარეშე დაიწყოს

სოციალურ-ეკონომიკური

და მითითებებისა და ფასილიტაციის

დახმარებით FPA პროცესი ისე განვითარდეს, რომ საშუალება მისცეს ადამიანებს
თავად

მიიღონ

მათთვის სასარგებლო,

მდგრადი

განვითარების

პრინციპების

შესაბამისი გადაწყვეტილებები.
ავტორები მადლიერებას გამოთქვამენ ყველა პრაქტიკოსისა და FPA-ს პროცესში
მონაწილეთა მიმართ, რომლებიც მზად იყვნენ ამ არაორდინალური და ახლებური
მიდგომის დანერგვის ხელშესაწყობად, შემოქმედებითად ეკიდებოდნენ მიმდინარე
პროცესს

და

მზად

იყვნენ

საკუთარი

გამოცდილებისა

და

ენთუზიაზმის

გასაზიარებლად; მათ მოსაზრებებს დიდი წვლილი მიუძღვის განახლებული ვერსიის
შემუშავებაში.
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2 თეორიული კონტექსტი
FPA არის მოქნილი და ადამიანების მიერ მართული პროცესი, რომელიც ისე უნდა
წარიმართოს, რომ საშუალება მისცეს ბენეფიციარებს ეტაპობრივად გაიაზრონ
თავიანთი პრობლემები, მიიღონ ადეკვატური გადაწყვეტილებები და მიაღწიონ
თავიანთი საარსებო წყაროების გაუმჯობესებლად დასახულ ახალ მიზნებს. ეს
პროცესი მოიცავს კოგნიტური განვითარების სწავლებას, ქცევის ცვლილებებს, და
თემებში კოლექტიური სწავლების დანერგვას. ამ თავში მოცემულია კოგნიტური
განვითარების სწავლების პროცესის თეორიული საფუძვლების მოკლე მიმოხილვა,
რაც დაეხმარება პრაქტიკოსებს, FPA-ის დინამიკისა და მასზე რეაგირების მეთოდების
უკეთ გაგებაში, და უფრო ეფექტური FPA აქტივობების შემუშავებაში.

2.1

პიაჟეს კოგნიტური სწავლების თეორია, სქემები, ასიმილაცია
და აკომოდაცია

ცალკეულ

პიროვნებებსა

ხე

და

თემებს

აქვთ

მნიშვნელოვანი,

სასარგებლო გამოცდილებისა და ცოდნის საფუძველი, რაც მათ
წარსულშია

კარგი/

ფესვგადგმული

და

განაპირობებს

ცუდი

ვიზიტორი

მათი

შეხედულებების ფორმირებას სამყაროსა და არსებობის, კარგისა
და ცუდის გარჩევის, სასურველი და მიუღებელი, დასაშვები და
დაუშვებელი ქცევების შესახებ. ყოველივე ეს კი ქმნის გარკვეულ

„ღირებულებებს",
რომლებიც
განსაზღვრავენ
სხვადასხვა
სიტუაციების შეფასებისა და კონკრეტული ქცევის, ზოგადად
ცხოვრების, საარსებო საშუალებათა წყაროების, ჯგუფში და თემში სურათი 1. პიაჟეს
ქცევის, და ახალი მოვლენების (უჩვეულო, პრობლემატური ან სქემა
ხელსაყრელი) შეფასების ნორმებს. სიტუაციებისა და ქცევების
შეფასებისას ეს შეხედულებები, ღირებულებები და ხედვები ფუნქციონირებენ,
როგორც „შემეცნებითი ბარათები", რასაც პიაჟე უწოდებს „სქემებს", რომლებიც
აყალიბენენ ადამიანთა შეხედულებებს და ქცევებს.
სქემები იცვლება, რადგან ცხოვრების პირობები და საზოგადოებაც მუდმივად იცვლება;
ახალი ინფორმაციები, გამოცდილებები და პრაქტიკიდან მიღებული გაკვეთილები უკვე
არსებულ კოგნიტურ სტრუქტურას

2.

ემატება. ახალი ინფორმაციის და გამოცდილების

(რაც არსებული სქემების განხორციელების თვალსაზრისით საკმაოდ მნიშვნელოვანია),
მიღების შემდგომ ადამიანები უფრო მარტივად მიუსადაგებენ მათ არსებულ სქემებს, რაც
"უფრო სრულყოფილი სურათს" აყალიბებს. ახალი გამოცდილებები, რომლებსაც
იდენტიფიცირებადი კავშირი აქვთ უკვე არსებულთან, შესაბამის სტრუქტურულ

2

ასიმილაცია vs. მოდიფიკაცია, იხ.: მაგალითად:

https://www.teachthought.com/learning/assimilation-vs-accommodation-of-

knowledge/)
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ერთეულებს ემატება და მასთან შესაბამისობაში მოდის. ამ სქემების „გამდიდრებას"

„ასიმილაცია" ეწოდება. ეს არის პროცესი, რომლის დროსაც ინდივიდი არსებული
კოგნიტური სქემებით

ახორციელებს ახალი ინფორმაციის ათვისებას. თუ ახალი

ინფორმაცია, გამოცდილება და უნარები არ შეესაბამება არსებულ სქემებს, მაშინ
ადამიანები არარელევანტურად და უსარგებლოდ თვლიან და უგულვებელყოფენ მათ.

ასიმილაციის ერთ-ერთი მაგალითია ბავშვი, რომელმაც იცის, რომ ხეს აქვს მიწაში
ღრმად გადგმული ფესვები, ღერო, ტოტები და ფოთლები. ზრდის პროცესში ბავშვი
ხვდება, რომ გართობის მიზნით შეუძლია ხეზე აცოცდეს, თუმცა, იმასაც აცნობიერებს,
რომ ხე გვაძლევს ნაყოფს, გამოიყენება საშენ ან საშეშე მასალად, და უზრუნველყოფს
საარსებო წყაროებს. ახალი გამოცდილება აფართოებს და აძლიერებს არსებული
სქემების მეშვეობით ხის შეცნობის უნარს. მეორე მაგალითი მთიან რეგიონებში
მცხოვრები ადამიანების ტრადიციებს უკავშირდება, რაც განაპირობებს ნათესავებისა
და სხვა სოფლების მცხოვრებთა მიმართ სტუმართმოყვარეობას გამოვლენას, მათთვის
საკვებისა

და

ღამისთევის

უზრუნველყოფას.

მთის

მცხოვრებლები

ასევე

„ტრადიციული წესების" დაცვით ეპყრობიან ვიზიტორებს (მაგ. ტურისტებს),
ვისთვისაც ეს ტრადიციები უცხოა. ადგილობრივები აცნობიერებენ, რომ სხვა
ქვეყნებიდან ჩამოსული ვიზიტორები განსხვავებული ზნის ადამიანები არიან და
უცხო ენაზე მეტყველებენ, თუმცა სტუმართმოყვარეობის გამოხატვა ადგილობრივი
ტრადიციაა, რაც ნაკლებ ზემოქმედებას ახდენს მათ ცხოვრებასა და საარსებო
წყაროებზე.
ახალმა ინფორმაციამ და გამოცდილებამ შესაძლოა ახალი შეხედულებები და უნარები
წარმოშვას, რაც არსებული სქემების ძლიერ მოდიფიცირებას გამოიწვევს ან ახალი
ხედვებით, ქცევის ახალი წესებით და ახალი ღირებებულებით გამდიდრებულ
სრულიად ახალ სქემებს წარმოქმნის. ამ პროცესს „აკომოდაცია" ეწოდება, რომლის
დროსაც არსებულ შემეცნებით სტრუქტურებთან ძლიერი ადაპტაცია ან ახალი
გამოცდილებებით და შეხედულებებით გაჯერებული ახალი სქემატური ერთეულები
დამატება ხდება.

„ხის" შემეცნებითი კონცეფციის შემთხვევაში, ადამიანებს შესაძლებლობა ეძლევათ
გაეცნონ
ინფორმაციას
იმის
შესახებ,
თუ
როგორ
ეწინააღმდეგებიან
გარემოსდამცველები ხეების ჭრას და როგორ განიხილავენ პოლიტიკოსები ხეების
ჭრის საკითხს. ხე არ არის მხოლოდ საშენი და საშეშე მასალის, ჩრდილისა და
ადგილობრივი საარსებო საშუალებების წყარო; ის წარმოადგენს საერთაშორისო
დონის ეკოლოგიური პრობლემების განხილვისა და ეკონომიკური, სოციალური და
პოლიტიკური ინტერესების ობიექტს.
არსებობს საკმარისი რაოდენობით ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ შთანთქავენ
ხეები ნახშირორჟანგს და რა როლს ასრულებენ კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ
ბრძოლაში. მაგრამ, თუ ადამიანები არ განიცდიან კლიმატის ცვლილების უშუალო
ზემოქმედებას, ამ პრობლემასთან დაკავშირებით ქალაქის მცხოვრებლების და
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პოლიტიკოსების არგუმენტები შესაძლოა უაზრობად ჩათვალონ, და არც ცხოვრების
წესი შეცვალონ და არც თავიანთი შეხედულებები.
თუმცა, როდესაც ადამიანები კლიმატის ცვლილების უშუალო ზემოქმედებას ქვეშ
ექცევიან, როგორიცაა, გვალვა ან ამინდის მკვეთრი ცვალებადობა, რაც ზეგავლენას
ახდენს მოსავლიანობასა და ხის პროდუქციის წარმოებაზე, პირდაპირ აისახება მათ
საარსებო სასუალებათა წყაროებზე. როდესაც ადამიანები აცნობიერებენ, რა ფუნქციას
ასრულებენ

ხეები

კლიმატის

ცვლილებისასთან

ადაპტირებული

პროდუქციის

წარმოებაში, ეს იწვევს სოფლის მეურნეობასა და ხეებთან დაკავშირებული სქემების
ძლიერ

მოდიფიცირებას

ან

კლიმატის

ცვლილების,

ღირებულებებისა

და

საჭიროებების შესახებ ახალი სქემების წარმოქმნას, რასაც აკომოდაციას უწოდებენ.
მთიან

რეგიონებში

მცხოვრები

ადამიანების

შესახებ

მოყვანილი

მაგალითში,

სტუმართმოყვარეობა მათი ტრადიციაა და ისინი თანდათანობით ხვდებიან, რომ
ვიზიტორების მიღება ეკოტურიზმის განვითარების ახალ შესაძლებლობებს ქმნის.
ვიზიტორებს მოსწონთ ტრადიციული სტუმართმოყვარეობა, თუმცა არანაკლებ
დაინტერესებული არიან უკეთესი სანიტარული პირობებისა და სხვა მომსახურების
მიღებაში, რაშიც მზად არიან საფასური გადაიხადონ. მთაში მცხოვრები ადამიანები
აცნობიერებენ,

რომ

ვიზიტორებისთვის

სტუმართმოყვარეობის

სერვისების

უზრუნველყოფა და ეკოტურიზმის სერვისების მიწოდება ახალი შემოსავლების
მიღების შესაძლებლობაა.
როდესაც

ადგილობრივი

მოსახლეობის

მომსახურება

ხდება,

გულისხმობს

საცხოვრებელი

გადაკეთებას
სათანადო

ღირებულებები

საოჯახო

სანიტარული

შემოსავლის

და

საარსებო

სახლების

სასტუმროებად,

ან

წყაროდ
წყაროები

თავშესაფრების

გაუმჯობესებული

მომსახურებით

და

კვებით.

ვიზიტორების
იცვლება,

მისადაგებას

საწოლი

წარმატებული

რაც
ან

ოთახებით,
ბიზნესის

განსახორციელებლად საჭიროა უცხო ენის ცოდნა და ბიზნესის წარმოების უნარების
ათვისება. ადგილობრივი მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი ახალი ტურისტული
სერვისებით უზრუნველყოფს ვიზიტორებს, როგორიცაა, ტრანსპორტი, ტურისტული
გიდები, ცხენების ან ველოსიპედების გაქირავება.
ამ

პროცესის

განმავლობაში

ადამიანები

თავად

ხვდებიან,

რომ

ბიზნესის

წარმოებისთვის საჭიროა ახალი უნარებისა და ცოდნის ათვისება, რაც მათ სწავლის
სტიმულს აძლევს, და რასაც შემდგომში თავიანთი სარგებლის მიღების მიზნით
გამოიყენებენ. ახალი ინფორმაციისა ან უნარ-ჩვევების ასათვისებლად ტრენინგის
გავლა ზოგადად უფრო ეფექტურია, თუ ის უშუალოდ ცხოვრებისა და სამუშაო
პრაქტიკის დაუფლებას უკავშირდება და ზრდასრულების სწავლების პრინციპებზეა
დაფუძნებული (იხ. §6.3). ამ დროს ხდება ცოდნის, უნარებისა და გამოცდილების
გაუმჯობესება, ადაპტირება და მოდიფიცირებულ სქემებში მათი შერწყმა, რაც
განვითარების ახალი მიმართულებების წარმოქმნას უზრუნველყოფს.
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პიაჟე ეწინააღმდეგებოდა იმ შეხედულებას, რომელიც ცოდნას განიხილავს, როგორც
რეალობის პასიურ ასლს. ის დარწმუნებული იყო, რომ მატერიალური საგნის
გაცნობიერება გულისხმობს მასზე რეაგირებას ტრანსფორმაციის ისეთი სისტემების
ჩამოყალიბებით, რომლებიც შესაძლოა მოვლენაზე ზემოქმედების ან მისი არსის
შესაბამისად განხორციელდეს. რეალობის გააზრება ნიშნავს ისეთი კონსტრუქციული
სისტემების შემუშავებას, რომლებიც მეტ-ნაკლებად შეესაბამება რეალობას.
FPA სტიმულს აძლევს ადგილობრივ მცხოვრებლებს, გაიღრმავონ ცოდნა თავიანთი
ყოფის შესახებ, და ისე შეცვალონ საკუთარი ცხოვრების სტილი, რომ თავად შეძლონ
თვითგანვითარებაზე ზრუნვა, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება და ახალი
საარსებო წყაროების მოპოვება. ახალი გამოცდილებისა და ცოდნის ასიმილაცია და
აკომოდაცია ხელს უწყობს ახალი საარსებო საშუალებების წარმოქმნას, რაც ისეა
ადაპტირებული რეალობასთან, რომ უზრუნველყოფს პრობლემების გადაჭრისა და
განვითარების ახალი შესაძლებლობების უკეთ გამოყენებას.
FPA-ის განხორციელება იწყება არსებული საარსებო წყაროებისა და სქემების
გათვალისწინებით. FPA-ის ოთხივე მეთოდი სტიმულს აძლევს ადამიანებს აქტიურად
შეისწავლონ

და

გამოსცადონ

მათთვის

შესაფერი

განვითარების

ახალი

შესაძლებლობები. FPA უზრუნველყოფს კონკურსების მეშვეობით პრობლემების
გადაჭრასა და ექსპერიმენტების დაფინანსებას. საჭირობებზე მორგებული ტრენინგები
და გაცვლითი ვიზიტები ხელს უწყობენ ცოდნის გაღრმავებასა და განვითარების
ახალი

გზების

აღმოჩენას.

საუკეთესო

გადაწყვეტილებები

და

გამოცდილება

ჯილდოებით წახალისდება, სხვადასხვა ღონისძიებების ყურადღების ცენტრში ექცევა
და მედიაში შუქდება, რათა ყველას მიეცეს საუკეთესო პრაქტიკის გამოყენების
საშუალება. ამ გზით ადამიანები უფრო მარტივად შეძლებენ გამოცდილების
ინტერნალიზაციას, ადაპტირებას, გონივრული გადაწყვეტილებების მიღებასა და
ყოველივე ამის კონტრუქციულად

გამოყენებას. კოგნიტური აღმოჩენები და

განვითარების პროცესი უზრუნველყოფს მონაწილეობრივი ინტერესის გაღვივებას,
ხელს უწყობს სუსტი და ძლიერი მხარეების გააზრებას, და იწვევს სიამაყის განცდას.
ამ

პროცესში

წარუმატებლობებიც

არსებობს

წარმატებებიც.
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3 FPA პრინციპები
მკაფიოდ განსაზღვრული მიზნების, მიღწევებისა და დროში გაწერილი ვადების
მქონე პროექტების შემსრულებლები რთულად მიიჩნევენ მოქნილი და ადამიანებზე
მორგებული ფინანსური თანამონაწილეობრივი მიდგომის პროცესის განხორციელებას,
რისი შედეგებიც ნაკლებად პროგნოზირებადია. პროექტის განმხორციელებლები, ვინც

პროექტის

მიღწევებზე

არიან

კონცენტრირებული

და

შიშობენ,

რომ

თანამონაწილეობრივი პროცესის განხორციელებას შესაძლოა პროექტის მიზნებიდან
და მანდატიდან გადახვევა მოჰყვეს შედეგად, შესაძლებელიან FPA პროცესი ისე
წარმართონ, რომ გადაწყვეტილებებს მოარგონ, პროექტის ფორმულირების ეტაპზე
ექსპერტების

და

პროფესიონალების

მიერ

განსაზღვრულ

შედეგებს

და

გდაწყვეტილებებს დაუქვემდებარონ.
ამ თავში მოყვანილი FPA პრინციპები კოგნიტური განვითარების სწავლების
თეორიულ კონცეფციასა და ზოგად მონაწილეობრივ მიდგომას ეფუძნება და
შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც FPA განხორციელებისა და დაგეგმვის
სახელმძღვანელო.
ეს პრინციპები პროცესის დასაწყისშივე უნდა განვუმარტოთ მონაწილეებს, ისე რომ
მათ შემდგომ ეტაპებზე შეძლონ ამ პრინციპების გამოყენება. ამ პრინციპების დაცვა
უნდა მოხდეს ადგილზე არსებული პრაქტიკული სიტუაციის გათვალისწინებით და
FPA ინსტრუმენტების პრაქტიკული გამოყენების შესაბამისად. თუ FPA პროცესის
ნებისმიერ

ეტაპზე

მიმდინარეობს

თუ

გაჩნდება
არა

ეს

ეჭვი

იმასთან

პროცესი,

დაკავშირებით,

ფასილიტატორმა

უნდა

მართებულად
გადაამოწმოს

(მონაწილეებთან ერთად) რამდენად კარგად ხორციელდება შესაბამისი პრინციპების
დაცვა. სადაც საჭიროა, უნდა მოხდეს პრინციპებისა და მათი დაცვის შემოწმების
მეთოდის მოკლე აღწერა.

3.1

ყველა აქტივობას ადამიანები მართავენ

კოგნიტური განვითარების სწავლებას კარგი შედეგი მოჰყვება იმ შემთხვევაში, თუ
ადამიანებს ეძლევათ შესაძლებლობა

თავად მიიღონ თავიანთი განვითარების

შესახებ გადაწყვეტილებები და ზუსტად მიუსადაგონ თავიანთი შეხედულებებს (მაგ.
მოარგონ თავიანთ სქემებს). ასიმილაცია და აკომოდაცია უმჯობესია სხვისი ჩარევის
გარეშე მოხდეს. FPA პრაქტიკოსების დაადგინეს, რომ სამხრეთ კავკასიაში FPA
პროცესის მონაწილეებმა გამოავლინეს თავიანთი პრობლემების გადაჭრის კარგი
უნარი,

მიიღეს

რაციონალური

გადაწყვეტილებები

თავიანთ

განვითარებასთან

დაკავშირებით და ბევრად მეტი ინიციატივა გამოამჟღავნეს, ვიდრე მოსალოდნელი
იყო.
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აქედან გამომდინარე, FPA და მისი ფასილიტატორები ყოველმხრივ ცდილობენ,
რომ ყველა იდეისა და ინიციატივის ავტორი ადგილობრივი მოსახლეობა იყოს; ამ
თვალსაზრისით,

თავისუფალია

FPA

და

არ

იზღუდება

ესპერტების

მიერ

ინიცირებული ტენდენციებითა და გადაწყვეტილებებით. FPA-ს განხორციელება
იწყება

სოფლის პირობების სწრაფი

საარსებო

წყაროებთან

იდენტიფიცირებას,

შეფასებით

დაკავშირებული

შემდგომში

კი

ეწყობა

(RRA), რაც უზრუნველყოფს

საკითხებისა
ადგილობრივ

და

თემების

მოსახლეობასთან

ამ

საკითხებზე დისკუსიები და FPA აქტივობების თემატიკის განსაზღვრა. RRA-ის
შესახებ ინფორმაცია იხ. §7.2, ხოლო აქტივობების საწყისი ფაზაში FPA აქტივობების
შესახებ ინფორმაცია - იხ. §8.1.

3.2

FPA ინკლუზიური და სამართლიანი პროცესია

ინკლუზიურობა
ასაკისა

და

ნიშნავს FPA-სპროცესში თემის ყველა კატეგორიის (შესაბამისი

სქესის,

უმცირესობებისა

მდიდარი

და

მონაწილეობას,ისე,

და

ღარიბი

სოციალურად
რომ

ფენების,

დაუცველი

თითოეულ

მათგანს

განათლების

ფენების)
მიეცეს

მქონე,

წარმომადგენელთა

სარგებლის

მიღების

შესაძლებლობა. FPA-ს საწყის ფაზაში RRA-ს ჩატარება საჭიროა სამიზნე თემების
სხვადასხვა

სეგმენტების,

ჯგუფებისა

და

კატეგორიების

იდენტიფიცირების

მიზნით, და ასევე საჭირო რესურსებზე თემების ხელმისაწვდომობისა და საარსებო
საშუალებათა წყაროების მოპოვებასთან დაკავშირებით მათ წინაშე არსებული
პრობლემების დასადგენად.
RRA-ს შედეგად მოპოვებული ინფორმაცია ხელს უწყობს აქტივობების იმგვარად
შემუშავებას, რომ

FPA

აქტივობებში მონაწილეობა ყველა

ხელმისაწვდომი. ზოგიერთ შემთხვევებში,

FPA-ს

ჯგუფისთვის იყოს

სპეციფიკური

აქტივობები

მიზნად ისახავენ ამ პროცესში კონკრეტული ჯგუფების ჩართვას, რაც მოიცავს მაგ.
ბავშვებისთვის

სხვადასხვა

თემატიკაზე

ხატვის

კონკურსების

შემოსავლიანი

საქმიანობის

დასაწყებად

ქალთა

ჯგუფების

მოწყობას,ან

ჩამოყალიბებას.

ინკლუზიურობა უნდა აისახოს რეგიონული სამუშაო ჯგუფებისა და ასევე სოფლის
სამუშაო ჯგუფების შემადგენლობაშიც (იხ.§5.2, და 5.4).
სამართლიანობა არ გულისხმობს მხოლოდ FPA-ის ფინანსური რესურსების (იხ. §6.2)
თითოეულ

მონაწილეზე

თანაბრად

გადანაწილებას.

FPA-ის

პროცესში

სამართლიანობა იმას ნიშნავს, რომ ყველა პოტენციურ ბენეფიციარს ამ პროცესში
მონაწილეობისა და კონკურსებიდან და სხვა აქტივობებიდან სარგებლის მიღების
სამართლიანი
გრანტებით

და
უნდა

თანაბარი

შესაძლებლობები

დაჯილდოვდნენ

ის

უნდა ჰქონდეთ. FPA საპრიზო

პირები,

ვინც

ისეთ

საუკეთესო

გადაწყვეტილებებს მიიღებენ, რომელთა შესრულება ადგილობრივი რესურსებით
მარტივად რეალიზებადი იქნება. FPA-ის აქტივობები მხოლოდ დაჯილდოების
ღონისძიებებით არ უნდა შემოიფარგლოს; ეს აქტივობები მიზნად უნდა ისახავდეს
კოგნიტური

სწავლების

შესაძლებლობების
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უწყობდეს ადამიანებს ისეთი გადაწყვეტილებების მიღებაში, რის განხორციელებასაც
კონკრეტულ

სიტუაციაში

საკუთარი

რესურსებით

შეძლებენ.

FPA

პროცესის

დანიშნულებაა საუკეთესო პრაქტიკაზე დაფუძნებული გამოცდილების რეალიზება.

თანამშრომლობითი

3.3

კონკურსები

საუკეთესო

იდეებისა

და

პრაქტიკას

გენერირებას უზრუნველყოფენ
ჯანსაღი კონკურენცია და დაჯილდოების პერსპექტივა ჩვეულებრივზე უფრო მეტი
კრეატიულობისა და აქტიურობის სტიმულს

აძლევს

ადამიანებს. ისინი საკუთარი

მდგომარეობის მიღმა არსებული სიტუაციების გაცნობიერებას იწყებენ, თავიანთი
ცხოვრებისა და საქმიანობის მამოძრავებელი ფაქტორების გაანალიზებას ცდილობენ,
საკუთარი

რესურსების

მეშვეობით

თავიანთი

მისწრაფებებისა

და

ახალი

შესაძლებლობების რეალიზებას ახდენენ. ამ პროცესის განმავლობაში ისინი შეძლებენ
საჭირო ცოდნისა და უნარების იდენტიფიცირებას, რათა გაიუმჯობესობენ მდგომარეობა
და დაეხმარონ საკუთარ თავს. ჯანსაღი კონკურენცია ხელს უწყობს მათ ახალი
მორალური წარმოდგენების ჩამოყალიბებაში და საკუთარი განვითარების ინიციატივებში
ახალი იდეების ასიმილაციასა დ აკომოდაციაში. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იდეები
მათ

ეკუთვნით

და

კარგად

აქვთ

გაცნობიერებული,

თავადვე

შეძლებენ

მათ

განხორციელებას.
საპრიზო გრანტებით დაჯილდოება მხოლოდ ფინანსური
წახალისებით არ შემოიფარგლება, იგი საუკეთესო იდეებისა და პრაქტიკის აღიარების
საშუალებაა, რაც განაპირობებს ასიმილაციისა და აკომოდაციის პროცესის შემდგომ
გაძლიერებას, უზრუნველყოფს ამ საკითხებზე დისკუსიების მოწყობასა და ახალი
სასარგებლო გამოცდილების ინტერნალიზაციას.
FPA უზრუნველყოფს თემებს შორის კოოპერაციული კონკურსების ორგანიზებას, რაც
სტიმულს აძლევს ადამიანებს
საშუალებების
მოპოვებასთან
გააუმჯობესონ თემებს

მიიღონ საუკეთესო გადაწყვეტილებები საარსებო
დაკავშირებული
პრობლემების
გადასაჭრელად,

შორის ერთიანობა ან მდგრადი განვითარების პრინციპების

შესაბამისად გამოიყენონ ბუნებრივი რესურსები. კონკურსები უბიძგებენ ადამიანებს
სათანადოდ შეისწავლონ ადგილობრივი სიტუაცია, შეაფასონ არსებული პრობლემები და
მოახდინონ ადგილობრივი კონტექსტის შესაბამისი საუკეთესო გადაწყვეტილებების
იდენტიფიცირება. FPA

კონკურსის

(კონკურსი

და

დაჯილდოება)

ორგანიზების

მეთოდები აღწერილია §6.1.

3.4

ირდაპირი

დაფინანსება

იდეების

წარმატებულ

გენერაციასა

და

განხორციელებას უზრუნველყოფს
FPA ბენეფიციარების პირდაპირ დაფინანსებას სხვადასხვა მექანიზმების საშუალებით
უზრუნველყოფს, მაგ. როგორიცაა:
❖ საწყისი თანხის უზრუნველყოფა განვითარებისა და იდეების
პრეზენტაციისთვის საჭირო თავდაპირველი ხარჯების დასაფარად;
❖ კოოპერაციულ კონკურსებში გამარჯვებულთა დაჯილდოება;
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❖ პირველი ეტაპის მცირე მასშტაბიანი საპრიზო ფონდი ბიზნეს იდეის წარდგენის
კონკურსში წინასწარ შერჩეული გარკვეული რაოდენობის მონაწილეებისათვის;
საწყისი ჯილდო უზრუნველყოფს მონაწილეთა დაფინანსებას და სტიმულს
აძლევს მათ იგივე კონკურსის მეორე ეტაპისთვის ბიზნეს გეგმების
შესამუშავებლად;
❖ საწყისი თანხა ქალთა ჯგუფში გაწევრიანებისათვის, რაც მიზნად ისახავს
შემოსავლის მიღების იდეების გენერირებას;
❖ სარეზერვო ჯგუფის თანადაფინანსება,რაც დანაზოგის დაგროვებისა და
პროდუქტიული დანაზოგების გამოყენების მიზნების მიღწევის შემთხვევაში
შესაძლოა გაიზარდოს.
საწყისი დაფინანსება ადამიანებს კრეატიულობის გამოვლენის საშუალებას აძლევს,და
საკუთარი ფინანსური რესურსების რისკის წინაშე დაყენების შიშ გაუქარწყლებს. ის
ასევე ხელს შეუწყობს მათი ნდობის გაღრმავებას და საკუთარ
პასუხისმგებლობის

აღებას;

გააძლიერებს

ადამიანების

განვითარებაზე

მოტივაციას

გადადგან

დამატებითი ნაბიჯები, დახარჯონ დრო და რესურსები, მოახდინონ ინოვაციური
იდეებისა და პრაქტიკის გენერირება, და გახდნენ გამარჯვებულები, რომლებიც
შემდგომში

ჯილდოდ

პირდაპირ

დაფინანსებას

მოიპოვებენ.

საპრიზო

ფონდი

უმთავრესად გამარჯვებული იდეების განსახორციელებლად გამოიყენება.
FPA-ს ფინანსური ინექციები უზრუნველყოფენ ადგილობრივი ეკონომიკის პირდაპირ
დაფინანსებას და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების აქტივობების განხორციელებას
"დამატებითი შეზღუდვების" გარეშე. ადამიანები შეძლებენ დამატებით საკუთარი
ფინანსური რესურსებისა და ასევე ნატურის სახით მიღებული დახმარების გამოყენებას,
რაც პროექტის ბიუჯეტზე მულტიპლიკატორულ ეფექტს მოახდენს. ეს ინვესტიციები
მიმდინარე პროცესის შედეგს უფრო წარმოადგენენ, ვიდრე პროექტით დაგეგმილს, რაც
აძლიერებს ადამიანების ნდობას, ინტერესს და ‘საკუთრების შეგრძნებას’. ყოველივე ეს კი
განვითარების ახალი ინიციატივების მდგრადობას განაპირობებს. პირდაპირი
დაფინანსება ხორციელდება 'კაპიტალიზაციის მეთოდის' მეშვეობით და აღწერილია
§6.2.

3.5

სწავლის, ცოდნისა და გამოცდილების ათვისების პროცესი ადამიანების
მიერ მართული პროცესია

FPA-ს გამოცდილებამ აჩვენა, რომ გარკვეულ მომენტში ადამიანები აცნობიერებენ,
რომ თავიანთი განვითარებისათვის საჭირო ახალი იდეების დაგეგმვისა და
განხორციელებისათვის მათ დამატებითი 'ნოუ-ჰაუ' და უნარები ესაჭიროებათ. ეს
საჭიროება შესაძლოა აღიარონ როგორც ბენეფიციარებმა, ასევე ფასილიტატორმა, რაც
მოითხოვს შემდგომ განხილვას, რათა დადგინდეს აუცილებელია თუ არა დამატებითი
ცოდნისა და პრაქტიკული ჩვევების ათვისება და როგორ იქნება ეს გამოყენებული. თუმცა
ეს არ უნდა მოხდეს ბენეფიციარების თანხმობის გარეშე, იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ამას
აუცილებელ და მათთვის სასარგებლო ქმედებად ჩათვლიან. ბენეფიციარების მოთხოვნის
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შესაბამისად გაცვლითი ვიზიტები და ტრენინგები გააძლიერებს ბენეფიციარების
მოტივაციას, ინტერესს და უკეთესად სწავლის სურვილს.
გამოცდილების გაზიარების მიზნით FPA უზრუნველყოფს ადგილობრივი ვიზიტების
მოწყობას, შესაბამისი ცოდნის მობილიზებასა და(პრაქტიკული)ტრენინგების ჩატარებას,
რაც უშუალო მიმართებაშია FPA-ს აქტივობებთან, რომლის დროსაც კარგად იკვეთება
სწავლის საჭიროებები. გაცვლითი ვიზიტები საკმაოდ მნიშვნელოვანი მეთოდია, რაც
საშუალებას

აძლევს

ადგილობრივ მოსახლეობას, მსგავს სიტუაციაში მყოფი სხვა

სოფლების წარმომადგენლებთან ერთად იმსჯელონ მონაწილეობრივი განვითარების
საკითხებზე, ახალ ტექნოლოგიებზე, გადაწყვეტილებებზე ა.შ. ამ ვიზიტების დროს
კარგად ვლინდება სხვა მსგავს სიტუაციებში არსებული ვითარება და კარგად ერგება
ადამიანების 'სქემებს'. შესაბამისად უფრო მარტივდება ახალი ინფორმაციებისა და
გამოცდილების ასიმილაცია და აკომოდაცია. პრაქტიკული ტრენინგების მეშვეობით

შესაძლებელია ხდება ახალი ცოდნისა და უნარების მობილიზება, რაც უშუალო
კავშირშია FPA-ს არსებულ თემატიკასთან. 'გაცვლითი ვიზიტებისა და სწავლების
პროცესის' მეთოდი აღწერილია §6.3.

3.6

FPA ინფორმაციის მედიაში გაშუქება აძლიერებს FPA-ს ზეგავლენას

FPA მედიას მიმდინარე პროცესის სხვადასხვა ეტაპებზე იყენებს, მაგ. სამუშაო
ჯგუფების ფორმირების დროს, კონკურსების შესახებ განცხადებების გამოქვეყნებისას,
გაცვლითი ვიზიტებისა და ტრენინგების გასაჯაროების მიზნით, საზოგადოების
ინფორმირების მიზნით, დაჯილდოების ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის
გამოქვეყნებისმიზნით ა.შ. მედიაში ინფორმაციის გაშუქება სხვადასხვა
ურთიერთდაკავშირებულ მიზნებს ემსახურება:

❖ ტელევიზიასა და რადიოში, გაზეთებსა ან სოციალურ მედიაში ადამიანების
აქტივობების შესახებ ინფორმაციის გაშუქება ადამიანებში სიამაყის განცდას იწვევს
და მოტივაციას უმაღლებს; ‘საკუთრების შეგრძნებას’ უძლიერებს და
თავდაჯერებულობას მატებს;
❖ განცხადებები მოსახლეობის ფართო წრეების ყურადღებას იპყრობს და FPA
აქტივობებში მონაწილეობის ინტერესსა და მოტივაციას უმაღლებს;
❖ სოფელში მიმდინარე მოვლენების მედიაში გაშუქება ხელს უწყობს თემების
დონეზე დისკუსიების მოწყობის დინამიური პროცესების განვითარებას,
კრეატიული კოლექტიური შეხედულებების ჩამოყალიბებას და მოლოდინის
რეალიზების სურვილის გაძლიერებას; ყოველი ეს აქტივობების განხორციელების
ძლიერი მამოძრავებელი ძალაა;
❖ მედია ხელს უწყობს გაცვლითი ვიზიტების და კონკურსების შედეგების
გავრცელებას და უხრუნველტოფს სწავლის პროცესში მოსახლეობის უფრო
ფართო წრეების ჩართვას;
❖ მედიაში მოვლენების გაშუქება
პასუხისმგებლობის გაძლიერებას.

ხელს
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❖ მედიის ყურადღების ცენტრში მოხვედრა ადგილობრივ მცხოვრებლებში სიამაყის
განცდას იწვევს, მათი მიღწევების დადასტურებასა და თავდაჯერებულობას
უზრუნველყოფს, ხელს უწყობს აკომოდაციას, ინტერნალიზაციას, და ასევე
‘საკუთრების შეგრძნების’ გაძლიერებასა და მდგრად განვითარებას.

FPA გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებულებაზე დამყარებული პროცესია

3.7

FPA პროცესის გამჭვირვალობა მოითხოვს დაინტერესებულ მხარეებთან მკაფიო და
ნათელ

კომუნიკაციას,

რაც

ხელს

უწყობს

FPA

პროგრამის,

წესების

და

გადაწყვეტილებების შესახებ მათ ინფორმირებულობას. ანგარიშვალდებულების
მიზნით, უმჯობესია, რომ ინფორმაცია დოკუმენტირებული და კონტროლირებადი
იყოს. გამჭვირვალობა და პასუხისმგებლიანობა, რაც უზრუნველყოფს ინფორმაციაზე
საზოგადოების ხელმისაწვდომობას, მოიცავს შემდეგს:
❖ რეგიონული სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებების (მაგ. შეხვედრების
შემაჯამებელი ოქმების) გასაჯაროება;
❖ კონკურსების გამოცხადება ნათელი და სამართლიანი კრიტერიუმების
საფუძველზე,
რაც
უზრუნველყოფს
კონკურსებში
მონაწილეობის
უფლებამოსილებას, შერჩევის ნათელ კრიტერიუმებს და ვადებს;
❖ საჯარო განხილვების მოწყობა, რაც საშუალებას მისცემს ჟიურის განმარტოს
შერჩევის კრიტერიუმები და კონკურსის გამარჯვებულთა შერჩევის შესახებ
გადაწყვეტილებები;
❖ შეფასებების განხილვის ღონისძიებების მოწყობა, რომლის დროსაც შეიძლება
შეფასდეს
პროცესის
გამჭვირვალობა,
და
ჩატარდეს
მიღებულ
გადაწყვეტილებებზე დისკუსიები, რათა მოხდეს მიღებული გამოცდილების
იდენტიფიცირება და სამომავლოდ გათვალისწინება.
FPA აქტივობების მედიაში გაშუქება, რაც მოიცავს სამუშაო ჯგუფების შეხვედრების,
გაცვლთი

ვიზიტების,

ტრენინგების,

საჯარო

განხილვების

ა.შ.

ინფორმაციას,

უზრუნველყოფს გამჭვირვალობასა და ანგარიშვალდებულებას. საჯარო განხილვები
და ჟიურის მიერ შერჩევის კრიტერიუმების გამოყენებასთან დაკავშირებული
განმარტებები განაპირობებს მათი გადაწყვეტილებების უკეთ გაგებასა და მიღებას.
რეგიონული

სამუშაო

ჯგუფის

საქმიანობის

გამჭვირვალობა

და

ანგარიშვალდებულების პასუხისმგებლობა აძლიერებს ადგილობრივ მცხოვრებლების
მათ მიმართ ნდობას; ადამიანებს უჩნდებათ რწმენა, რომ ამ ჯგუფის წევრებს უნარი
აქვთ

მართონ

განვითარების

თემის

განვითარების

პროგრამებისა

და

პროცესი

და

კონსერვაციის

მართებულად

გამოიყენონ

ხელშეკრულებების

(ეკო-

კორიდორების ფონდის პროგრამა, მაგ., იხ. პარაგრაფი 9.4) საფუძველზე მიღებული
საგრანტო თანხები. FPA განხორციელების შედეგად მიღებული გამოცდილებიდან
გამომდინარე, ღიაობა და პროცესში აქტიური მონაწილეობა ხელს უწყობს როგორც
დაინტერესებულ

მხარეთა

შორის,

ასევე

გაძლიერებას.

- 13 -

საკუთარი

თავის

მიმართ

ნდობის

ტრანსსასაზღვრო გაერთიანებული სამდივნო - III

ფინანსური თანამონაწილეობრივი მიდგომა (FPA)
განხორციელების სახელმძღვანელო და მეთოდები 2020

3.8

პრინციპების დაცვის მეშვეობით მიღებული სარგებელი

FPA პრინციპების გამოყენება უზრუნველყოფს განვითარების პროცესს, რომელიც
ხასიათდება შემდეგი ნიშან-თვისებებით:
❖ განვითარების წარმართვის პროცესი, რომელიც განაპირობებს განვითარების
ახალ ჰორიზონტებს და შესაძლებლობებს;
❖ ყურადღება ფოკუსირებულია უფრო 'პოტენციალის გამოვლენის' უნარზე,
ვიდრე 'პრობლემების გადაჭრაზე'.
❖ უზრუნველყოფს სწავლისა და განვითარებისათვის საჭირო ქმედებების
კომბინირებას;
❖ აყალიბებს კოლექტიური სწავლის დინამიურ პროცესებს, რომლის დროსაც
ყურადღება ფოკუსირებულია ადამიანებზე და მათ გადაწყვეტილებებზე;
❖ გადაწყვეტილების მიღების, პასუხისმგებლობის, და ბიუჯეტის მართვის
უფლებამოსილება გადაეცემათ ადგილობრივ აქტორებს, რომლებსაც ეძლევათ
სწავლის და საკუთარ განვითარებაზე ზრუნვის შესაძლებელობები და
რესურსები;
❖ თემებს და შინამეურნეებს უყალიბდებათ პროცესში თანამონაწილეობის
განცდა, პროცესის შედეგებზე ‘საკუთრების შეგრძნება’ და სიამაყის გრძნობა;
❖ აძლიერებს
პროექტების,
დაცული
ტერიტორიებისა
და
თემების
წარმომადგენლებს შორის და საკუთარი თავის მიმართ ნდობას;
❖ FPA პროცესი, რომელიც აერთიანებს პროექტის მიზნებსა და (ზოგჯერ
დაუდგენელი) განვითარებისადმი ადამიანების მისწრაფებებს.
FPA არ არის:

FPA არის:

❖

❖

❖
❖
❖

ბუნების დაცვის ის მეთოდი, რაც იწვევს
ეროვნული პარკებიდან ადამიანების

აღმოჩენილი უნარი, მონაწილეობა მიიღონ

გამიჯვნას;

'განვითარებად ქმედებებში" და მოახდინონ

კლასიკური მონაწილეობრივი

ადამიანების ცხოვრებაში ინტეგრაცია, რათა

კონსულტირების მეთოდი (მაგ. PRA)

გახდნენ წარმატებულნი;
ადგილობრივ გარემოში განვითარებული

გამოცდილების გაზიარების საშუალება

ახლებური ქცევის, ახალი ტექნოლოგიებისა

პროექტში გაწერილი და დაგეგმილი

და ინვესტიციების მიღება და ადაპტირება;
❖

ექსპერტების მიერ განსაზღვრული
სოციალურ-ეკონომიკუერი

❖

❖

პროცესს მიღმა არსებული

აქტივობა;
❖

ადამიანების მიერ საკუთარ თავში

ახალი უნაარების ათვისება მათი აქტიური
ასოცირების მეშვეობით;

❖

ახალი ტექნოლოგიებისა და უნარების

განვითარება;

პრაქტიკაში დანერგვა და ადგილობრივ

ჰარმონია და კონსენსუსი.

კონტექსტთან ადაპტირება.
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4 FPA-ის

განხორციელებისათვის

საჭირო

რეკომენდაციები

და

გაიდლაინები
წინა თავში აღწერილ პრინციპებზე დამატებით, მოცემულ თავში განხილულია FPAის

დაგეგმვისა

და

დანერგვისათვის

საჭირო

გაიდლაინები,

რომლებიც

უზრუნველყოფენ FPA პროცესის წარმატებულ განხორციელებას.

FPA პროცესში და პროექტში მონაწილე ჯგუფი, რომლის ფუნქციაა

4.1

პროექტის ფასილიტაცია
პირველი

პრინციპის

თანახმად,

პროცესი

FPA

შემოიფარგლება

პროექტის

კოორდინაციითა და აქტივობების განხორციელების ხელშეწყობით. თავდაპირველი
უზრუნველყოფს საარსებო საშუალებების მოპოვების ძირითადი საკითხების

RRA

იდენტიფიცირებას

და

მათ

კავშირს

იმ

ასპექტებთან,

როგორიცაა:

თემების

განვითარება, საარსებო წყაროები, არსებული სიტუაცია, გარემო პირობები, ბუნების
დაცვა3, შემოსავლების გენერირება, ბიზნესის
მიზანი

იმ

იზრუნებენ,

ადამიანების

მობილიზებაა,

FPA-მ თავი

უნდა

განვითარება ა.შ. რადგან FPA-ს

რომლებიც

შეიკავოს

საკუთარ

განვითარებაზე

ამ ადამიანებისათვის კონკრეტული

თემატური აქტივობებისა და გადაწყვეტილებების შეთავაზებისგან, ისეთ საკითხების
ირგვლივ,

როგორიცაა:

სოფლის

მეურნეობა,

სათბური

გაზები,

ირიგაცია,

ჯანმრთელობა, ნარჩენების შეგროვება, საკვები პროდუქტების შენახვა. ზოგადი
სტრუქტურისა და შესაბამისი საკითხების

განსაზღვრის შემდგომ,

რეგიონული

სამუშაო ჯგუფი (RWG) დაგეგმავს და კოორდინირებას გაუწევს ადამიანების მიერ
მართულ აქტივობებს. საწყის ეტაპზე გაცვლითი ვიზიტებისა და სწავლის პროცესის
შესახებ შემუშავებული სქემა შესაძლოა გამოყენებულ იქნას იმისათვის, რომ
ადამიანებმა (რეგიონული სამუშაო ჯგუფის წევრები, სოფლის წარმომადგენლები)
უკეთ

გაიგონ,

რაში

მდგომარეობს

გადაწყვეტილებების მიღების
პროცესის

წარმატებული

FPA

პროცესი.

ეს

მათ

უკეთესი

საშუალებას მისცემს. ჯანსაღი ფასილიტაცია FPA
განხორციელების

საწინდარია.

ფასილიტაციის

გაიდლაინები მოცემულია §7.1 პარაგრაფში.

4.2

FPA

სოციალურ-ეკონომიკური

წინააღმდეგობების

კონსტრუქციულ

გამოყენებას უზრუნველყოფს
კლასიკური მონაწილეობრივი განვითარების მიდგომები ტექნიკურად კონსენსუსის
მიღწევაზეა მიზანმიმართული. ამ დროს ყოველთვის არსებობს დაპირისპირების,
არსტაბილურობის ან სოციალური მღელვარების წარმოქმნის შიში, რამაც შესაძლოა

3. ბუნების დაცვა მდგრადი სოციალურ-ეკონომიკური განციტარების შესაბამისაად ENPP პრექტების მანდატის ფარგლებში.
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ხელი შეუშალოს ექპსერტების მიერ შემუშავებულ, დაგეგმილ, წრფივ განვითარებას.
კლასიკური მონაწილეობრივი განვითარების მოდელი მიზნად ისახავს 'ჰარმონიისა'
და კონსენსუსის' მიღწევას. სოციოლოგიური თვალსაზრისით, დაპირისპირებები
ყველა ტიპის საზოგადოებრივი წყობის შემადგენელ ელემენტს წარმოადგენს და
ერთი სახის წინააღმდეგობის დაძლევის შემდგომ, ახალი იჩენს ხოლმე თავს.
არგუმენტებისა

და

კონტრარგუმენტების,

კონკურენტული

იდეებისა

და

არგუმენტების კრიტიკული განხილვის დინამიური პროცესი ხელს უწყობს ახალი
შეხედულებების ჩამოყალიბებას და შემდგომ განვითარებას. კონკურსების მეშვეობით
ჯანსაღი კონკურენციისა და

გამოწვევების დაძლევის სტიმულირება ხდება, რაც

ხელს

და

უწყობს

კრეატიული

ინოვაციური

გარემოს

შექმნას.

კონკურსებში

გამარჯვებულებიც იქნებიან, და ისინი ვინც ვერ გაიმარჯვებენ. კონკურსის მიზანია
საუკეთესო იდეებისა და გამოცდილებების იდენტიფიცირება, გამარჯვებულების
აღიარება და დაჯილდოება, ვისგანაც დანარჩენები გამოცდილებას შეიძენენ. თუ
კონკურსი მკაფიო წესებისა და კრიტერიუმების დაცვით მიმდინარეობს, და პროცესი
გამჭვირვალეა და რეგულაციების შესაბამისი, კონკურსის შედეგები ადვილად
გასაგები და მისაღები ხდება, რაც წარმოქმნის სწავლისთვის ხელსაყრელი გარემოსა
და განვითარების ცვლილებაზე გეზის აღების შესაძლებლობას.
ჯანსაღი ფასილიტაცია მონაწილეებისა და ჟიურის წევრებისგან წესების დაცვასა და
პროცესის ყველა ეტაპის გავლას მოითხოვს. ამ პროცესიდან რაიმე გადახრების
შემთხვევაში, ფასილიტატორმა უნდა გააკონტროლოს პროცესის მიმდინარეობის
სისწორე და მონაწილეების მხრიდან წესების დაცვის ვალდებულება. თუ ადგილი
ექნება დაპირისპირებების წარმოშობის შემთხვევაში პროცესის დე-ესკალაცია უნდა
მოხდეს შესაბამის პროცედურულ რეგულაციებზე დაყრდნობით. დაპირისპირებების
მოგვარებისათვის საჭირო გაიდლაინები და ტექნიკური პროცედურები აღწერილია
§7.1.2 პარაგრაფში.

4.3

პოლიტიკური და რელიგიური დაპირისპირებისგან დისტანცირებას ახდენს

FPA ხელს უწყობს თემებში სამართლიანი მონაწილეობრივი პროცესის წარმართვასა
და ინკლუზიურ სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას. FPA ფოკუსირებულია
მდგრადი განვითარების პრინციპების დაცვით საარსებო წყაროების გაუმჯობესებაზე,
რაც არ გამოიწვევს გარემოზე უარყოფით ზემოქმედებას და ხელს შეუწყობს ბუნების
დაცვას.

ამ

პროცესში

შესაძლოა

წარმოიქმნას

პოლიტიკური

ან

რელიგიური

დაპირისპირებები და აქტუალურ საკითხად იქცეს ან შთაბეჭდილება შეიქმნას, რომ
მსგავსი ინტერესები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ. მსგავსი სიტუაციები იწვევენ
დაპირისპირებებს, უკმაყოფილებებს და დაძაბულობას, რაც ხელს უშლის FPA
მთავარი მიზნის განხორციელებას. ამის გამო, რეკომენდებულია, რომ პოლიტიკური
და რელიგიური საკითხები და ინტერესები არ მოექცეს FPA აქტივობების თემატიკის
ფარგლებში და ამ ამ თემების დისტანცირება მოხდეს.
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მეორეს

მხრივ,

FPA

მონაწილეობრივი

პროცესია,

რომელიც

უზრუნველყოფს

ადგილობრივი სამუშაო ჯგუფების დაარსებას, და რომლის შემადგენლობაში შედიან
ადგილობრივი ადმინისტრაციის, ორგანიზაციებისა და თემების წარმომადგენლები,
ვისაც გარკვეული პოლიტიკური ორიენტაციაა აქვთ. ზოგ შემთხვევებში შესაძლოა
კარგი რეპუტაციის მქონე რელიგიური ლიდერები ადგილობრივი სამუშაო ჯგუფის
წევრები გახდნენ. თუ მათ საზოგადოება კარგად მიიღებს და ისინი თავის საქმიანობას
ობიექტურად, მიუკერძოებლად და FPA პრინციპების დაცვით წარმართავენ, ეს
დადებით სამუშაო კლიმატს შექმნის და ყველასათვის მისაღები იქნება. მოქმედების
წესები FPA პროცესში მონაწილე პირებთან თავიდანვე უნდა იქნას შეთანხმებული.

4.4

FPA განვითარება კუმულაციური ციკლების მეშვეობით

FPA

აქტივობები

ხორციელდება

თანმიმდევრული

კუმულაციური

'სწავლების

ციკლების' მეშვეობით, რაც მოიცავს სხვადასხვა თემატურ საკითხებს, რომლებიც
რეგიონული სამუშაო ჯგუფის მიერ საწყის ეტაპზეა იდენტიფიცირებული და
ადამიანებთან შეთანხმებული. ეს პროცესი ვითარდება ყოველი წინა ციკლის დროს
მიღებულ

გამოცდილებაზე

დაყრდნობით.

რადგან

FPA

ხშირად

სასოფლო

კონტექსტში ხორციელდება, ამ ციკლებში წლის სეზონებისა და სასოფლო სამეურნეო
ციკლების გათვალისწინებაც უნდა მოხდეს, რაც პროდუქციის წარმოების, ფინანსური
ფაზების განსაზღვრის, დროისა და სამუშაოს გადანაწილების თვალსაზრისით, და
მთიან

რეგიონებში

ზამთრის

მკაცრი

პირობების

მხედველობაში

მიღებით,

გამოსაყენებლად მოსახერხებელი იქნება. თუმცა ეს არ არის მკაცრად დადგენილი წესი
და თუ გაჩნდება ახალი თემები საარსებო საშუალებების შეზღუდვასთან ან
განვითარების ახალ შესაძლებლობებთან დაკავშირებით, შესაძლოა მსჯელობის საგანი
გახდეს და მოქნილი და ახლებური მიდგომის გამოყენებით გადაწყდეს.
FPA ყოველთვის იწყება რეგიონული სამუშაო ჯგუფის მიერ განსაზღვრული საწყისი
აქტივობების განხორციელებით, რაც რეგიონულ სამუშაო ჯგუფს, ფასილიტატორებს,
მონაწილეებს და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს FPA აქტივობების დაგეგმვისა და
განხორციელებისას FPA წესების დაცვით FPA ინსტრუმენტების გამოყენების
საშუალებას აძლევს. საწყის ეტაპებზე ადამიანებს არ სჯერათ და უნდობლობით
უყურებენ საწყისი დაფინანსების, ან საპრიზო თანხის გამოყენების იდეას და
ფიქრობენ, რომ ამის უკან შეფარული პირობები მოიაზრება. თუმცა, საწყის
აქტივობებში მონაწილეობის შემდეგ ისინი აცნობიერებენ პროცესისა და შესაბამისი
პირობების მნიშვნელობას და მას განიხილავენ, როგორც

მათთვის სარგებლის

მომტანი, ახალი და ინოვაციური იდეებისა და აქტივობების განხორციელების
შესაძლებლობებს.
ადამიანების

საჭიროებების

თანმიმდევრობა

და

სტაბილური

განვითარების

საჭიროებები FPA მრავალი ციკლის განხორციელებისას აღინიშნა: თავდაპირველდ
ადამიანები დაინტერესებული არიან იმაში, რომ დაიწყონ პროდუქციის წარმოება,
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მაგ., სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის, მებაღეობის, საკვები პროდუქტების შენახვის
ან ხელნაკეთი ნივთების წარმოების აქტივობები. გაუმჯობესებესებული წარმოების
შედეგად წარმოქმნილი ნამატი პროდუქციის მიღება მათ პროდუქტების გაყიდვის
ინტერესს უჩენს. მარკეტინგის მიზნით მოწყობილი კონკურსები უფრო შესაფერისი
ხდება. წარმატებული გაყიდვებიდან მიღებული შემოსავლის მიღების შემდგომ,
ადამიანები უკეთ აცნობიერებენ, რომ ბიზნესის წარმოებისა და მართვის უნარები
მათთვის

ახალ

გამოწვევებს

წარმოადგენდა.

მცირე

და

საშუალო

ბიზნესის

განვითარების პროცესებში შემდგომი საჭიროებების გათვალისწინება ნორმალური
მოვლენაა, რასაც ექსპერტების მხრიდან ხშირად არის ხოლმე რეკომენდებული.
თუმცა, FPA იდეები და საჭიროებები ეტაპობრივად ვითარდება, ადამიანების
საჭიროებების შესაბამისად. საჭიროებებით განპირობებული საპასუზო აქტივობები
აძლიერებენ ცოდნისა და გამოცდილების მიღების მოტივაციას და თანმიმდევრული
ნაბიჯების განხორციელების ვალდებულებას.

4.5

FPA აქტივობები პროექტის მანდატისა და შესაძლებლობების ფარგლებში
უნდა განხორციელდეს

სამხრეთ კავკასიაში ENPP პროექტების განხორციელების მიზნები ითვალისწინებენ
ადგილობრივი

თემების სოციალურ-ეკონომიკურ

განვითარებასთან

ჰარმონიაში

ბუნების დაცვის გაუმჯობესებას. ამ პროექტებში FPA-ის გამოყენება განაპირობებს
დაცული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები თემების სოციალურ-ეკონომიკურ
განვითარებას

მდგრადი

პრინციების

შესაბამისად.

ბუნებრივი

რესურსების

ტრადიციული გამოყენება ზოგჯერ ნაკლებად შეესაბამება მდგრადი განვითარების
პრინციპებს.

FPA ადამიანებს აქტივობების შესახებ გადაწყვეტილებების მიღების

საშუალებას აძლევს, რაც მოიცავს ბუნებრივი რესურსების არამდგრადი გამოყენების
მზარდ რისკს, რადგან ეს გზა მათი ცხოვრების წესს და უფრო მეტი შემოსავლის
მიღების წყაროს წარმოადგენს. მეორეს მხრივ, პროექტისა და დაცული ტერიტორიების
განვითარების პრინციპების მიხედვით ბუნებრივი რესურსების

არამდგრადი

ტრადიციული გამოყენება იზღუდება. ხშირად ასეთი საპირისპირრო ინტერესები
პროექტის მიმართ უნდობლობასა და ეჭვს ბადებენ, რა ფასილიტაციისთვის
გარკვეულ პრობლემას ქმნის.
ბოლო პერიოდში სამხრეთ კავკასიაში FPA აქტივობების განხორციელებისას ეს
რისკები

და

გამოწვევები

ღია

კომუნიკაციის,

მონაწილეობრივი

ქმედებების

დაგეგმვისა და დანერგვის მეშვეობით გადალახულ იქნა და FPA მიზანი, რაც ბუნების
დაცვის პრინციპების შესაბამის მდგრად სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას
გულისხმობს თემებისთვის გასაგები და ნათელი გახდა. კონკურსებში გამოყენებული
კრიტერიუმები

ბუნებრივი

რესურსების

გამოყენებასთან

დაკავშირებული

ინოვაციური გადაწყვეტილებების მისაღებად დამატებით თემებს მოიცავენ და
მიზნად ისახავენ ბუნების დაცვის პრინციპების შესაბამისი გადაწყვეტილებების
მიღებას.
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FPA განხორციელებამ დაადასტურა, რომ ადამიანები, რომლებიც FPA-ის მიმართ
თავიდან

უნდობლობას ავლენდნენ, შემდგომ ონოვაციური გადაწყვეტილებებით

ერთვებოდნენ პროცესში და ხვდებოდნენ, რომ ბუნების დაცვის ისეთი აქტივობები,
როგორიცაა

მდგრადი

შესაძლებელობები,

ეკოსისტემური

მათ

სარგებელს

სერვისები

და

მოუტანდა.

ეკოტურიზმის

FPA

პროცესში

ახალი

დაცული

ტერიტორიების წარმომადგენლების მონაწილეობა დადებითად იქნა აღქმული.
თავისუფალი კომუნიკაცია, ცნობიერების ამაღლება და შერჩევის კრიტერიუმები FPA
აქტივობების პროექტის მანდატის ფარგლებში მოქცევის სასაშუალებას იძლევა.
სამხრეთ

კავკასიის

გამოცდილება

ადასტურებს,

რომ

ადამიანები

თვითონ

უზრუნველყოფენ ინოვაციური მდგრადი გზით თავიანთი საარსებო წყაროების
გაუმჯობესებას და ბუნების დაცვასთან დაკავშირებული ინიციატივების გენერირებას.
FPA მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ადგილობრივ თემებსა და დაცულ ტერიტორიებს
შორის დაპირისპირებების შერბილებას. FPA პროცესის მონაწილეები ხშირად
აღნიშნავენ, რომ FPA პროცესის ერთ-ერთი უპირველესი დადებითი შედეგი
ადამიანების ნდობის მოპოვებაა.

4.6

რაიმი - სადღესასწაულო ღონისძიებები

FPA სამხრეთ ამერიკაში დაინერგა, სადაც სხვადასხვა სახელწოდებით არის ცნობილი.
მისი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სახელწოდებაა - 'რაუმი', რაც ქუეჩუას ენაზე4
დღესასწაულს ნიშნავს. ლათინურ ამერიკაში მსგავს შეკრებებს ხშირად სოფლის
თავყრილობების სახე აქვს, რომლის დროსაც კონკურსები ეწყობა და საპრიზო
გრანტების

გადაცემის ცერემონიალები ტარდება; ადამიანები გამარჯვებასა და

განვითარების

ახალ

შესაძლებლობებს

ზეიმობენ.

განვითარების

მიმართ

კონსტრუქციული დამოკიდებულების მქონე მსგავსი ღონისძიებები ადამიანებში
საზეიმო განწყობას იწვევს. ეს ხელს უწყობს თემებში ახალი შეხედულებების
ჩამოყალიბებასა

და

აცნობიერებენ, რომ
პრობლემების

მათ

შორის

თანამშრომლობის

გაღრმავებას.

ადამიანები

საუკეთესო იდეები და გამოცდილება მათ განვითარების

გადაჭრაში

დაეხმარება.

მსგავსი

მოვლენების

დადებითი

ფსიქოლოგიური ეფექტი იმაში მდგომარეობს, რომ ადამიანები ამ სასიამოვნო და
სადღესასწაულო

განწყობას

საუკეთესო

გადაწყვეტილებების

აღიარებასა

და

დაჯილდოებას დაუკავშირებენ, რაც ხელს შეუწყობს ახალი გადაწყვეტილებების
ასიმილაციასა და აკომოდაციას.
სამხრეთ

კავკასიაში

FPA

ზოგიერთი

ღონისძიებები,

როგორც

სახალხო

დღესასწაულები, სკოლის მოსწავლეების მიერ დადგმული სპექტაკლებისა და
სიმღერების თანხლებით იქნა ორგანიზებული. ერთ-ერთ წარმოდგენაში ბავშვები
მელიაზე ძველ ხალხურ ზღაპარს განასახიერებდნენ, რომელმაც კუდი დაკარგა და

4. ქუეჩუა - პერუში, ანდებში ადგილობრივ მცხოვრებთა ენა
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ისევ დაიბრუნა მას შემდეგ, რაც ყველა ცხოველი შეკრიბა და მათი დახმარებით
გარემო დაასუფთავა. მსგავსი სპექტაკლები ადგილობრივი კულტურის ელემენტებს
შეიცავენ და ცნობიერების ამაღლებას უწყობენ ხელს. ამგვარი წარმოდგენები
რეგიონული სამუშაო ჯგუფის ტრენინგების დროსაც შესაძლოა ჩატარდეს და
ფასილიტატორის მიერ წახალისდეს, რათა სამუშაო ჯგუფმა კულტურული და
საზეიმო ასპექტების შემცველი ღონისძიებების ორგანიზება შემდგომიც განაგრძონ. ეს
პროცესი მოსახლეობის უფრო ფართო წრეებს მიიზიდავს, უკეთეს გარემოს შექმნის და
ადამიანების ცნობიერებასაც აამაღლებს. სპექტაკლებში მონაწილე ბავშვები და
მსახიობები

მათ

მიერ

შეტანილი

წვლილის

გამო

საპრიზო

გრანტებით

დაჯილდოვდნენ, რაც მომავლში კიდევ უფრო გააძლიერებს საზეიმო განწყობას.
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დაინტერესებული

5 FPA

მხარეები

და

ორგანიზაციული

სტრუქტურა
FPA მონაწილეობრივი განვითარების დინამიური პროცესია, რომელშიც სხვადასხვა
მონაწილე სუბიექტებს სხვადასხვა ფუნქციები და განსხვავებული პასუხისმგებლობები
ეკისრებათ. პროექტი და პროექტის დამნერგავი ჯგუფის როლია ისეთი ხელშემწყობი
გარემოს შექმნა, რომელიც საშუალებას აძლევს ადგილობრივ მცხოვრებლებს თვითონ
განსაზღვრონ სამომავლო ამოცანები, აქტივობები და შედეგები. FPA-ს დანიშნულებაა
ფასილიტაცია. ეს თამაშისმაგვარი პროცესია, რომელიც შემდეგი ნიშან-თვისებებით
ხასიათდება:

❖ ეს არის თამაშისმაგვარი პროცესი, რომელსაც აქვს მკაფიო მიზნები და
დაინტერესებული მხარეების მხარდაჭერა;
❖ რეგულაციები გასაგები და მისაღებია;
❖ პროცესი გამჭვირვალეა, რეგულაციების დაცვის თაობაზე უკუკავშირი და
შესაბამისი შედეგები სახეზეა;
❖ მონაწილეობა ნებაყოფლობითია.

ადამიანების მიერ მართული

მიზნები

მონაწილეობრივი სოციალურეკონომიკური განვითარება

გამჭვირვალობა და
უკუკავშირი

რეგულაციები

ფასილიტაცია,
მედია და
მონიტორინგი

FPA

პრინციპები
და მეთოდები

ნებაყოფლობითი
მონაწილეობა

ცნობიერების ამაღლება და
ინკლუზიურობა

სურათი 2. FPA-ის, როგორც თამაშისმაგვარი პროცესის, ძირითადი ელემენტები

ფასილიტატორი
ამოცანების

დახმარებას უწევს სამიზნე

ჯგუფებს

(სამიზნე მოსახლეობას)

განსაზღვრაში, ადგენს და მონაწილეებს უთანხმებს თამაშისმაგვარი

პროცესის წესებს, და უკუკავშირის მექანიზმებს. ასევე უნდა შეთანხმდეს, რომელი
დაინტერესებული მხარეები მიიღებენ მონაწილეობას თამაშისმგვარ პროცესში და
რა როლებს შეასრულებენ ისინი. FPA-ს ფარგლებში მოწყობილ კონკურსებში
მონაწილეობისა და საპრიზო გრანტების მიღების შესაძლებლობა ზოგჯერ გარეშე
პირებსაც იზიდავს, და ასეთ შემთხვევებში ბუნდოვანების თავიდან აცილების
მიზნით

აუცილებელია

მკაფიოდ

განსაზღვრული
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თამაშისმგვარი' პროცესი უნდა წარიმართოს წესების დაცვით და მონაწილეობაზე
უფლებამოსილი პირების ჩართვით. თამაშში მონაწილეობისას დადგენილი წესების
დაცვით, თამაშში შეტანილი წვლილის და მიღწევების მიხედვით გამოვლინდებიან
გამარჯებულები. ფასილიტატორი ნეიტრალური პოზიციის მატარებელია და თამაშის
შედეგების

განხილვაში

არ

ერევა.

მისი

ძირითადი

პასუხისმგებლობა

იმაში

მდგომარეობს, რომ მონაწილეებს ესმოდეთ, ეთანხმებოდნენ და მისდიონ წესებს,
დაიცვან FPA პრინციპები და გაიდლაინები და კეთილსინდისიერად შეასრულონ
თამაშის წესები.

FPA დამხმარე ჯგუფი (FST)

B. თემები

პროექტის დამნერგავი
ჯგუფი

5. რეგიონული სამუშაო
ჯგუფი (RWG)

1. ჯგუფის ხელმძღვანელი
2. სოციალურ-ეკონომიკური

ადგილობრივი
ადმინისტრატორი

მონაწილეობრივი
FPA დამნერგავი ჯგუფი

ადგილობრივი
საზოგადოებრივი
ორგანიზაციების
წარმომადგენლები
სექტორი/ქალები

3. FPA ფასილიტატორი
4. FPA დამხმარე ჯგუფი

6. სოფლის სამუშაო ჯგუფი
(VWG)

სოფლის თავკაცი
სასოფლო
ორგანიზაციები/თემის
წარმომადგენელები

7. ადგილობრივი ჟიური
ადგილობრივი პირები

სხვადასხვა სპეციალობის
ექსპერტები

ბენეფიციარების სამიზნე ჯგუფები
შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ კონკურსებში; მათთვის ხელმისაწვდომია კაპიტალიზაცია; გაცვლით
ვიზიტებში მონაწილეობა

8. ადგილობრივი
შინამეურნეობები

10. ადგილობრივი მეწარმეები

სხვადასხვა კომერციული
სექტორებიდან

სამიზნე თემებში არსებული
შინამეურნეობები

9. ადგილობრივი ქალები
ქალები შინამეურნეობებში

C. სხვა
დაინტერესებული
პირები

11. ადგილობრივი ახალგაზრდობა და ბავშვები

მოზარდები და ბავშვები სამიზნე თემებში

12. საპროექტო ტერიტორიის გარეთ

13. მოწვეული სპეციალისტები

მდებარე თემები

უზრუნველყოფენ საჭიროებებზე
მორგებული პრაქტიკული ტრენინგების
ჩატარებას

გაცვლით ვიზიტებში მონაწილეობის
პოტენციალი

სურათი 3. სურათი 3: ფუნქციები და მოვალეობები
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სათანადო

ორგანიზაციული

და

ინსტიტუციური

სტრუქტურა,

მკაფიოდ

განსაზღვრული როლებით, FPA პროცესის უკეთესად წარმართვას უზრუნველყოფს.
მე-3 სურათზე წარმოდგენილი ფუნქციები და მოვალეობები და 1-ლ ცხრილში
მოცემული ორგანიზაციული სტრუქტურის ნიმუში კარგად არის ადაპტირებული
კონკრეტული პროექტის პირობებთან და შესასრულებელ ფუნქციებთან. ფუნქციები
და მოვალეობები უფრო დეტალურად
პროცესის
ფუნქციებს

მომდევნო

პუნქტებშია აღწერილი. FPA

ხელშეწყობა და შესაბამისი სერვისების განხორციელება ძირითადი
წარმოადგენს.

ფასილიტატორისა

და

დამხმარე

არასამთავრობო

ორგანიზაციის ფუნქციები და მოვალეობები (TOR) მოცემულია 1 და 2 დანართებში,
რაც ასევე პროექტის საჭიროებებზეა მორგებული.

ცხრილი 1. დაინტერესებული მხარეების სტანდარტული ორგანიზაციული
სტრუქტურა
#

დაინტერესებული მხარე

A

FPA დამხმარე ჯგუფი

A.1 პროექტის დამნერგავი
1

ფუნქციები და მოვალეობები

შენიშვნები

უზრუნველყოფს დაფინანსებას და

ჯგუფი

პროექტის ზოგად მონიტორინგს

ჯგუფის ხელმძღვანელი

ეკისრება პროექტზე სრული
პასუხისმგებლობა; ამტკიცებს
გეგმებს და ბიუჯეტებს, აფორმებს
კონტრაქტებს მომსახურების
მომწოდებლებთან.

2

მონაწილეობრივი

ხელმძღვანელობს და

უნდა ჰქონდეს

სოციალურ -

მხარდაჭერას და მონიტორინგს

მონაწილეობრივი სოციალ-

ეკკონომიკური

უწევს FPA განხორციელებას.

ეკონომიკური განვითარების

განვითარების ექსპერტი

ამზადებს ფასილიტატორის და

სფეროში საქმიანობის,

და პროცესის

არასამთავრობო ორგანიზციის

თემების მობილიზებისა და

სპეციალისტი

ტექნიკურ დავალებებს.

ჯგუფური პროცესების
მართვის გამოცდილება

A.2 FPA

3

ადგენს FPA გეგმებს და

განმახორციელებელი

ხელმძღვანელობს ადგილზე

ჯგუფი

პროექტის განხორციელებას

FPA ფასილიტატორი

რეგიონულ სამუშაო ჯგუფთან

უნდა ჰქონდეს სოფლის

ერთად ხელმღვანელობას უწევს

მონაწილეობრივი

FPA გეგმების შედგენას და

განვითარების სფეროში და

აქტივობების განხორციელებას;

პროცესის მიმართ მიდგომის

უზრუნველყოფს FPA

შემუშავების გამოცდილება.

პრინციპების დაცვას; დახმარებას

ტექნიკური ხასიათის

უწევს მონიტორინგის

შინაარსის განსაზღვრისგან

განხორციელებასა და პროცესის

თავს იკავებს.

შესაბამისი დოკუმენტაციის
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#

დაინტერესებული მხარე

ფუნქციები და მოვალეობები

შენიშვნები

მომზადებას.

4

FPA დამხმარე

უზრუნველყოფს დამხმარე

თემების მონაწილეობრივი

არასამთავრობო

სერვისებს გაცვლითი ვიზიტების

განვითარების სფეროში

ორგანიზაცია

ორგანიზებისა და სწავლების

საქმიანობის, გამოცდილება,

პროცესში, ღონისძიებების

ფინანსების მართვისა და

ჩატარებაში, მედიის

პროექტის ადმინისტრირების

მობილიზებასა და

გამოცდილება.

კაპიტალიზაციის გადახდების
განხორიცლებაში; მხარდაჭერას
უწევს მონიტორინგისა და
დოკუმენტების მომზადების
პროცესს.

B

თემები

5

რეგიონული სამუშაო

უზრუნველყოფს

ჯგუფის წევრები არიან

ჯგუფი (RWG)

დაინტერესებული მხარეების

დაინტერესებული მხარეების

პლატფორმას გეგმების შედგენისა

წარმომადგენლები, მაგ.

და პროექტის კოორდინირების,

სოფლის ადგილობრივი

კომუნიკაციისა და FPA პროცესის

მმართველობის

შესახებ გადაწყვეტილების

ხელმძღვანელი,

მიღების მიზნით.

ხელმძღვანელი,
საზოგადოებრივი
ორგანიზაციების და თემების
წარმომადგენლები.

6

სოფლის სამუშაო

მხარდაჭერას უწევს რეგიონულ

ჯგუფის წევრები არიან

ჯგუფის (VWG) შესაძლო

სამუშაო ჯგუფს სოფლის დონეზე

სოფლის დაინტერესებული

სრუქტურა FPA ერთ

კომუნიკაციის აქტივობების

მხარეების წარმომადგენლები,

პროექტში დიდი

ჩატარებასა და პროექტის

მაგ. სოფლის ლიდერები,

რაოდენობით FPA

კოორდინირებაში.

საზოგადოებრივი

სოფლების მონაწილების

ორგანიზაციების და

შემთხვევაში

სასოფლო ორგანიზაციების
წარმომადგენლები.

7

ჟიური

უზრუნველყოფს

ჟიურის წევრები შეიძლება

თანამშრომლობითი კონკურსების

იყვნენ ადგილობრივი

მიუკერძოებელ და გამჭვირვალე

მცხოვრებლები, ან გარეშე

შეფასებას.

სპეციალისტები
(კონკრეტული სფეროში);
ჟიურის წევრები უნდა იყვნენ
დამოუკიდებლები
გადაწყვეტილების მიღბისას,
მიუკერძოებლები და კარგი
რეპუტაციის მქონე.

8

ადგილობრივი

ძირითადი სამიზნე ჯგუფი
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#

დაინტერესებული მხარე

ფუნქციები და მოვალეობები

შენიშვნები

შინამეურნეობები

სარგებელობას მიიღებს FPA

კარგად უნდა იყოს

აქტივობებიდან.

განსაზღვრული და
ერთმნიშვნელოვანი, მაგ.
სოფლიდან მიგრირებულ
პირს, რომელსაც სოფელში
ნათესავები ჰყავს, აქვს თუ არა
პროცესში მონაწილეობის და
სარგებლის მიღების
კანონიერი უფლება?

9

10

ქალები

ადგილობრივი თემის სეგმენტი,

შესაძლებლობა აქვთ

ვისთვისაც ხორციელდება

გამოამჟღავნონ დაფარული

კონკრეტული FPA აქტივობები.

პოტენციალი.

ადგილობრივი ბიზნესის

ხშირ შემთხვევებში კონკრეტული

მდგრადი ბიზნესის

წარმომადგენლები /

ჯგუფი, ვისთვისაც ტარდება

აუმჯობესებს ადგილობრივ

მეწარმეები

შემოსავლის გენერირებისა და

ეკონომიკას, ხელს უწყობს

აქტივობები და ბიზნესის

დასაქმებას და მიგრაციის

განვითარებისათვის საჭირო

მოტივაციის შემცირებას.

აქტივობები.

11

ახალგაზრდები/

ადგილობრივი თემების სეგმენტი,

ხშირად აჟღერებენ

ბავშვები

ვისთვისაც სპეციალური

მშობლების ინტერესებს,

აქტივობები ხორციელდება.

ხელს უწყობენ მოზარდების
მონაწილეობს აქტივობებში
და (გარემოსდაცვითი)
ცნობიერების ამაღლებას.

C

სხვა დაინტერესებული
მხარეები

12

საპროექტო

გაცვლითი ვიზიტების

მსგავსი თემები სამხრეთ

ტერიტორიის გარეთ

მოსაწყობად შესაფერისი ადგილის

კავკასიის სამივე ქვეყანაში

მდებარე თემები, FPA ან

შერჩევა.

არსებობენ

უზრუნველყოფენ საჭიროებების

ტრენინგის საჭიროებებს

შესაბამის ტრენინგებს

განსაზღვრავენ

სპეციფიკურ საკითხებზე, უფროსი

ადგილობრივი

ასაკის პირების სწავლების

მცხოვრებლები.

მსგავსი
მონაწილეობრივი
განვითარების
მექანიზმებით

13

გარეშე სპეციალისტები

მეთოდების გამოყენებით.
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FPA დამხმარე ჯგუფი

5.1
FPA

დამხმარე

ჯგუფის

შემადგენლობაში

არიან

პროექტის

პერსონალი,

ფასილიატატორი და დამხმარე არასამთავრობო ორგანიზაცია

5.1.1 FPA პროექტის დამნერგავი ჯგუფი
FPA

ინიცირება

ხორციელდება

პროექტის საფუძველზე.

პროექტის ძირითად

პერსონალს წარმოადგენენ პროექტის დამნერგავი ჯგუფის ხელმძღვანელი (TL) და
სოციალ-ეკონომიკური მონაწილეობრივი განვითარების სპეცილისტი. პროექტის
დამნერგავი ჯგუფის ხელმძღვანელის პასუხისმგებლობაა პროექტის საერთო გეგმის
შედგენა, ბიუჯეტი მომზადება, შესყიდვების წარმოება, კონტრაქტების გაფორმება,
პროექტის

კოორდინირება,

აღრიცხვის ჩათვლით) და
აღმასრულებელი

მონიტორინგი,

ადმინისტრირება

(ბუღალტრული

პროექტის ანგარიშების მომზადება და

სააგენტოსა

და

დონორისთვის

წარდგენა.

პროექტის

ექსპერტები

და

ადმინისტრაციული პერსონალი დახმარებას უწევენ პროექტის დამნერგავი ჯგუფის
ხელმძღვანელს.
უმეტეს შემთხვევებში პროექტს ასევე ჰყავს სოციალურ -ეკონომიკური მონაწილეობრივი
განვითარების სპეციალისტი (PSEDS), ვისც ეკისრება FPA გეგმის შედგენასა და

განხორციელებაზე ტექნიკური პასუხისმგებლობა. თავად განხორციელება ხდება FPA
დამნერგავი ჯგუფის მიერ, რომლის შემადგენლობაში შედიან ფასილიტატორი და
დამხმარე არასამთავრობო ორგანიზაცია.
FPA-თან მიმართებით სოციალურ-ეკონომიკური
სპეციალისტის ფუნქციებია:
•
•
•
•

•

მონაწილეობრივი

განვითარების

FPA ამოცანების განსაზღვრა (სამიზნე თემები, განხორციელების გრაფიკი,
ძირითადი პროექტის მანდატის საფუძველი, საორიენტაციო ბიუჯეტები);
ფასილიტატორის და დამხმარე არასამთავრობო ორგანიზაციის ტექნიკური
დავალების შედგენა;
ფასილიტატორის და დამხმარე არასამთავრობო ორგანიზაციის შერჩევა
(ჯგუფის ხელმძღვანელის მიერ კონტრაქტის გაფორმება);
FPA
განხორციელების
ზედამხედველობა,
დახმარების
გაწევა
და
მონიტორინგი, საწყის ეტაპზე RRA-ში მონაწილეობის ჩათვლით, თემების
იდენტიფიცირება და საორიენტაციო ბიუჯეტების მომზადება;
ჯგუფის ხელმძღვანელისათვის პროექტის მიმდინარეობის, მიღწევების ან
გეგმებსა და ბიუჯეტებში ცვლილებების საჭიროებების შესახებ ანგარიშგება.

არჩეული სოციალურ-ეკონომიკური მონაწილეობრივი განვითარების სპეციალისტი
წარმოადგენს მქონე მთავარ კონსულტანტს საუკეთესო გამოცდილებით FPA საკითხებში
ან მსგავსი მონაწილეობრივი განვითარების მიდგომებში და აქვს კონსულტირებისა და
ფასილიტაციის განსაკუთრებული უნარები.
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FPA არის მოქნილი, საჭიროებებზე მორგებული, გამჭვირვალე მონაწილეობრივი
პროცესი, რომელიც შეიძლება დაიგეგმოს, თუმცა შესაბამისი შედეგების მიღწევა
დამოკიდებული

იქნება

პროცესის

მიმდინარეობაზე.

სათანადო

მონიტორინგი

ფოკუსირებული იქნება უფრო მეტად პროცესზე, ვიდრე შედეგებზე; ის გვაჩვენებს,
თუ

რამდენად

კარგად

ვითარდება

პროცესი,

ან

აუცილებელია

თუ

არა

მნიშვნელოვანი ცვლილებების გატარება. თუ პროცესის მონიტორინგი კარგად
ხორციელდება და პროექტის მოქმედების არეალთან და შესრულების გრაფიკებთან
დაკავშირებული ან დამნერგავ ჯგუფში მომხდარი ნებისმიერი ცვლილებები კარგად
არის დოკუმენტირებული, დონორისთვის პროექტის პროცედურებთან შესაბამისობის
დასაბუთება მარტივი იქნება.

FPA დამნერგავი ჯგუფი

5.2

5.2.1 FPA ფასილიტატორი
ფასილიტატორი უზრუნველყოფს, რომ FPA პროცესის ყველა პირობა დაცული იყოს
და ასრულებდეს პროცესის კატალიზატორის ფუნქციას. ის ასევე უნდა იყოს FPA
პროცესის სამართლიანად განხორციელებისა და წარმატების გარანტი.
ფასილიტატორი

თამაშისმაგვარ

ანალოგში

იწვევს

სამიზნე

მოსახლეობას,

განუმარტავს თამაშის მიზნებსა და წესებს, აცნობს თამაშის პრინციპებს და უთანხმებს
თამაშის წესებს; უზრუნველყოფს წესების დაცვით თამაშის პროცესის წარმართვას და
უკუკავშირის მექანიზმის დანერგვას. არ ერევა კონკრეტული შედეგების მიღწევაში და
ინარჩუნებს ნეიტრალურ პოზიციას.
FPA სხვადასხვა ეტაპებზე ფასილიტატორის ამოცანები მოიცავს შემდეგს:
საწყისი ფაზა:
• სოფლის პირობების სწრაფი შეფასების (RRA) ჩატარება, სოციალურეკონომიკური მონაწილეობრივი განვითარების სპეციალისტთან ერთად ან მისი
ზედამხედველობი ქვეშ;
• რეგიონული სამუშაო ჯგუფის დაარსება (იხ. §5.3) და მათთვის ტრენინგის
ჩატარება; ამ დროისთვის მოხდება FPA მიზნებისა და წესების ფორმულირება;
რაც შემუშავებული იქნება RRA-ის შედეგებზე დაყრდნობით და FPA
პრინციპების და გაიდლაინების შესაბამისად;
განხორციელების ფაზა:
•

•

RWG აქტივობების განხორციელების ხელშეწყობა/ფასილიტაცია, მაგ.
შეხვედრების ორგანიზება, აქტივობების იდენტიფიცირება და დაგეგმვა და
შესაბამისი მეთოდების გამოყენება;
აქტივობების განხორციელების მხარდაჭერა, განცხადებების, ღონისძიებებისა
და კონკურსების ორგანიზების, შეფასებისა და მედიაში გამოქვეყნების
ჩათვლით და საჭიროებების გათვალისწინებით.
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•

•
•

•

ცოდნისა შეძენის ან ტრენინგის საჭიროებების იდენტიფიცირება, და
არასამთავრობო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით შესაბამისი გაცვლითი
ვიზიტებისა და ტრენინგების მოწყობა;
შეფასების
ღონისძიებების
ფასილიტაცია
(საჭიროებისამებრ,
ჟიურის
წევრებისთვის ტრენინგის ჩატარება).
არასამთავრობო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით FPA აქტივობების
შესახებ ჩანაწერების მომზადება, გაცვლითი ვიზიტებისა და სწავლების
პროცესის ხელშეწყობა ა.შ. და პროექტის შესახებ ანგარიშების მომზადება.
შეფასების აქტივობების ფასილიტაცია და შემდგომი ციკლისთვის აქტივობების
იდენტიფიცირება.

შესაბამისად, ფასილიტატორი არის პიროვნება, რომელსაც ფლობს ფასილიტაციის
სათანადო უნარებს და ფასილიტაციისა და მონაწილეობრივი პროექტების დანერგვის
გამოცდილებას. მას შეუძლია ჯგუფის დინამიური მართვა და 'სოციალური
დაპირისპირებების' კონტრუქციულად გამოყენება. კარგად იცნობს უფროსების
სწავლების მეთოდებს და ინდივიდუალური და კოლექტიური კოგნიტური სწავლების
ასპექტებს. ფასილიტატორის გამოცდილება და ნეიტრალურობა წარმატების მიღწევის
ხელშემწყობი ელემენტია.

5.2.2 FPA-ს დამხმარე არასამთავრობო ორგანიზაცია
ფასილიტაციის

პროცესს

დახმარებას

უწევს

ადგილობრივი

არასამთავრობო

ორგანიზაცია, რომელიც უზრუნველყოფს ფინანსების მართვასა და ლოჯისტიკას,
ტრანსპორტის დაქირავებას, შეხვედრების/ღონისძიებების ადგილების დაქირავებას,
გაცვლითი ვიზიტების და ტრენინგების ორგანიზებას. ფინანსების მართვისა და
ლოჯისტიკის შესახებ გადაწყვეტილებებს ღებულობს რეგიონული სამუშაო ჯგუფი
(RWG;

see

§5.3)

ფასილიტატორთან

ერთად.

არასამთავრობო

ორგანიზაციის

ამოცანები მოიცავს შემდეგს:
•
•
•
•
•
•

•

გაცვლითი ვიზიტებისა და ღონიძიებებისთვის ტრასნპორტის, ღამისთევის,
კვების სერვისების ორგანიზება;
შეხვედრების/ღონისძიებების ადგილების დაქირავება (მაგ. განცხადებების
გამოქვეყნება, შეფასების ღონისძიებებისა და ტრენინგების ორგანიზება);
ტრენინგების მოწყობა (შესაბამისი ადგილების და ტრენერის დაქირავება,
ტრენინგის მასალების უზრუნველყოფა, ...);
საინფორმციო ბეჭდური მასალის გამოქვეყნება;
მედიის მობილიზება;
ბენეფიცირებისთვის კაპიტალიზაციის ფონდის უზრუნველყოფა, როგორიცაა,
საწყისი საგრანტო თანხა, საპრიზო გრანტები, სარეზერვო სქემების მომზადება
ა.შ.;
თანხების გამოყენების შესახებ საბუღალტრო ანგარიშგების წარმოება და
პროექტის ანგარიშების მომზადება და რეგიონული სამუშაო ჯგუფისითვის და
პროექტის დონორისთვის წარდგენა;
- 28 -

ტრანსსასაზღვრო გაერთიანებული სამდივნო - III

ფინანსური თანამონაწილეობრივი მიდგომა (FPA)
განხორციელების სახელმძღვანელო და მეთოდები 2020

•

შეხვედრებისა და ღონისძიებების დოკუმენტირება (ჩანაწერები, აუდი-ვიდეო
მასალები) და ფასილიტატორის დახმარებით ანგარიშების მომზადება.

პროექტის

შესაბამისად

ორგანიზაციასთან,

მომსახურების

რომელსაც

კონტრაქტი

აქტივობების

FPA

ფორმდება

არასამთავრობო

განხორციელების

პროცესში

ნეიტრალური როლი ეკისრება. FPA აქტივობებისა და შესაბამისი ბიუჯეტების შესახებ
გადაწყვეტილებებს იღებს რეგიონული სამუშაო ჯგუფი (RWG) ფასილიტატორთან
ერთად.

რეგიონული სამუშაო ჯგუფი (RWG)

5.3

რეგიონული სამუშაო ჯგუფი (RWG) არის ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეთა
პლატფორმა, რომელსა FPA პროცესში ცენტრალური როლი ეკისრება. დამხმარე
ჯგუფის

კონცეპტუალური

და

საოპერაციო

ხელშეწყობით

RWG

იმდენ

დაინტერესებულ ჯგუფს

წარმოადგენს, რამდენიც საჭიროა, და დე-ფაქტო იღებს

ყველა

გადაწყვეტილებას

რელევანტურ

პროგრამის

განხორციელებასთან

დაკავშირებით (თემები, შეფასების კრიტერიუმები, საპრიზო გრანტები, გაცვლითი
ვიზიტები და სწავლება, მედია აქტივობები ა.შ.). რეგიონული სამუშაო ჯგუფის (RWG)
წევრები ადგილზე არიან დაფუძნებული. RWG წარმოადგენს, მექამიზმს, რომელიც
ხელს უწყობს ადამიანების მიერ მართული ინკლუზიური და გამჭვირვალე პროცესის
განხორციელებას.
რეგიონული

სამუშაო

დაინტერესებული

ჯგუფის

ჯგუფებისა

(RWG)
და

უნდა

შედგებოდეს

საზოგადოების

ყველა

სხვადასხვა
კატეგორიის

წარმომადგენლებისაგან, მათ შორის, ქალები და ახალგაზრდები. სტანდარტული
RWG აერთიანებს 5-15 წევრს, შემდეგი ჯგუფებიდან და სეგმენტებიდან:
•
•
•
•
•
•

ადგილობრივი თვითმმართველობა/ადმინისტრაციული სტრუქტურები;
დაცული ტერიტორია;
სამიზნე მოსახლეობა, მათ შორის სხვადასხვა თემების წარმომადგენლები,
შესაძლოა სოფლის სამუშაო ჯგუფის წევრები (VWGs);
ქალები და ახალგაზრდები;
ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია და /ან ასოციაციები;
რელიგიური ორგანიზაციები (შესაბამის შემთხვევებში).

FPA საწყის ეტაპზე და RRA ჩატარებისას მოხდება ძირითადი დაინტერესებული
მხარეებისა და თემების სეგმენტების იდენტიფიცირება, ვინც შემდგომში რეგიონულ
სამუშაო ჯგუფს (RWG) თავის წარმომადგენელს წარუდგენს.

რეგიონულ სამუშაო

ჯგუფი უნდა იცავდეს თემების, სხვადასხვა ორგანიზაციების ან სეგმენტების
ინტერესებს, თუმცა თავი უნდა აარიდოს რეგიონული სამუშაო ჯგუფის დისკუსიებში
'ადგილობრივი პოლიტიკის' განხილვას და გადაწყვეტილებებზე მის ზეგავლენას.
რეგიონული

სამუშაო

ჯგუფის

წევრები

ინტერესთა

ასაცილებლად კონკურსებში მონაწილეობას არ მიიღებენ.
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კონფლიქტის

თავიდან

ტრანსსასაზღვრო გაერთიანებული სამდივნო - III

ფინანსური თანამონაწილეობრივი მიდგომა (FPA)
განხორციელების სახელმძღვანელო და მეთოდები 2020

რეგიონული სამუშაო ჯგუფი ჩამოყალიბდება მას შემდეგ, რაც ისინი გაივლიან
ტრენინგს იმ საკითხებზე, როგორიცაა სოციალურ-ეკონომიკური მონაწილეობრივი
განვითარება, პროგრამის მენეჯმენტი, რეგიონული სამუშაო ჯგუფის ამოცანები,
ხელმძღვანელობის როლი, და სხვა რელევანტურ თემებზე. მოეწყობა რეგიონული

სამუშაო ჯგუფის ახალი წევრების გაცვლითი ვიზიტი იმ თემებში, რომლებშიც FPA
ადრე იქნა დანერგილი. რეგიონული სამუშაო ჯგუფი განსაზღვრავს FPA პროგრამის
წესებს FPA პრინციპებისა და გაიდლაინების შესაბამისად. ზოგიერთ ქვეყნებში
შესაძლოა საჭირო გახდეს რეგიონული სამუშაო ჯგუფის, როგორც იურიდიული
პირის დარეგისტრირება, მაგ. 'საბჭო', ასოციაცია ან მსგავსი სტატუსის მქონე
ერთეული. რეკომენდებულია, წესდების მიღება, რომელსი განსაზღვრული იქნება
აღნიშნული იურიდიული პირის მიზნები, წევრობა, სხვა ოფისების დაარსების
საკითხები, მანდატი და წესები.

RWG-ის სტანდარტული ამოცანები მოიცავს შემდეგს:
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

ყოველი ციკლისთვის შესაბამისი საკითხებისა და აქტივობების განსაზღვრა
(დახმარებას გაუწევს FPA დამხმარე ჯგუფი - FST);
FPA ბიუჯეტის განაწილება FPA-ს ოთხი მეთოდის გამოყენების მიხედვით;
FPA აქტივობების კოორდინირება და მონიტორინგი (ადგილობრივი
არასამთავრობო ორგანიზაციისა და ფასილიტატორის ლოჯისტიკური და
ადმინისტრაციული დახმარებით);
შესაბამისი ჟიურისა დაარსება და კონკურსებითვის შეფასების კრიტერიუმების
ოფიციალური საპრიზო გრანტების განსაზღვრა (FST-ს დახმარებით);
აქტივობების გამოცხადება, როგორიცაა, კონკურსები და ღონისძიებები;
უმჯობესია, თუ RWG წევრები აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ თემებს შორის
ინფორმაციის გავრცელებაში და RWG წევრებისათვის უკუკავშირის ან
შეკითხვების წარდგენაში);
FPA აქტივობების ირგვლივ თემის წარმომადგენლების კითხვებზე პასუხების
გაცემამ ფასილიტატორის დახმარებით;
მედიაში სხვადსხვა აქტივობებზე ინფორმაციის გამოქვეყნების ორგანიზება და
შედეგების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება (არასამთავრობო ორგანიზაციისა
და FST-ის დახმარებით):
ყოველი ციკლის ბოლოს FPA აქტივობების შედეგების შეფასება, და შემდეგი
ციკლისთვის პროგრამის შედგენა (FST-ის დახმარებით):);
ყოველი ციკლის ბოლოს ფინანსური ანგარიშის მომზადება, არასამთავრობო
ორგანიზაციის დახმარებით;
ა.შ.

უმჯობესია,

თუ

რეგიონული

სამუშაო

ჯგუფი

თვითონ

მოახდენს

წესების

ფორმულირებას, რომელთა მიხედვით თვითონვე იფუნქციონირებს. მე-3 დანართში
მოცემულია RWG წესების ნიმუში. ეს წესები შეიძლება ოყოს ფორმალურიც და
არაფორმალურიც

და

ადაპტირებულ

იქნას

საჭიროებებთან.
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სპეციფიკურ

გარემოებებთან

და

ტრანსსასაზღვრო გაერთიანებული სამდივნო - III

ფინანსური თანამონაწილეობრივი მიდგომა (FPA)
განხორციელების სახელმძღვანელო და მეთოდები 2020

სოფლის სამუშაო ჯგუფი

5.4

როდესაც FPA პროგრამაში ბევრი სოფელი მონაწილეობს ან როდესაც სოფლები
საკმაოდ დაშორებული

არიან არიან ერთმანეთისგან, სოფლის სამუშაო ჯგუფის

(VWGs) საქმიანობა შეიძლება ძალიან სასარგებლო იყოს სოფლებში FPA აქტივობების
კომუნიკაციისა და კოორდინაციის თვალსაზრისით. VWGs უნდა აერთიანებდეს
თემების

სხვადასხვა

ახალგაზრდებს

და

სეგმენტის
ჰყავდეს

წარმომადგენლებს,

თავმჯდომარე.

მათ

VWGs-ს

შორის

ქალებსა

თავმჯდომარე

და

ხშირად

წარმოადგენს სოფლებს რეგიონულ სამუშაო ჯგუფში. VWGs-ის სტანდარტული
ამოცანები მოიცავს შემდეგს:
•

•
•
•

5.5

აქტივობების შესახებ განცხადებების გაკეთება, როგორიცაა კონკურსები და
ღონისძიებები; სასურველია, რომ VWG-ის წევრები ქტიურ მონაწილეობას
მიიღებენ თემებს შორის ინფორმაციის გავრცელებაში და RWG წევრებისათვის
უკუკავშირის წარდგენაში);
FPA აქტივობებში დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობის მხარდაჭერა და
სტიმულირება;
სოფლის დონეზე FPA აქტივობების ორგანიზება და კოორდინირება;
რეგიონული სამუშაო ჯგუფის ინფორმირება სოფლის მცხოვრებთა
უკუკავშირის, შეკითხვებისა და ტრენინგის საჭიროებების შესახებ ა.შ.

The local jury ადგილობრივი ჟიური

ადგილობრივი ჟიური უზრუნველყოფს FPA კონკურსებში საპრიზო გრანტების
გაცემას (იხ.§6.1). შეფასება უნდა იყოს დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და
გამჭვირვალე.

თითოეულ

კონკურსს

ჰყავს

თავისი

ჟიური

და

შეფასების

კრიტერიუმები. ჩვეულებრივ, თითოეული ჟიური შედგენა ხუთი წევრისგან, თუმცა
სხვა რაოდენობაც დასაშვებია. ჟიურის წევრები არიან ხოლმე ადგილობრივი
დამოუკიდებელი

პირები,

რომლებიც

უნდა

იყვნენ

მიუკერძოებლები

და

კონკურსანტების მიმართ თანაბარზომიერად განწყობილი, რათა არავინ შეიტანოს
ეჭვი მათ მიუკერძოებლობასა და პირად ინტერესებში. მიუკერძოებლობისა და
ტექნიკური ცოდნის უზრუნველყოფის მიზნით ჟიურიში გარეშე სპეციალისტებიც
მონაწილეობენ ხოლმე.

ჟიურის ნიშნავს რეგიონული სამუშაო ჯგუფი და მათი

ვინაობა ცხადდება კონკურსის
გამოცხადებისას ან შეფასების ღონისძიების დაწყების წინ. თუ კონკურსანტებს რაიმე
საწინაღმდეგო

აქვთ

ჟიურის

შემადგენლობის

მიმართ

(მაგ.

ნეიტრალურობა,

სამართლიანობა ან ტექნიკური ცოდნა), ეს პრობლემა შეფასების ღონისძიების
დაწყებამდე უნდა გადაიჭრას. თუ ჟიურის შემადგენლობა დადგენილია, მას აქვს
აღიარებული მანდატი და შეწინააღმდეგება მიუღებელია.
შეფასების კრიტერიუმები ფორმულირებას უზრუნველყოფს რეგიონული სამუშაო
ჯგუფი (FST-ის დახმარებით) კონკურსის
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ფორმულირება

უნდა

მოხდეს

კონკურსის

დაგეგმვისას

და

გასაჯაროვდეს

განცხადების მეშვეობით. რეკომენდებულია, რომ შეფასება სახალხო ღონისძიებების
დროს ჩატარდეს. ჟიური მუშაობა უნდა იყოს გამჭვირვალე, გასაგები, დასაბუთებული
გადაწყვეტილებებით

და

განმარტებებით

და

გასაჯაროებული.

საზოგადოებას

უკეთესი წარმოდგენა ჩამოუყალიბდება, თუ მიიღებენ განმარტებას იმის შესახებ,
რატომ მიიღეს კონკრეტულმა კონკურსანტებმა უფრო მაღალი ქულები, ვიდრე
სხვებმა. ეს უზრუნველყოფს კოგნიტური განვითარების სწავლებას.

- 32 -

ტრანსსასაზღვრო გაერთიანებული სამდივნო - III

ფინანსური თანამონაწილეობრივი მიდგომა (FPA)
განხორციელების სახელმძღვანელო და მეთოდები 2020

6 FPA ინსტრუმენტები
FPA იყენებს ოთხ ძირითად ინსტრუმენტს ადამიანების გასააქტიურებლად, რათა მათ
უკეთ იზრუნონ თავიანთ განვითარებაზე, რაც ახდენს კოგნიტურო განვითარების
შემეცნების პროცესის გენერირებას, უაშუალოდ ან ირიბად. ეს ინსტრუმენტები
შესაძლოა გასხვავდებოდეს კონტექსტების მიხედვით, თუმცა ისინი ყოველთვის
ითვალისწინებენ მე-3 პარაგრაფში აღწერილ პრინციებს და მე-4 პარაგრაფში მოცემულ
გაიდლაინებს. FPA ოთხი ინსტრუმენტია:

•
•
•
•

კონკურსებიდა საგრანტო პრიზები
კაპიტალიზაცია
გაცვლითი ვიზიტები და შესწავლა
მედია ჩართულობა

კოკურსები
და საპრიზო
გრანტები

კაპიტალიზაცია

სწავლების
მეთოდების
გაზიარება

მედია
მხარდაჭერა

ამ ინსტრუმენტების გამოყენებას წინ უსწრებს ზოგადი
კონკრეტულ

არეალში

სოციალურ-ეკონომიკური

სიტუაციის, ძირითადი დაინტერესებული მხარეების,
ძირითადი

განვითარების

შეზღუდვებისა

და

სურათი 4. FPA-ს ოთხი
ინსტრუმენტი.

პოტენციალის სწრაფი შეფასება. ეს ხორციელდება RRA ინსტრუმენტების მეშვეობით
(რომლებიც უფრო დეტალურად აღწერილია §7.2). საწყის ფაზაში, პარალელურად
მოხდება რეგიონული სამუშაო ჯგუფის (RWG) ჩამოყალიბება. RWG განიხილავს იმ
საკითხებს და ინსტრუმენტებს, რომლებიც გამოყენებული იქნება შემდგომი FPA
აქტივობების განხორციელებისას (იხ. §5.3 და §8).
პრაქტიკაში, FPA-ს ნებისმიერი ციკლის დანერგვის დროს რამდენიმე ინსტრუმენტი
ერთდროულად ან კომბინირებულად გამოიყენება.

6.1

კონკურსები და საპრიზო გრანტები

FPA ყველა ტიპის კონკურსს ისეთ საკითხებზე აწყობს, რომლებიც ადამიანებს
საარსებო

საშუალებების

ათვისებაში

დაეხმარება.

კონკურსებში

შეიძლება

მონაწილეობდნენ ინდივიდუალური პირები, შინამეურნეობები, (ქალები) ჯგუფები ან
თემები. კონკურსების მიზანია საუკეთესო ტრადიციული ცოდნის, ახალი იდეების,
პრობლემების გადაჭრის გადაწყვეტილებების, ახალი აქტივობების, მოკლე რეალური
ისტორიების

ა.შ.

იდენტიფიცირება.

კონკურსებზე

საარსებო

საშუალებების

გაუმჯობესებასთან და თემებში სოციალურ ურთიერთობებთან დაკავშირებული
ნებისმიერი განხორციელებადი თემის განხილვაა შესაძლებელი. ჟიური აფასებს
კონკურსის შედეგებს და საპრიზო გრანტებს გადასცემს მათ, ვინც განსაკუთრებული
მიღწევები

წარმოადგინეს.

საუკეთესო
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და

საპრიზო
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გასაჯაროვდება. ამ თავში განხილულია კონკურსებისა და საპრიზო გრანტების
მიზნები,

მათი

დაგეგმვისა

და

განხორციელების

პროცესი.

5-7

დანართებში

აღწერილია რეალურად ჩატარებული აქტივობებისა და კონკურსების მაგალითი.
კონკურსებისა და საპრიზო გრანტების მიზანი არ არის მხოლოდ შეჯიბრი ან
გამარჯვება 'გამარჯვებისთვის', ის ითვალისწინებს კონკურსანტების გააქტიურებას
იმისათვის,

რომ

მათ

თავად

აღმოაჩინონ

ონოვაციური

და

მდგრადი

გადაწყვეტილებები საარსებო საშუალებების მოსაპოვებლად. ადამიანები თვითონ
წყვეტენ (ჟიურის დახმარებით) პრობლემის გადაჭრის რომელი გზაა საუკეთესო და
რომელი იმსახურებს საპრიზო თანხას. კონკურსები ადამიანებს სხვადასხვა თემებზე,
პრობლემებზე, შეზღუდვებზე, არჩევანზე, გადაწყვეტილების მიღებაზე დაფიქრების
სურვილს აღუძრავენ, და შორის დისკუსიების დაწყებას უწყობენ ხელს. როგორც კი
გამარჯვებული გამოვლინდება, მაშინვე იწყება მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით,
რატომ

დაჯილდოვდა

საუკეთესო

რომელიმე

კონკრეტული

გადაწყვეტილება.

ამ

გზით

გადაწყვეტილებები მოსახლეობის ფართო წრეებში გავრცელდება.

ეს

არის ირიბი კოგნიტური განვითარების ყველა ასპექტი, რაც უზრუნველყოფს ახალი
იდეებისა და გამოცდილების ასიმილაციას და აკომოდაციას. გამარჯვებულები
იამაყებენ, რადგან მათ შეძლეს საუკეთესო იდეებისა და მიღწევების გამოვლენა. ეს
მათ გაუძლიერებს 'საკუთრების შეგრძნებას' და უზრუნველყოგს განვითარების
საუკეთესო გადაწყვეტილებების მდგრადობას; გაუღვივვებს სიამაყის გრძნობას და
თავდაჯერებულობას, რადგან თავად მოძებნეს საკუთარი განვითარების გზა.
კონკურსებს ძალიან მყარი 'თამაშის' მახასიათებლები აქვთ, რომელთა თანახმად
ადამიანები და ჯგუფები ერთმანეთს რეალური საპრიზო გრანტების მოსაპოვებლად
ეჯიბრებიან. შეჯიბრისა და ინტერესების დაპირისპირებებში გადაზრდის თავიდან
აცილების მიზნით, საკონკურსო თამაში უნდა წარიმართოს მკაფიო წესების
შესაბამისად, რაც ყველასთვის გასაგები და მისაღებია. ჟიური კეთილსინდისიერი და
მიუკერძოებელია. შეფასებები ნათელი და გაჭვირვალე უნდა იყოს, რომ არ
გამოიწვიოს ეჭვები და კითხვები. ფასილიტატორმა უნდა უზრუნველყოს, რომ ყველა
მონაწილეს ესმოდეს თავისი ფუნქციები და წესების დაცვით ითამაშონ. დამხმარე
ჯგუფმა

უნდა

ზედამხედველობა

უნდა

გაუწიოს

პროცესს

და

დაეხმაროს

ფასილიტატორს, როცა საჭიროა.
როდესაც FPA ახალ ადგილზე იწყება, ადამიანებმა, პროექტის პერსონალმა და
ფასილიტატორმა არ იციან ხოლმე როგორი იქნება კონკურსისა და დაჯილდოების
წესები. ამის გამო პირველი კონკურსები ეწყობა 'საწყისი კონკუსების' ფორმით, რათა
ადამიანები გაეცნონ რეგიონულ სამუშაო ჯგუფს, დაინტერესებულ მხარეებს,
ფასილიტატორს და არასამთავრობო ორგანიზაციას, კონკურსების დაგეგმვის და
განხორციელების წესებს, იდეებისა და კრეატიულობის წარმოჩენის შესაძლებლობებს.
რეალურად,

საწყისი

აქტივობები

ადამიანებს

'მოთამაშეების

ფუნქციებსა'

'თამაშისმაგვარი პროცესის გამოყენების წესებს' აცნობს.
საწყის ფაზაში კონკურსები შემდეგი მიმართულებებით მიმდინარეობს:
- 34 -

და

ტრანსსასაზღვრო გაერთიანებული სამდივნო - III

ფინანსური თანამონაწილეობრივი მიდგომა (FPA)
განხორციელების სახელმძღვანელო და მეთოდები 2020

1. თემების

დონეზე:

თემებს

შეუძლიათ

თავიანთი

თემის

განვითარების

პორტენციალის დადგენა, მაგ. წარსული, მიმდინარე და მომავალი საქმიანობის
შეფასების საფუძველზე, სოფლის ძირითადი ქმედებების გეგმის შემუშავების
მეშვეობით.
2. ინდივიდუალურ
განხორციელება

და

შინამეურნეობების

ადამიანებს

სტიმულს

დონეზე:

აძლევს

საწყისი

დაიწყონ

აქტივობების

ფიქრი

საარსებო

საშუალებებთან დაკავშირებულ პრობლემეზე, როგორ გაუმკლავდნენ ზამთრის
მძიმე პირობებს, როგორ აიმაღლონ ცნობიერება მდგრადი განვითარების შესახებ.
3. მოკლე

ისტორიების

და

ხატვის

თემატიკაზე

კონკურსები,

მაგ.

სკოლის

მოსწავლეებისთვის, ან ფოტო კონკურსები პროექტთან (ბუნების კონსერვაცია) ან
საარსებო

საშუალებების

მოპოვებასთან

დაკავშირებულ

თემებზე

შეიძლება

გამოყენებულ იქნას ცნობიერების ასამაღლებლად. მშობლები ხშირად დიდ
ინტერესს ავლენენ თავიანთი შვილების მსგავს აქტივობებში ჩართულობის
მიმართ და სწავლობენ, როგორ ამაღლებს ცნობიერებას პროექტის მიზნების უკეთ
გაცნობა.

ყოველივე ეს აძლიერებს FPA აქტივობებში ან სხვა პროექტების

აქტივობებში მონაწილეობის ინტერესს.

მონაწილეებს საწყის კონკურსებში მონაწილეობის ინტერესი უღვივდებათ და იწყებენ
ფიქრს

საუკეთესო

გადაწყვეტილებების

მიღებასთან

დაკავშირებით.

საწყის

კონკურსებში მონაწილეთა განცხადებებიდან ნათელი ხდება, რა სახის იდეები
მოსდით მათ აზრად და შემდგომში როგორ შეიძლება ამ იდეების FPA აქტივობებში
დანერგვა. გარდა ამისა, საწყისი კონკურსები სხვებშიც აღძრავს FPA აქტივობებში
მონაწილეობის სურვილს. ყოველივე ეს სხვადასხვა მხარეებს FPA-ის ძირითადი
ფაზის აქტივობებში მონაწილეობისთვის ამზადებს (იხ. ასევე §8.2).
კონკურსის სათანადოდ დაგეგმვა განაპირრობებს კონკურსის და დაჯილდოების
პროცესის კარგად წარმართვას. გეგმას ადგენს რეგიონული სამუშაო ჯგუფი
ფასილიტატორის დახმარებით და როცა საჭიროა დამხმარე ჯგუფის ხელშეწყობით.
გეგმის შედგენა მოიცავს შემდეგს:
❖ კონკურსის თემატიკის და მიზნის განსაზღვრა: ყველაზე ხშირად გამოყენებული
თემები ეხება საარსებო საშუალებების მოპოვების საკითხებს, როგორიცაა,
ზამთრის პირობებში გადარჩენა, ბუნებრივი რესურსების ტრადიციული
გამოყენება; (გაუმჯობესება); შემოსავლის გენერირების იდეები, ბიზნეს გეგმების
შედგენა, ადამიანისა და ცხოველების კონფლიქტის გადაჭრის იდეები, თემის
სერვისები ან თემის ინფრასტრუქტურის მოწყობის საკითხები ა.შ. ზოგიერთ
შემთხვევებში, მიზანი შეიძლება იყოს საარსებო საშუალებების შესახებ
ცნობიერების ამაღლება ან ბუნებისა და ბიომრავალფეროვნების ფასეულობები;
ცნობიერების ამაღლების თემატიკა ხშირად გამოიყენება სკოლის მოსწავლეების
კონკურსებში.
❖ სამიზნე აუდიტორიის / სხვა სტატუსის მქონე მონაწილეთა განსაზღვრა: ესენი
შეიძლება იყვნენ შინამეურნეობები, მეწარმეები, ქალები, ახალგაზრდა ფერმერები,
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❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

სკოლის მოსწავლეები ან სოფლები. ზოგ შემთხვევებში სამიზნე სოფლებიდან
მიგრირებული პირები, რომელებსაც კიდევ აქვთ შემორჩენილი სოფელთან
კავშირი და სურვილი აქვთ მონაწილეობა მიიღონ კონკურსში. მუდმივი
მცხოვრებლები ინტერესდებიან ასეთი ‘გარეშე’ ტიპის კონკურსანტების სტატუსის
გარკვევით. მათი კონკურსში მონაწილების უფლების მკაფიოდ განსაზღვრა
თავიდან აგვაცილებს მსგავსი ფაქტით აღშფოთების ვარიანტს. ზოგჯერ,
ადამიანებს
უწევთ
კონკურსებში
მონაწილებისთვის
დარეგისტრირება,
კონკრეტულად, საწყისი საგრანტო თანხის ასაღებად (იხ.§6.2).
კონკურსის ტიპის გასაზღვრა: მაგ. საუკეთესო იდეების, ტრადიციული ცოდნის,
მოკლე ისტორიების, ხატვის (მოსწავლეებისთვის) კონკურსები, საუკეთესო
პრაქტიკის, მეწარმეების კონკურსები, ერთსაფეხურიანი ან მრავალსაფეხურიანი
კონკურსები ა.შ. მაგ. მრავალკომპონენტიან ბიზნეს კონკურსის დროს, შეიძლება
მონაწილეებს მოეთხოვოთ პირველ რაუნდში ბიზნეს იდეის შემოთავაზება, ხოლო
შემდეგ რაუნდში საუკეთესო იდეების ბიზნეს გეგმების წარმოდგენა,
შესაძლებელია იდეის საუკეთესო განხორციელებაზე მესამე რაუნდის ჩატარება.
კონკურსის ჩატარების დრო: უნდა დადგინდეს მიზანშეწონილია თუ არა
გარკვეულ სეზონზე კონკურსის ჩატარება, ექნებათ თუ არა მონაწილეებს
კონკურსში მონაწილების დრო; რა დრო დასჭირდებათ ადამიანებს
კონკურსისთვის მოსამზადებლად; როდის გამოცხადდება კონკურსი, კონკურსის
ბოლო ვადა, როდის ჩატარდება შეფასებები.
შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა: კრიტერიუმები უნდა იყოს მარტივი და
მკაფიო, განისაზღვროს დაგეგმვის ეტაპზე და შეტანილ იქნას კონკურსის შესახებ
განაცხადში. FPA პრინციპების და გაიდლაინების ((§3 დაd §4) დაცვის
გადამოწმება უზრუნველყოფს შეფასების კრიტერიუმების გამჭვირვალობას,
კონკურსის შედეგები ხელს შეუწყობს პროექტის მანდატის ფარგლებში მდგრადი
განვითარების პრინციპების დანერგვას.
ჟიურის ნომინაციები შეიძლება მომზადდეს დაგეგმვის ეტაპზე ან შეფასებისთვის
საჭირო პროცედურების მომზადების შემდგომ.
ჟიური უნდა იყოს
მიუკერძოებელი და სამართლიანი, პატივსაცემი და მისაღები, და უზრუნველყოს
გამჭვირვალე შეფასებები ეჭვებისა და წინააღმდეგობების თავიდან არიდების
მიზნით.
კაპიტალიზაციის ფულადი სახსრები გაიცემა კონკურსებზე საწყისი გრანტების
ფორმით, მოხმარდება ტექნიკურ მხარდაჭერას, საპრიზო და სპეციალურ საპრიზო
გრანტებს.
გაცვლითი ვიზიტები და სწავლება: განაპირობებს შემდეგს: აითვისებენ თუ არა
მონაწილეები საკმარის ცოდნას და უნარებს, ან მიიღებენ თუ არა სარგებლობას
გაცვლითი ვიზიტებიდან და ტრენინგებიდან? როგორ შეძლებენ მონაწილეები
ტრენინგის საჭიროებების განსაზღვრას და როგორ მოხდება ამ საჭიროებების
გამოყენება გაცვლით ვიზიტებსა და ტრენინგებში?
კონკურსის
გამოცხადება:
როგორ
გამოცხადდება
კონკურსი,
რომელი
საკომუნიკაციო არხების საშუალებით? არასამთავრობო ორგანიზაციამ შეიძლება
მოამზადოს წერილობითი განცხადების ფორმა, მაგრამ ასევე უნდა გამოიყენოს
გამოცხადების შემდეგი საშუალებები: რადიო, ტელევიზია, გაზეთები ან
სოციალური მედია. განცხადებებში მითითებული უნდა იყოს: კონკურსის თემა,
სამიზნე ჯგუფი, და მონაწილეობის უფლებამოსილება, კონკურსის ეტაპები,
ვადები, რეგისტრაციის საჭიროება, რეგისტრაციისა და განაცხადების შეტანის
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ვადები, შეფასების დრო, შეფასები კრიტერიუმები, გათვალისწინებული საპრიზო
თანხები, შეფასების ადგილი, რაც ცნობილია ან მოგიანებით გამოცხადდება.
განცხადებები უნდა გავრცელდეს თემებში, გაიკრას საინფორმაციო დაფებზე, ან
გამოცხადდეს რეგიონული სამუშაო ჯგუფისმიერ, ან სხვა არხებით.
❖ კითხვები და პასუხები: თუ მონაწილეებს ან სხვებს გაუჩნდებათ კითხვები
კონკურსთან, ვის უნდა მიმართონ და ვინ გასცემს მათ პასუხს. ხშირად
რეგიონული სამუშაო ჯგუფის წევრები და ფასილიტატორი უზრუნველყოფენ
პასუხების ფორმულირებას; არასამართლიანი მიდგომის გამორიცხვის მიზნით,
უმჯობესია კითხვების დოკუმენტირება და პასუხების საჯაროდ გამოქვეყნება
(განმარტებები). არსებობს კიდევ ერთი საშუალება - კითხვა-პასუხებზე საჯარო
ღონისძიების მოწყობა.
მოშორებულ სოფლებში ზამთრის პირობებში
❖ მედია: რომელი მედია
გადარჩენის საუკეთესო იდეების / გამოცდილების
საშუალებები იქნება
შესახებ კონკურსის ნიმუში:
გამოყენებული კონკურსთან
დაკავშირებით განცხადებების
უფლებამოსილი მონაწილეები: სამიზნე სოფლების
გამოსაქვეყნებლად; ტრენინგებთან
შინამეურნეობები,
მონაწილეები
უნდა
და გაცვლით ვიზიტებთან,
დარეგისტრირდნენ
საწყისი
თანხის
შეფასებასთან, გრანტების
მოსაპოვებლად.
გაცემასთან დაკავშირებით
საუკეთესო იდეის ან საუკეთესო გამოცდილების
ინფორმირების მიზნით.
შერჩევის კრიტერიუმები:
კონკურსის დაგეგმვის ფორმატი
❖ პრაქტიკული გამოყენება, რეალური
მოცემულია დანართში 4,
სარგებლით;
მაგალითები მოცემულია
❖ ყველასთვის ხელმისაწვდომი / მაგ.
დანართებში 5-7.

მიხედვით, ასევე შესაძლებელია

ადგილობრივი მასალების გამოყენება,
ხელმისაწვდომი ფასი;
❖ ინოვაცია ან დადასტურებული ტრადიციული
გამოცდილება;
❖ მდგრადობა;
❖ არ მოახდინოს გარემოზე ურყოფითი
ზემოქმედება;

გაუთვალისწინებელი გარემოებების

❖

მხედველობაში მიღება. ნებისმიერი

წარადგინეთ ბოლო ვადის ამოწურვამდე.

კონკურსის გამოცხადების შემდეგ
კონკურსის უნდა ჩატარდეს
შესაბამისი გეგმის და წესების

……

ცვლილება უნდა იყოს გამჭვირვალე და, რათა დაცული იქნას მონაწილეთა მიმართ
სამართლიანი და თანასწორი დამოკიდებულება.

სხვა სახის ინსტრუმენტების აღწერა
❖ კაპიტალიზაციის ინსტრუმენტი უზრუნველყოფს საწყისი საგრანტო თანხის
გაცემას იდეების განსახორციელებლად და საპრიზო გრანტის მინიჭებას.
❖ ტრენინგები და გაცვლითი ვიზიტები კონკურსებთან თემატურ კავშირშია, რათა
ადამიანებმა შეძლონ ახალი ცოდნისა და გამოცდილების მყისიერად გამოყენება.
გაცვლითი ვიზიტები და ტრენინგები უნდა ეფუძნებოდეს რეალურ საჭიროებებს,
რაც კონკურსის დაწყებამდეც ცნობილია, თუმცა კონკურსის მსვლელობის დროს
შესაძლოა ახალი საჭიროებები გამოვლინდეს. მაგალითად, ბიზნეს გეგმის
შედგენის არცოდნა საკმაოდ ხშირია, და ამ შემთხვევაში შეიძლება ამ თემაზე
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ტრენინგის ჩატარება დაიგეგმოს ბიზნეს დაგეგმარების კონტექსტში კონკურსის
მოსაწყობად ან მარკეტინგის ტრენინგი - მარკეტინგის კონკურსის ჩასატარებლად.
სხვა შემთხვევებში, შემოსავლების გენერირებისთვის ორ-საფეხურიანი კონკურსის
მოწყობამ
შესაძლოა
ბევრი
ახალი
იდეა
გამოავლინოს,
როგორიცაა,
სტუმართმოყვარეობის სერვისები, თუმცა მონაწილეები ხშირად აღნიშნავენ, რომ
კონკურენტუნარიანი გეგმების შესადგენად და განსახორციელებლად მათ უფრო
მეტი ცოდნისა და უნარების ათვისება ესაჭიროებათ. ფასილიტატორმა დახმარება
უნდა გაუწიოს მონაწილეებს
ტრენინგების და გაცვლითი ვიზიტების
საჭიროებების იდენტიფიცირებაში.
❖ მედია საშუალებები გამოიყენება განცხადებებისთვის, ფართო წრეების მოზიდვის
და მათი მონაწილეობის უზრუნველყოფის მიზნით. მედიაში შეფასებების
კრიტერიუმების
შესახებ
ინფორმაციის
განთავსება
განაპირობებს
გამარჯვებულების, გამარჯვებული იდეების და ინოვაციების ფართო წრეებში
გავრცელებას. ის ასევე ხელს შეუწყობს საუკეთესო გადაწყვეტილებების რადიოსა
და ტელევიზიის მეშვეობით გამოქვეყნებას.
წარმატების მიღწევის ძირითადი ფაქტორები
❖ საარსებო საშუალებებთან დაკავშირებული თემები, რომლებსაც მონაწილეები
საჭიროდ მიიჩნევენ ან რომლებიც პროექტის მიზნებთან კავშირშია.
❖ სამიზნე ჯგუფების მკაფიო განსაზღვრება: ვის აქვს ან არა აქვს მონაწილეობის
უფლება;
❖ შერჩევის/შეფასების ნათელი და გასაგები კრიტერიუმები;
❖ საჯარო
განცხადებების,
განმარტებების
მეშვეობით
გამჭვირვალობის
უზრუნველყოფა;
❖ მიუკერძოებელი ჟიური და გამჭვირვალე შეფასება (კრიტერიუმების და საჯარო
განმარტებების, დასაბუთებების მეშვეობით).

ზემოქმედება და შედეგები
❖ კონკურსანტებს გაუძლიერდებათ თვითდაჯერებულობა და სიამაყის გრძობა,
რატა თავად შეძლეს საარსებო საშუალებების პრობლემების გადაჭრა და
შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღება.
❖ რეგიონული სამუშაო ჯგუფის საჭიროებს მართვის ახალი უნარების ათვისებას
კონკურსების დაგეგმვისა და განსახორციელებლად. თემების, სამიზნე ჯგუფების,
კონკურსის

ფორმატის,

შეფასების

კრიტერიუმების

და

სხვადასხვა

გადაწყვეტილებების შერჩევის პროცესში ისინი უკეთ გაერკვევიან თემატიკის
შერჩევაში და უზრუნველყოფენ საუკეთესო მათგანის შერჩევას.
❖ შერჩევის კრიტერიუმების სისტემატური გამოყენებისას ჟიურის წევრები იძენენ
გამოცდილებას და იღებენ პასუხისმგებლობას კრიტერიუმების გამოყენებისა და
გარკვეული იდეებისა და გამოცდილების შერჩევის მეთოდის დასაბუთებასტან
დაკავშირებით.
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6.2

კაპიტალიზაცია

კაპიტალიზაცია უზრუნველყოფს ადგილობრივი ეკონომიკის მხარდაჭერის მიზნით
ინოვაციური იდეებისა და განვითარების აქტივობების პირდაპირ დაფინანსებას.
კონკურსების მეშვეობით ხდება საწყისი საგრანტო თანხის ფორმით მონაწილეების
დაფინანსება,

თანადაფინანსება

ან

საპრიზო

გრანტების

გაცემა.

პირდაპირი

დაფინანსების სხვა ფორმები შეიძლკება მოიცავდეს სარეზერვო ან ბიზნესის
კაპიტალიზაციის

ფინანსურ

ფონდებს.

გამარჯვებულები

და

სარეზერვო

ან

საინვესტიციო ფონდის მფლობელები თავად იღებენ გადაწყვეტილებებს, როგორ
გამოიყენონ

მიღებული

თანხა.

გამოცდილებამ

აჩვენა,

რომ

ადამიანები

ინვესტიციების/განვითარების გეგმების შესაბამისად, უმთავრესად საკუთარი ბიზნეს
იდეებისა ან განვითარების მიზნით ახდენენ ინვესტირებას, რის შედეგადაც საპრიზო
გრანტს მოიპოვებენ. უფრო მეტიც, ისინი ხშირად საკუთარი რესურსებისა და
ფინანსების ინვესტირებას ახდენენ, რაც შემდგომ მათი ფულადი სახსრების ზრდას
იწვევს.
კაპიტალიზაციას შესაძლოა რამდენიმე ფორმა ჰქონდეს.
❖ „საწყისი საგრანტო თანხა“, რაც მონაწილეებს გადაეცემა კონკურსის დასაწყისში,
საწყისი იდეების გენერირებისთვის საჭირო ადგილობრივი ხარჯების დასაფარად,
აქტივობების დასაწყებად, კონკურსისთვის პრეზენტაციის მოსამზადებლად.
საწყისი საგრანტო თანხა ზოგადად მცირეა. ხშირად მონაწილეებმა ამისათვის
რეგისტრაცია უნდა გაიარონ (ეს ასევე საჭიროა არასამთავრობო ორგანიზაციის
მიერ ხარჯების დასაფიქსირებლად).
❖ თანადაფინანსება პროექტის მიერ, რათა საწყისი იდეები უფრო კონკრეტულ
გეგმებად ჩამოყალიბდეს. ეს ხშირად საჭიროებს ორ-საფეხურიან ან
მრავალსაფეხურიან კონკურსებს, რომლებშიც კონკურენტუნარიანი იდეების და
გეგმების მქონე მონაწილეების შერჩევა და თანადაფინანსება ხდება, რათა მათ
ბიზნეს იდეები კონკრეტულ ბიზნეს გეგმებად ან მცირე-მასშტაბიანი პროექტების
დემონსტრირებისთვის
გამოიყენონ.
მსგავსი
პროექტები
მთლიანი
კაპიტალიზაციის ფონდის „მინიმალურ წილს“ საჭიროებენ განვითარების
აქტივობების განსახორციელებლად.
❖ FPA-ს კაპიტალიზაციის ფინანსური ფონდი შესაძლოა გამოყენებულ იქნას
ადგილობრივი სარეზერვო და საინვესტიციო სქემების ჩამოსაყალიბებლად, რაც
შემდგომ შეიძლება განვითარდეს, როგორც საბრუნავი და როტაციული სასესხო
ფონდები5. ეს ჩვეულებრივ ხდება განვითარების ზოგიერთი აქტივობის
განსახორციელებლად. მონაწილეების მოთხოვნით ან მათდამი თხოვნის
საფუძველზე საკუთარი ფინანსების სამართავად ისინი ჯგუფებად დაიყოფიან.
ყოველი ჯგუფის წევრის "საწყისი თანხა" დეპოზიტის სახით კოლექტიურ ფონდს
A revolving loan allows the borrower to draw down, repay and re-draw the agreed loan funds. Rotating saving and credit
is money saved by a group of individuals, through fixed regular individual deposits, allowing individual members to take turns
in accessing and reimbursing as credit from the combined savings deposits. A group which organises itself this way is a
ROSCA (Rotating Savings and Credit Association). An Accumulated Savings and Credit Association (ASCA) is a variant,
where the ASCA collects regular contributions that members (or even trusted 3rd parties) can borrow against interest.
5

http://investeddevelopment.com/2012/04/the-benefits-of-informal-savings-groups/
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დაემატება. ამ ჯგუფებს შორის კონკურსები სტიმულს მისცემს მათ ჯგუფური
თანამშრომლობის, გადაწყვეტილებების მიღების, შემოსავლების გენერირების,
რეზერვების სათანადო მართვის, და ჯგუფის წევრებისთვის რეზერვების და
შემოსავლების გაცემის მიზნით საკუთარი წესები შეიმუშაონ. საპრიზო გრანტები
შესაძლოა გადაეცეს საუკეთესო წესებისა და იდეების
მქონე ჯგუფებს. ამ
შემთხვევაში კაპიტალიზაციის საპრიზო თანხები ჯგუფის ფულად ფონდს
დაემატება და მათ სინვესტიციო პოტენციალს გაზრდის. კონკრეტული სარეზერვო
მიზნების მიღწევის შემდგომ FPA-მ შეიძლება სარეზერვო ფონდიდან პრემიები
გასცეს. ჯგუფური საფონდო თანხა შეიძლება ინვესტირებულ იქნას ერთობლივ
(ეკონომიკურ ) აქტივობებში ან საბრუნავ ფონდში, მას შემდეგ რაც ამ ფონდს
ჯგუფის წევრების შემოსავლები უკან დაუბრუნდებაა. საბრუნავი სასესხო ფონდის
ოპერირება შეიძლება კონკურსის მეშვეობით მოხდეს6.
❖ კონკურსებში მოგებული (§6.1) საპრიზო გრანტები7 თემებისკენ და
ინდივიდუალური პირებისკენ მიემართება, რის გამოც ის კაპიტალიზაციის ერთერთ ფორმად მოიაზრება. გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ გამარჯვებულები
საპრიზო გრანტებით ინვესტირებას უმეტესად საკუთარ იდეებისა და აქტივობების
ინვესტირებას ახდენენ და ზოგჯერ საკუთარი ან სხვა წყაროებიდან მიღებულ
მნიშვნელოვან არაფულად რესურსებს ან ნაღდ ფულს ამატებენ.
FPA არ აწესებს პირობებს საწყისი თანხის ხარჯვაზე, საპრიზო გრანტებზე,
რეზერვებზე ან საინვესტიციო ფონდებზე; ეს თანხის მიმღებებმა, გამარჯვებულებმა ან
რეზერვების და სინვესტიციო ფონდების მფლობელებმა თავად უნდა განსაზღვრონ. ეს
პირობა

ხელს

უწყობს

ნდობის

გაძლიერებას;

ნდობის

ფაქტორი

ძალიან

მნიშვნელოვანია FPA-ის განხორციელების პროცესში. გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ
ადამიანები იმსახურებენ ამ ნდობას და

თანხების არამართებულად გამოყენება

საერთოდ არ ხდება ან ძალიან იშვითია. FPA-ის პროცესის გამჭვირვალეობა
აძლიერებს ფულადი ფონდების გამოყენებაზე სოციალ-ეკონომიკური კონტროლის
მნიშვნელოვან მექანიზმებს და მათ საუკეთესო ფუნქციონირებას.
ჯგუფებში არსებული ფულადი ფონდები, როგორიცააა გაერთიანებული ჯგუფური
საინვესტიციო ფონდები ან სარეზერვო ფონდები საჭიროებენ ჯგუფის შიგნით
გამჭვირვალობას
ანგარიშების

და

ანგარიშვალდებულებას.

(მარტივი

ფორმით)

მართვას.

FPA

ხელს

ზოგჯერ

უწყობს

ბიზნეს

ჯგუფების

კონკურსებში

გამარჯვებულები თავიანთი ბიზნესებს ფორმალური ბიზნესის დონეზე ავითარებენ
და ამისათვის ბიზნესის წარმოებისა და საბუღალტრო საქმის უნარები ესაჭიროებათ.
როდესაც ადამიანები თავად აცნობიერებენ მსგავსი უნარების ნაკლებობას, უფლება
აქვთ მოითხოვონ ტრენინგი, რასაც მათთვის FPA უზრუნველყოფს.

Savings and revolving funds were not implemented in the South Caucasus; women group funds were capitalised with seed
funding and prize awards and in the ECF village committees started using sinking funds from conservation agreements. The
revolving fund mechanism can certainly be started as a group business start-up fund, or similar.
6

There is no fundamental difference between an award and a prize. Some prefer to use the word award, because it
expresses something more than just financial benefits. Others prefer prizes because it reflects more the “winning”. In this text
both words are used to express the same without any distinction; see also the note on terminology in §7.4.
7
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მსგავსი

ტრენინგების

ორგანიზება

შესაძლებელია

'გაცვლითი

და

სწავლის

აქტივობების' ან უფროსებისთვის ტრენინგ-სესიების ჩატარების მეშვეობით (იხ.§6.3).
ტრენინგები ფოკუსირებული უნდა იყოს სწავლების პრაქტიკულ უნარებსა და
ტექნიკაზე,

რაც

მონაწილეთა

ჯგუფების

კონკრეტულ

ამოცანებთან

უშუალო

შესაბამისობაშია. ბიზნესთან დაკავშირებულ კონკურსში მონაწილეობისთვის ასეთი
ტიპის ტრენინგის თემა შეიძლება იყოს ბუღალტერიის წარმოება, ფინანსური
მენეჯმენტი, დაფინანსების შესაძლებელობები ან ბიზნეს გეგმების მომზადება.
ტრენინგი

არ

უნდა

ეხებოდეს

სარეზერვო

ფონდების

მიზნებს;

ის

უნდა

ითვალისწინებდეს მონაწილეთა დახმარებას უნარებისა და ცოდნის შეძენაში, რათა
მათ უკეთესი გადაწყვეტილებების მიღება შეძლონ, გამომდინარე იქიდან, რომ
ფონდების მართვა მონაწილეთა პასუხისმგებლობა და არჩევანია.
საბუღალტრო საქმე და FPA-ის ფინანსური მონიტორინგი არა არის ერთი და იგივე
ცნება. FPA-ის მიხედვით პროექტის მონიტორინგის მიზნების მიღწევისა და
გამჭვირვალობისათვის თანხების ხარჯვის შესახებ დეტალური ანგარიშები უნდა
მომზადდეს; ამას ფუნქციას უმეტეს შემთხვევებში დამხმარე არასამთავრობო
ორგანიზაცია ასრულებს. თუმცა ანგარიშზე არ უნდა იყოს თანდართული ხარჯების
დასაბუთება და ღირებულება, რადგან ეს გადაწყვეტილება მონაწილეებმა ტავად უნდა
მიიღონ.
FPA-ის კაპიტალიზაციის ფინანსური ფონდებიდან თანხების განაწილება უმეტესად
არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ხორციელდება, რომელიც გამჭვირვალობისა და
ანგარიშგების

პრინციპების

შესაბამისად

ფინანსურ

ანგარიშებს

და

ქვითრებს

რეგიონულ სამუშაო ჯგუფს წარუდგენს (იხ. §3.12). მას შემდეგ, რაც საგრანტო
თანხები

მონაწილეებს

გადაეცემათ,

თანხის

მიმღებები

თანხას

საკუთარი

შეხედულებისამებრ იყენებენ.
კაპიტალიზაციის მოსალოდნელი შედეგები:
მონაწილეებისათვის საწყისი საგრანტო თანხისა და საპრიზო გრანტის საკუთარი
შეხედულებისამებრ გამოყენების საშუალების უზრუნველყოფა საკმაოდ ძლიერი
ნდობის ფაქტორია და თანხების არასათანადო გამოყენება ძალინ იშვიათი შემთხვევაა,
რადგან კოლექტიური და გამჭვირვალე პროცესია, რომელშიც ადამიანები თავიანთი
პარტნიორების წინაშე არიან პასუხისმგებელი.
შემოსავლების გენერირებასთან ან ბიზნესის დაგეგმვასთან დაკავშირებული FPA
კონკურსებში, მონაწილეები სწავლობენ მომგებიანი განვითარების შესაძლებლობების
გამოყენებას. ხშირად ეს მოიცავს წარმოებისა და ბიზნეს აქტივობების შესახებ
ლატენტურ იდეებს, რომელთა განსახორციელბლად მონაწილეებს არა აქვთ დრო ან
ფინანსური რესურსები. ასეთ დროს FPA მათ ოცნებების სამოქმედო გეგმებად
გადაქცევისკენ უბიძგებს და როდესაც მონაწილეები საპრიზო გრანტს იგებენ, ამ
თანხებს უმეტესად საკუთარი მისწრაფებების რეალიზებისათვის იყენებენ.
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ჟიურის წევრები შემოსავლების გენერირების იდეებს და ბიზნეს გეგმებსკრიტიკულად
განიხილავენ და ამ სფეროში მომგებიანი ბიზნეს შესაძლობლების შესახებ მეტ ცოდნას
იძენენ.

ბიზნეს გეგმების წარდგენისა და დასაბუთების მეშვეობით აუდიტორიას

შესანიშნავი შესაძლებლობა ეძლევა, თუ კონკურსში მოგების მიღების და ფინანსური
მდგრადობის კრიტერიუმებია გამოყენებული და კრიტერიუმების დაცვის დონე და
მექანიზმები კარგად არის არის განმარტებული. შემოსავლების და მოგების მიღების
კოგნიტური შესწავლა მაშინ ხდება, როდესაც კონკურსანტები ბიზნეს გეგმებს
ავითარებენ, თუმცა ამ პროცესში ჟიურის და აუდიტორიასაც მიუძღვის წვლილი.

6.3

გაცვლითი ვიზიტები და სწავლა

FPA-ის

არსია

კოგნიტური

განვითარების

შეთვისება.

გაცვლითი

ვიზიტები

მონაწილეებს სხვებისგან გამოცდილების უშუალოდ მიღების საშუალებას აძლევს.
FPA-ის პროცესის დასაწყისში გაცვლითი ვიზიტი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს
მონაწილეებისათვის იმის საჩვენებლად, თუ როგორ შეიძლება ერთი და იმავე
პირობებში

და

ასევე

საკუთარ

თემებში

გარკვეული

ქმედების

სხვაგვარად

განხორციელება. სხვა შემთხვევებში, როდესაც მონაწილეები აცნობიერებენ, რომ
არასაკმარისი ცოდნა და გამოცდილება აქვთ იმისათვის, რომ თავიანთი მისწრაფებები
რეალურად

განახორციელონ,

შესაძლებელია

უფროსებისთვის

განკუთვნილი

სწავლების მეთოდებით ტრენინგების ორგანიზება.
გაცვლით ვიზიტებში რეგიონული სამუშაო ჯგუფის (RWG) მონაწილეობა მათი
ტრენინგის სასარგებლო ინსტრუმენტია. ამისათვის, რეგიონული სამუშაო ჯგუფის
წევრები იმ თემებში აწყობენ ვიზიტებს, სადაც FPA და სოფლის მონაწილეობრივი
განვითარების
ადგილობრივი

აქტივობები

განხორციელებულია,

დაინტერესებული

მხარეების

რომლებშიც
სამუშაო

მონაწილეობდნენ

ჯგუფები

ან

სადაც

განვითარების აქტივობების დაგეგმვასა და განხორციელებაში აქტიურად

იყვნენ

ჩართული კომიტეტები. რეგიონული სამუშაო ჯგუფის წევრები საკუთარ სოფლებში
FPA დაგეგმვისა და განხორციელებათან დაკავშირებით ახალ და პრაქტიკულ იდეებს
ეცნობიან. ტექნიკური გაცვლითი ვიზიტები ხელს უწყობენ და შემოსავლების
გენერირების შესახებ ახალი იდეებისა და აქტივობების ჩატარებას. ამის ერთ-ერთი
მაგალითი იყო ეკო-ბანაკი, რომლის ორგანიზებაში ეკოტურიზმის ტურ-ოპერატორები
და

არასამთავრობო

ორგანიზაცია

იყვნენ

ჩართულები;

ამ

ფაქტმა

სოფლის

მცხოვრებლებში ეკოტურიზმის განვითარების მიმართ დიდი ინტერესი გამოიწვია და
ეკოტურიზმის

პროდუქტების

განვითარებასთან

დაკავშირებული

იდეების

მოწოდებაზე კონკურსის ჩატარება დაიგეგმა.
გაცვლითი ვიზიტების დაგეგმვისა და განხორციელების ნაბიჯები ქვემოთ არის
ჩამოთვლილი. ეს ჩამონათვალი შეიძლება მომავალში ჩასატარებელი გაცვლითი
ვიზიტების

სპეციფიკური

საჭიროებებისა

გამოყენებული.
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და

პირობების

შესაბამისად

იქნას
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❖ ვიზიტის და იმ თემების სასწავლო მიზნების განსაზღვრა, რისი შესწავლაც სურთ
მონაწილეებს; ამ მიზნებს რეგიონული სამუშაო ჯგუფი, ფასილიტატორი და
დამხმარე ჯგუფი მონწილეებთან ერთად შეიმუშავებენ, რათა თავიდან იქნას
აცილებული თემატიკის შინაარსის მიმართ უნდობლობა.
❖ გაცვლითი ვიზიტების მონაწილეების სერჩევა, მაგ. რეგიონული სამუშაო ჯგუფის
კანდიდატი წევრი, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგნელები, სამიზნე
ჯგუფის სხვადასხვა სეგმენტის წარმომადგენლები, მედიის პოტენციური
წარმომადგენლები ა.შ.
❖ სამიზნე თემების ადგილმდებარეობის იდენტიფიცირება, შეხვედრის ადგილის
მონახულება და შეხვედრის, ვიზიტების და თემატური დისკუსიების პროგრამის
მომზადება. პროგრამა ისეთ ფორმატში უნდა მომზადდეს, რომ დისკუსიებისთვის
და ერთი ადგილიდან მეორეზე გადაადგილების ან საველე ვიზიტებისთვის
საჭირო დრო ზუსტად იყოს გაწერილი. პროგრამის ბოლოს მონაწილეებს უნდა
ჰქონდეთ ვიზიტის, საიტების, დისკუსიების, მიღებული გამოცდილების და მისი
პრაქტიკაში გამოყენების შესახებ დაფიქრების დრო.
❖ გაცვლითი ვიზიტების ლოჯისტიკის ორგანიზება, ტრასპორტირების (უმეტესად
ავტობუსით), შესაძლო ღამისთევის და კვების სერვისების ჩათვლით; ამის
ორგანიზება არასამთავრობო ორგანიზაციის ვალდებულებაა, რომელსაც
მომსხურების ხარჯი პროექტიდან აუნაზღაურდება 8.
❖ მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზის გათვალისწინება გამგზავრებამდე რამდენიმე
დღით ადრე;
❖ დეტალური პროგრამის მომზადება, რაც მოიცავს გაცვლითი ვიზიტის მიზნის,
თარიღის, გამგზავრების ადგილის და დანიშნულების პუნქტის, საველე ვიზიტის,
ლოჯისტიკის, რეკომენდაციების, შესაფერისი ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის შესახებ
(მაგ. ამინდის პირობების და ლანდშაფტის შესაბამისად) ინფორმაციას.
მასპინძლების მცირე საჩუქრით ან ადგილობრივად წამოებული პროდუქტით
დასაჩუქრება კარგი მანერაა.
❖ გამგზავრების დღეს გამგზავრების ადგილზე ჯგუფის შეკრება. ჯგუფის
წევრებისთვის გაცვლითი ვიზიტის პროგრამის დარიგება, მონაწილეების
გამხნევება იაქტიურონ, თავი კარგად იგრძნონ და კითხვები დასვან, ქცევის წესები
დაიცვან; მათ ექნებათ ფიქრისთვის თავისუფალი დრო, საინტერესო საკითხებზე
დისკუსიები მოეწყობა, ჩანაწერები გაკეთდება და მონაწილეებს დაურიგდებათ. არ
დაგავიწყდეთ რომ მონაწილეებმა უნდა მიეცეთ გართობის საშუალება, რადგან
სახალისო გარემოში სწავლა დაუვიწყარია მოგონებაა.
❖ უმჯობესია,
თუ
ფასილიტატორი
ან
არასამთავრობო
ორგანიზაციის
წარმომადგენელი ჯგუფის ხელმძღვანელის ფუნქციას შეასრულებს, ვინც ჯგუფს
შეკრებს, უხელმძღვანელებს, ხელს შეუწყობს დისკუსიების მოწყობას,
გააკონტროლებს პროგრამის და წესების დაცვას. თუ მედიის წარმომადგენელი
ვიზიტში არ მონაწილეობს, ვინმეს უნდა დაევალოს ჩანაწერების გაკეთება და
ფოტოების გადაღება.
❖ გამგზავრების შემდეგ ვიზიტი პროგრამის მიხედვით უნდა წარიმართოს.
ცვლილებები დასაშვებია, თუმცა ნებისმიერი ცვლილება მონაწილეებს უნდა
განემარტოს.
8

ტრანსსასაზღვრო ვიზიტის დროს რეკომენდებულია მონაწილეებისთვის საერთაშორისო მგზავრობის დაზღვევის
უზრუნველყოფა.
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❖ დისკუსიის შემაჯამებელ შეფასებაში ფასილიტატორმა ყველა მონაწილეს უნდა
მოსთხოვოს ვიზიტიდან მიღებული გამოცდილების გაზიარება. მომხსენებლმა
შესაბამისი ჩანაწერები უნდა გაკეთოს.
❖ ვიზიტიდან დაბრუნების შემდეგ ჯგუფის წევრები უნდა შეიკრიბონ, მიღებულ
გამოცდილებაზე ისაუბრონ და იმსჯელონ როგორ შეძლებენ ამ გამოცდილებას
გამოყენებას FPA დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში. რეკომენდებულია,
რომ ჯგუფის წევრებმა საკუთარი გამოცდილება თავიანთი თემის ფართო წრეებს
გაუზიარონ. თუ გაცვლით ვიზიტში მედიის წარმომადგენელი მონაწილეობს,
საინფორმაციო მასალა მედიაში ვიზიტთან დაკავშირებით საინფორმაციო მასალა
უნდა გამოაქვეყნოს. კომენტარები ან გამოცდილების შესახებ ინფორმაცია უფრო
ფართო წრეებს შორის უნდა გავრცელდეს, რც მეტ გამჭვირვალობას
უზრუნველყოფს. ეს ხელს შეუწყობს ტემებში დებტების მოწყობას და ახალი
იდეებისა და პრაქტიკის ასიმილაციასა და აკომოდაციას.

FPA პროცესის განმავლობაში მონაწილეებმა შეიძლება აღმოაჩინონ, რომ კონკურსებში
უკეთესი კონკურენციისათვის ან საკუთარი მისწრაფებების მისაღწევად კონკრეტული
ცოდნა და უნარები სჭირდებათ. FPA საპილოტე პროექტების საფუძველზე ნათელი
გახდა

ახალი

გენერირებასთან

ცოდნისა

და

უნარების

დაკავშირებული

FPA-ის

შეძენის

საჭიროება:

შემოსავლების

პირველ

კონკურსში

მონაწილეებმა

წარმოების გაზრდაზე გაამახვილეს ყურადღება; მათი ინტერესის საგანს მაღალი
ღირებულების

კულტურების

მოყვანა,

საკვები

მესაქონლეობა,

ეკოტურიზმის

სერვისები,

წარმოადგენდა.

ტრადიციული

გამოცდილება

პროდუქტების

მეფუტკრეობა,
და

უნარები

წარმოება,

მეთევზეობა
მათ

ა.შ.

წარმოების

გაუმჯობესების საშუალებას აძლევდა. პროდუქციის წარმოების გაზრდასთან ერთად
მათ ზედმეტი პროდუქციის გაყიდვის სურვილი გაუჩნდათ და შესაბამისად
მარკეტინგის კონკურსი იქნა ორგანიზებული.
მარკეტინგის სფეროში შეზღუდული ცოდნისა და გამოცდილების გამო კონკურსის
კონტექსტში მარკეტინგის პრაქტიკული ტრენინგი იქნა ორგანიზებული. შემდგომი
ციკლისთვის ზოგიერთმა მეწარმეებმა საკუთარი ბიზნესის დარეგისტირირებაზე
დაიწყეს ფიქრი; ბიზნესის დაგეგმვის, ბუღალტერიისა და ადმინისტრირების სფეროში
გარკვეული ცოდნა ესაჭიროებოდათ, რათა დაეკმაყოფილებინათ საგადასახადო და
სხვა კანონიერი მოთხოვნები. ბიზნეს კონკურსებში მონაწილეებმა სხვადასხვა სახის
ბიზნეს იდეები წარმოადგინეს, მაგრამ მათ არ ჰქონდათ ბიზნეს გეგმების შედგენის
ცოდნა და მათი თხოვნის საფუძველზე ბიზნესის დაგეგმვის ტრენინგი ჩაუტარდათ.
ამის შემდეგ მათ კარგი ბიზნეს გეგმები მოამზადეს. უფროსები სწავლების პრინციპის
შესაბამისად რეკომენდებულ იქნა, რომ მონაწილეები თავიანთ იდეებს, როგორც
სამუშაო ქეისებს, კონკურსზე წარადგენდნენ. ასე რომ, მათ მაშინვე მიეცათ ახალი
ცოდნის თავის სასარგებლოდ გამოყენების საშუალება.
ფასილიტატორმა ყურადღებით უნდა მოეკიდოს იმ გარემოებას, რომ ზოგჯერ
ადამიანები ვერ ხვდებიან რა ტიპის ტრენინგი ესაჭიროებათ. ფასილიტატორი უნდა
მიხვდეს, როდესაც ისინი ვერ იგებენ კონკურსის გამოწვევას ან იდეების ნაკლებობა
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აქვთ და მოიფიქროს კონკურსში მონაწილეობის გზა. ფასილიტატორმა კითხვების
დასმის მეშვეობით უნდა დაადგინოს რა სფეროში აქვთ მათ საკმარისი ცოდნა და
უნარები და რის ნაკლებობას განიცდიან; შემდეგ საშუალება უნდა მისცეს ადამიანებს,
ჩამოაყალიბონ რისი სწავლა სურთ ამ დეფიციტის აღმოსაფხვრელად. როგორც კი
გაჩნდება ტრენინგის შესაძლებლობა, ეს პრობლემები უნდა განიხილონ რეგიონულ
სამუშაო

ჯგუფში

და

დაგეგმონ

ტრენინგი

და

სწავლის

სხვა

აქტივობები.

საჭიროებისამებრ, შეხვედრები უნდა მოეწყოს თემში წამყვანი პოზიციის მქონე
პირებთან, რათა დადგინდეს ტრენინგის საჭიროებები და ახალი ცოდნისა და
უნარების

გამოყენების

შესაძლებლობები,

და

უფრო

მკაფიოდ

განისაზღვროს

ტრენინგის საჭიროებები.
ტრენინგის

ჩატარებაზე

გადაწყვეტილების

მიღების

შემდეგ,

არასამთავრობო

ორგანიზაცია შეარჩევს ტრენერს და ორგანიზებას გაუწევს ტრენინგებს. ტრენინგები
უნდა ჩატარდეს გამოცდილებაზე დაფუძნებით, უფროსების სწავლების მეთოდების
გამოყენებით და ორიენტირებული უნდა იყოს მონაწილეების ცოდნისა და უნარების
გაძლიერებაზე. ტრენინგებზე გამოყენებულ უნდა იქნას ნაკლები თეორიული მასალა
და მეტი პრაქტიკული სავარჯიშოები და დისკუსიები, რათა ხელი შეეწყოს აქტიური
და პრაქტიკული სწავლის სტიმულირებას. ხშირად ადგილოვი პროფესიული
ტრენინგების ჩატარებაზე ორიენტირებული ორგანიზაციები, ბიზნესის განვითარების
სფეროში

მომუშავე

არასამთვარობო

სერვისები უზრუნველყოფენ

ორგანიზაციები

ან

სასოფლო-სამეურნეო

საჭიროებებზე დამყარებულ უფროსების სწავლების

პრაქტიკულ პროგრამებს, რაც კარგად არის მორგებული ამ ტიპის ტრენინგებზე.
საჭიროა ასეთ ორგანიზაციებთან დაკავშირება და ტრენინგის, ტრენინგის სასწავლო
კურსის ან ტრენერის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით შეთანხმება. რეგიონული
სამუშაო

ჯგუფისა

და

დამხმარე

ჯგუფის

მიერ

ტრენინგის

ჩატარებაზე

გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ დაიწყება ტრენინგების ორგანიზება.

ემპირიული სწავლება
ემპირიული სწავლება მოითხოვს ისეთ პრაქტიკულ მიდგომას, რომლის დროსაც ყურადღება მსმენელის
მიერ გამოცდილების მიღებაზეა ფოკუსირებული.
❖

აქტიურ მონაწილეობას გადამწყვეტი მნიშნელობა აქვს, თუმცა თეორიის მიხედვით სწავლის პროცესს
შედეგი მაშინ მოჰყვება, თუ პიროვნება კარგად აცნობიერებს და კონცენტრირებულია იმაზე, რასაც
აკეთებს.

❖

ემპირიული სწავლების ოთხი ელემენტია 1) აქტიური ჩართულობა, 2) პრაქტიკული საქმიანობის დროს
ფიქრის პროცესი, 3) გამოცდილების კონცეპტუალიზაცია, და 4) გამოცდილებიდან მიღებული ცოდნის
გამოყენება.

https://www.ispringsolutions.com/blog/adult-learning-theories
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ინკლუზიურობისა

და

თანასწორუფლებიანობის

დაცვის

თვალსაზრისით,

ტრენინგები ყველასთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს, ვისაც FPA აქტივობებში
მონაწილეობის

სურვილი

აქვს.

ეს

უზრუნველყოფს

FPA

აქტივობებში

და

კონკურსებში თამაშისმაგვარი განწყობის შენარჩუნებას.
FPA აქტივობებში ბიუჯეტის ნაწილი განკუთვნილია სპეციალური დანიშნულების
მქონე გაცვლითი ვიზიტებისა და ტრენინგების ჩასატარებლად.

ხუთი ურთიერთდაკავშირებული ასპექტის სწავლების აუდიტი
თვითშფასება
ფონდი/
გამოცდილება

მზაობა

მოზარდთა
სწავლება

ორიენტაცია

1.
2.
3.

4.
5.

მოტივაცია

თვით-კონცეფცია: უფროსები უნდა ჩაერთონ კონტენტის დაგეგმვაში და საკუთარი ტრენინგების და
შეფასების წარმართავაში;
ჩამოყალიბება/გამოცდილება: უფროსებს აქვთ ცოდნა და გამოცდილება, რასაც ტრენინგი უფრო
გააღრმავებს;
მზაობა (სწავლისადმი): უფროსებს ცოდნისა და უნარების ათვისების უფრო მეტი ინტერესი აქვთ,
ვიდრე საარსებო საშუალებების ყოველდღიურ მოპოვებისას და სოციალური ფუნქციების
შესრულებისას ავლენენ;
ორიენტირება (სწავლაზე): უფროსებს აქვთ პრაქტიკული ცოდნის მიმართ ინტერესი და ფლობენ
უნარებს, რომლებიც მათ ეხმარება საქმიანობის დროს პრობლემების გადაჭრაში და ცხოვრებისეულ
სიტუაციებში; ისინი გამოცდილებიდან უფრო მეტ ცოდნას იძენენ, მაშინაც კი, თუ შეცდომებს უშვებენ.
მოტივაცია: უფროსები მოტივირებული არიან შეიძინონ ცოდნა, უნარები და გამოცდილება, რათა
გაიუმჯობესონ ცხოვრება.

https://www.learning-theories.com/andragogy-adult-learning-theory-knowles.html;
https://en.wikipedia.org/wiki/Andragogy

სურათი 5. უფროსების სწავლების ხუთი ურთიერთდკავშირებული ასპექტი.

6.4

მედიაში ინფორმაციის გაშუქება

პროგრამის ყველა ეტაპზე FPA აქტივობების შესახებ ინფორმაციისა და მიღწევების
მედიაში

გაშუქება

უზრუნველყოფს

შედეგებისა

და

საუკეთესო

პრაქტიკის

მოსახლეობის ფართო წრეებში გავრცელებას და პროცესის გამჭვირვალობას.
მედიაში ინფორმაციის გაშუქება ყველა დონეზე ხდება: ადგილობრივ რეგიონულ და
ეროვნულ დონეზე. ეს ინფრომაცია მოიცავს ბეჭდურ პრესას (გაზეთებს) ან ზოგ
შემთხვევებში

სოციალურ

მედიას.

მედიის

მობილიზებაში

არასამთავრობო

ორგანიზაციების საქმიანობა ძალიან ეფექტიანი, რადგან ისინი კარგად იცნობენ
ადგილობრივ მედიას და კომუნიკაცია აქვთ ადგილობრივ მოსახლეობასთან. ხშირად
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მედია

ორგანიზაციები

სიამოვნებით

აქვეყნებენ

ინფორმაციას.

For

the

FPA

აქტივობებში მედიის ჩართულობა ბევრ მიზანს ემსახურება:
a. თემების შესახებ

პრესაში გამოქვეყნებულ სტატიებს, და მათი განვითარების

ინიციატივების რადიოსა და ტელევიზიით გაშუქებას, როგორც პროცესში
ჩართული ადამიაანები, ასევე სხვებიც ხედავენ და ეს ფაქტი ადგილობრივ დონეზე
სიამაყის განცდის საკმაოდ ინტენსიური წყაროა. შესაბამისად, ადამიანებს
უჩნდებათ მათ მიერ ინიცირებული იდეებსა და აქტივობებზე ‘საკუთრების
შეგრძნება“,

რაც

ხელს

უწყობს

მდგრადი

განვითარების,

სიმტკიცისa

და

მოტივაციის გაძლიერებას.
b. მედიაში გამოქვეყნებული ინფორმაციები ხდება თემებში შიდა განხილვების
საგანი, რაც აძლიერებს ასიმილაციასა და აკომოდაციას, და ხელს უწყობს
ინტერნალიზაციას. ეს პროცესი კოგნიტური განვითარების ნაწილია. მედიაში
ინფორმაციის გაშუქება, განსაკუთრებით, ადგილობრივ და რეგიონულ დონეზე,
ხელს უწყობს გაცვლითი ვიზიტების მოწყობას, ახალი გამოცდილების შეძენასა და
მოსახლეობის ფართო წრეებში საუკეთესო პრაქტიკის გავრცელებას.
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7 FPA-ის ფასილიტაციისა და დამხმარე აქტივობების გაიდლაინები
‘FPA თამაშისმაგვარ‘ პროცესში მონაწილეობას იღებენ რეგიონული სამუშაო ჯგუფის
წევრები, კონკურსანტები და ჟიური. პროცესის არსში ჩარევის გარეშე ჯანსაღი
ფასილიტაცია

ადამიანებს

FPA

ინსტრუმენტების

გამოყენებისა

და

საკუთარ

განვითარებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების მიღების საშუალებას აძლევს.
FPA ეფუძნება საწყის ფაზაში განხორციელებულ RRA შედეგებს და დახმარებას უწევს
FPA პროცესის განხორციელებაზე მონიტორინგს, შეასება და ფინანსურ მართვას. ამ
თავში განხილულია ფასილიტაციის გაიდლანები, RRA, FPA მონიტორინგი და
შეფასება და FPA ბიუჯეტის შედგენისა და ფინანსური მართვის მეთოდები.

ფასილიტაცია

7.1

ადგილობრივ

დონეზე

შესაბამისად,

პროცესის

FPA
არსში

პროცესის
ჩარევის

განვითარება
გარეშე

და

ხორციელდება
სპეციფიკური

წესების

შედეგების

მისაღწევად. სხვადასხვა მხარეების მონაწილეობა და როლები უზრუნველყოფს
პროცესის დინამიურობას, რაც ეფუძნება შემდეგ ასპექტებს:
❖
❖
❖
❖
❖

სხვადასხვა ინდივიდუალური მოლოდინები;
ტრადიციული და თანამედროვე ღირებულებები და ნორმები;
პირადი შეხედულებები;
ემოციები;
სხვადასხვა სახის ქცევა და რეაგირება, ზოგი გაცნობიერებული და ზოგი
გაუცნობიერებული;
❖ პოლიტიკური და სხვა სახის ინტერები;
❖ გაურკვევლობა და დაპირისპირებები.

FPA წარმოადგენს კოლექტიური კოგნიტური განვითარების პროცესს, რომლის
დროსაც ფასილიტატორი დახმარებას უწევს დანარჩენ მონაწილეებს მიგნებების
მიღწევასა და გააზრებაში; ხელს უწყობს FPA პროცესის სამართლიანად წარმართვას
და ყურადღებას ამახვილებს შემდეგზე:
❖ უზრუნველყოფს, რომ დაინტერესებულ მხარეებს კარგად ესმოდეთ FPA-ს
მიზნები და წესები და თავიანთი ფუნქციები (და მოვალეობები);
❖ უზრუნველყოფს, რომ პროცესი იმართებოდეს ადამიანების მიერ და არა
ექსპერტების რეკომენდაციები (ექსპერტის / ფასილიტატორის მიერ
რეკომენდებული მიღწევები);
❖ უზრუნველყოფს, რომ აქტივობები იყოს ინკლუზიური, პრივილიგირებული
სეგმენტებისთვის ნაკლებად ხელმისაწვდომი და ყველამ აქტიურად შეძლოს
პროცესში ჩართვა;
❖ უზრუნველყოფს, რომ ფინანსების გამოყენების პროცესი იყოს გამჭვირვალე და
ანაგრიშვალდებული.
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FPA არის დინამიური პროცესი, რომელშიც ფასილიტატორი სხვადასხვა ფუნქციებს
ასრულებს9:
1. პარტნიორი

❖ აყალიბებს თანამშრომლობით პარტნიორობას
დაინტერესებულ მხარეებთან
❖ ამზადებს პროგრამას და დაინტერესებული მხარეების
საჭიროებების მიხედვით მის ადაპტირებას

2. დამგეგმავი

❖ ირჩევს მკაფიო მეთოდებს და პროცესებს, წესების
ჩათვლით
❖ დახმარებას უწევს ჯგუფური პროცესების წარმართვას
დროისა და სივრცის გათვალისწინებით

3. ხელშემწყობი

❖ ქმნის და ხელს უწყობს მონაწილოებრივი პროცესის
შენარჩუნებას
❖ ხელს უწყობს მონაწილეთა განსხვავებული
მოსაზრებებისა და მიდგომების გათვალისწინებას
❖ პატივს სცემს და აღიარებს ეთნიკურ-კულტურულ
მრავალფეროვნებებს და უზრუნველყოფს
ინკლუზიურობას

4. მოტივატორი

❖ ენდობა ჯგუფურ პოტენციალს და ინარჩუნებს
ნეიტრალურობას
❖ აღიარებს სხვების დამსახურებას, იდეებს და
კრეატიულობას

5. ზედამხედველი ❖ მართავს დროს
❖ უზრუნვეყოფს, რომ ჯგუფი ფოკუსირებული იყოს
ამოცანების შესრულებაზე
❖ მართავს (ჯგუფში არსებულ) კონფლიქტებს
6. ხელმძღვანელი

❖ ხელმძღვანელობს ჯგუფს მკაფიო მოდელებისა და
პროცესების მეშვეობით
❖ დახმარებას უწევს ჯგუფს ამოცანების გააზრებაში
❖ უზრუნველყოფს ჯგუფში კონსენსუსის არსებობას და
საუკეთესო მიღწევებს (FPA პრინციპებისა და წესების
დაცვით)

საბოლოო ჯამში, ფასილიტატორი არის ადამიანი, რომელიც გარედან აკვირდება
პროცესის შინაარს (არსს) და მართავს/ხელს უწყობს პროცესის განხორციელებას.
❖ ნუ იქნები ექსპერტის როლში, დააკვირდი პროცესს;
❖ იყავი ინკლუზიური და საშუალება მიეცი ყველა მონაწილეს, გამოხატონ
საკუთარი შეხედულებები;
❖ ეცადე არ დაიშური ძალა მუდმივი, ინკლუზიური და თავისუფალი
კომუნიკაციის დასამყარებლად (კომუნიკაცია არასოდეს არის საკმარისი);

9

ამოღებულია შემდეგი წყაროდან: https://agilefacil.wordpress.com/2016/11/13/what-is-the-role-of-a-facilitator-and-of-amoderator-mc-chair-etc/
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❖ გამჭვირვალობას ოქროს ფასი აქვს (გამჭვირვალობის ნაკლებობა კონფლიქტის
ერთი -ერთი გამოწვევი მიზეზია).
❖ საუკეთესო იდეებზე და გამოცდილებაზე დაფუძნებული ცოდნა საშუალებას
აძლევს ადამიანებს თვითონ გაუჩნდეთ ახალი იდეები და შეიძინონ ახალი
გამოცდილება.
ზოგადად,

ფასილიტატორი

განხორციელებას

და

ზედამხედველობას

დახმარებას

უწევს

ყველა

უწევს
მონაწილე

FPA

პროცესის

მხარეს

პროცესის

კონცეფციაში ჩარევის გარეშე შეასრულონ თავიანთი ფუნქციები და საკუთარი
წვლილი შეიტანონ ამ საქმეში. პროცესის განმავლობაში ფასილიტაციის ამოცანები
განხორციელების პერიოდისა და სხვადასხვა აქტივობების შესაბამისად იცვლება:
#

ფაზები და პროცესები

ფასილიტაციის ამოცანები

1.

საწყისი ფაზა: RRA

ფასილიტატორმა უნდა უზრუნველყოს სამიზნე თემებში
დაინტერესებულ მხარეებთან შეხვედრების ჩატარება;
თავისუფალი კომუნიკაციის სტიმულირება, თემების
არსებობის საშუალებებთან დაკავშირებული საკითხებისა და
თემების სტრუტურების იდენტიფიცირება.

2.

საწყისი ფაზა: რეგიონული

ხშირ შემთხვევებში ფასილიტატორი რეგიონული ჯგუფის

სამუშაო ჯგუფის შექმნა -

ტრენერის ფუნქციას ასრულებს და ჯგუფის წევრებს FPA

ჯგუფის ფორმირების

მიზანს, FPA პრინციპებს და ჯგუფის როლს განუმარტავს.

პროცესი

ფასილიტატორი ხელს უწყობს ჯგუფის წევრებს მეტი გაიგონ
ერთმანეთის შესახებ, შეთანხმდნენ წესებისა და ფუნქციების
შესრულებასთან, და ასევე FPA მიზანსა და წესებთან
დაკავშირებით.

3.

რეგიონული სამუშაო

დახმარება გაუწიოს RWG-ს FPA აქტივოებების განსაზღვრაში

ჯგუფის ფუნქციონირება

(კონკურსები, თემატიკა, კონკურსის ტიპები, შეფასების

და შეხვედრები

კრიტერიუმები, FPA ღონისძიებები, კაპიტალიზაცია,
გაცვლითი შეხვედრები / ტრენინგები, მედია ა.შ.).
ფასილიტატორი დახმარებას უწევს რეგიონული ჯგუფის
წევრებს თავიანთი როლების (თავმჯდომარე, მომხსენებელი ან
წევრი) შესაბამისად აქტიური მონაწილეობა მიიღონ
პროცესში; დაიცვან შეხვედრების პროგრამა და განრიგი,
წარმართონ თავისუფალი კომუნიკაცია და მიიღონ საანადო
გადაწყვეტილებები. ფასილიტატორი უზრუნველყოფს
შეხვედრების სათანადოდ წარმართვას, ძირითადი
მიმართულების დაცვას და შეხვედრების ოქმის შედგენას.

4.

ჟიურის არჩევა და

რეგიონული სამუშაო ჯგუფი განსაზღვრავს შეფასების

მომზადება

კრიტერიუმებს და ჟიურის წევრების შემადგენლობას.
ფასილიტატორი ტრენინგს უტარებს ჟიურის წევრებს
შეფასების პროცედურებთან დაკავშირებით, და
საჭიროებისამებრ უხსნის FPA მიზანსა და პრინციპებს, რათა
ჟიურის წევრებმა კარგად გაიაზრონ როგორ გააკეთონ
მიუკერძოებელი და გამჭვირვალე შეფასებები, და როგორ
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#

ფაზები და პროცესები

ფასილიტაციის ამოცანები
დაასაბუთონ თავიანთი გადაწყვეტილებები საჯაროდ.

5.

გაცვლითი ვიზიტები (და

მონაწილეებს პროგრამის დაწყებისთანავე განუმარტოს

სწავლება)

ვიზიტებისა და პროგრამის მიზნები, ხელი შეუწყოს
მონაწილეების აქტიურ მონაწილეობას და კითხვების დასმას,
და თავისუფალი კომუნიკაციის წარმართვას.
ვიზიტების დასასრულს უზრუნველყოს მიღებული
გამოცდილების შეფასების ჩატარება და შემდგომი ქმედებების
დაგეგმვა.

6.

შეფასების ღონისძიებები

უზრუნველყოს, რომ თავმჯდომარემ (RWG-ის ან ჟიურის
თავმჯდომარე) უხელმძღვანელოს პროცესს, ჟიურის წევრები
ყველასთვის მისაღები იყოს, ჟიურიმ შეფასებები
დაბრკოლებების გარეშე ჩაატაროს, განმარტოს როგორ მოხდა
კრიტერიუმების გამოყენება და დაასაბუთოს საგრანტო
პრიზების გაცემის მართებულობა.

7.

FPA სხვა ღონისძიებები

ღონისძიებების ჩატარება გეგმის მიხედვით და
უზრუნველყოფა იმისა, რომ ყველამ მიიღოს მონაწილეობა და
კომუნიკაცია იყოს თავისუფალი და ჰარმონიული.

8.

FPA აქტივობების

FPA აქტივობების შეფასების ორგანიზება და ფასილიტაცია,

დასრულება და შემდგომი

აქტივობების შეფასების მიზნით მონაწილეების გამოკითხვა

აქტივობების მომზადება

და აქტივობებიდან მიღებული გამოცდილების
იდენტიფიცირება, FPA-ს შემდეგი ციკლის თემების
განსაზღვრა. იხ. (ასევე §7.3 და დანართი 9)

ფასილიტატორის შეცდომა
ფასილიტატორები, რომლებსაც არა აქვთ FPA-ს გამოცდილება და არ იცნობენ
ჯგუფური პროცესის ფასილიტაციის მოთხოვნებს, თვლიან, რომ მათი ინსტიქტური
სურვილის გამოვლენა მონაწილეებს 'რამდენიმე სასარგებლო რჩევა მისცენ',
'დახმარება შესთავაზონ', ან 'აუხსნან ის, რაც ისედაც აშკარაა' არ ამართლებს.
რეალურად, როდესაც ისინი ამას აკეთებენ, მიზანს ვერ აღწევენ, რადგან მათი
'სიბრძნე' განსხვავებულ საფუძველზეა აღმოცენებული და ეს კონტექსტი ვერ იქნება
მონაწილეების მიერ აღქმული, 'როგორც მათთვის სასარგებლო რამ', და/ან შედეგი
არ ექნება. კონკრეტული პროცესის მიღმა არსებული მიდგომის გამოყენებას
იმედგაცრუება და მონაწილეების მხრიდან მიუღებლობა მოჰყვება.
ყველაზე დიდი შეცდომა, რაც ფასილიტატორმა შეიძლება დაუშვას,
პროცესში ჩარევის მცდელობაა (თუნდაც მინიმალური დოზით და
საუკეთესო განზრახვით), რაც აზიანებს და აკნინებს იმ სარგებელს,
რაც ზოგადად კოგნიტურ განვითარებას მოაქვს.
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ფინანსური თანამონაწილეობრივი მიდგომა (FPA)
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7.1.1 " FPA - ფასილიტაციის პროცესი"
ამ სახელმძღვანელოში განხილულია 'პროცესის ფასილიტაციის' კონცეფცია; ეს
პროცესი გულისხმობს FPA განხორციელებისას ფასილიტატორსა და მონაწილეებს
შორის

აქტიურ

ურთიერთობას,

რაც

მონაწილეებს

დაეხმარება

თავიანთი

პრობლემების გააზრებასა და ამ პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრაში. ეს იმას
ნიშნავს, რომ ფასილიტატორმა თავი უნდა შეიკავოს სწორი გადაწყვეტილების შესახებ
საკუთარი მოსაზრების გამჟღავნებისგან. მთავარი ჩანაფიქრი იმაში მდგომარეობს,
რომ საბოლოო ჯამში მონაწილეებმა ყველაზე უკეთ თვითონ უნდა შეძლონ
პოტენციურად განხორციელებადი გადაწყვეტილების მიღება და იმის აღმოჩენა,
როგორი გადაწყვეტილება იქნება ეფექტიანი კონკრეტულ გარემოში, კულტურაში და
სოციალურ-ეკონომიკურ სიტუაციაში. ეს პროცესი არის ის გზა, რომლის მეშვეობითაც
ფასილიტატორი უბიძგებს, ხელს უწყობს და უზრუნველყოფს ადგილობრივი
პრობლემის იდენტიფიცირებას და გადაჭრას.
FPA განხორციელებისას ფასილიტატორი იყენებს ორ არსობრივად დაკავშირებულ
მახასიათებელს იმისათვის, რომ დაეხმაროს მონაწილეებს თავიანთი პრობლემების
გაცნობიერებასა და დამოუკიდებლად გადაჭრაში:
❖ პროცესის ინსტრუმენტები: (1) ინსტიტუციონალური სტრუქტურები, რომლებიც
ხელს უწყობენ კრეატიული პროცესის ამოქმედებას და შენარჩუნებას (რეგიონული
სამუშაო ჯგუფი, ჟიური) და (2) სტანდარტული ინსტრუმენტები, რომლებიც ბიძგს
აძლევენ კრეატიული პროცესს (კონკურსები და საპრიზო გრანტები, გაცვლითი
ვიზიტები და სწავლება,კაპიტალიზაცი, მედია ინფრომციის გაშუქება).
❖ ჯგუფური პროცესის ინსტრუმენტები: ფასილიტატორი სტიმულს აძლევს
მონაწილეებს განავითარონ, შეათანხმონ და გამოიყენონ ზოგადი გაიდლაინები და
ქცევის წესები, რაც მათ დაეხმარება ინფორმაციის გაცვლაში, ერთობლივ
მუშაობაში, დაპირისპირებების თავიდან აცილებასა და მოგვარებაში,
გადაწყვეტილებების მიღებაში. ეს ქმნის თამაშისმაგვარი პროცესისთვის
სივრცეს, რაც გამჭირვალე და ყველა მონაწილისათვის მისაღებია. შესაბამისად,
პროცესის ინსტრუმენტების გამოყენება ჯგუფური პროცესის ნაწილად ხდება.
პროცესის

ინსტრუმენტებში

ფასილიტატორი

ჯგუფური

მონაწილეებს

პროცესის

უქმნის

გაცნობიერებისა და გადაჭრისთვის საჭირო

ერთობლივად

პრობლემების

გამოყენებით,

იდენტიფიცირების,

პირობებს, რაც მათთვის ეფექტიანია.

ყოველივე ეს კი არის FPA პროცესისა და მისი მოქმედების არსი.

7.1.2 დაპირისპირებებისა და კონფლიქტების მართვა
FPA მონაწილეების სურვილი კონკურსებში გამარჯვებაა. ეს სურვილი ზოგჯერ
იმედის

გაცრუებას,

დაპირისპირებებს

დაუკმაყოფილებლობის

იწვევს,

რადგან

ყველა
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განცდას,
ვერ

მღელვარებას,

იქნება

და

გამარჯევბული.

ტრანსსასაზღვრო გაერთიანებული სამდივნო - III

ფინანსური თანამონაწილეობრივი მიდგომა (FPA)
განხორციელების სახელმძღვანელო და მეთოდები 2020

დაპირისპირებებს შესაძლოა არ იყოს მკვეთრი, თუმცა შეიძლება გამძაფრდეს თუ
კონტროლს არ დაექვემდებარა.

დაპირისპირებების უწყვეტობა
განსხვავება მიდგომებისა

ემოციებთან დაკავშირებული

და მოსაზრებების

უთანხმოებები; დაწესებული ან

მიხედვით

ფიქსირებული შეხედულებები

ჯანსაღი

ფასილიტატორის

ინტერვენცია

ამოცანაა

ჯანსაღი

დაპირისპირებების

სიტყვიერი შეურაცხყოფა,
შურაცხყოფის მიყენება

შუამავლობა;
საჭიროებისამებრ;
განმუხტვის საშუალება

მართვა

და

მძაფრი

დაპირისპირებების განმუხტვა:
❖ ფასილიტატორმა კონსტრუქციულად უნდა წარმართოს ჯანსაღი დაპისპირებები
და დახმარება გაუწიოს ადამიანებს ერთმანეთის მოსმენაში, განსხვავებულ
შეხედულებებზე დისკუსიების ჩატარებაში და ანალიტიკური დასკვნების
მიღებაში;
❖ ემოციური უთანხმოებები და დაწესებული შეხედულებები ხშირად განაპირობებენ
საწინააღმდეგო მოსაზრებების გმოვლენას. ამ დროს საჭიროა სიტუაციაში ჩარევა,
დაძაბულობის განმუხტვა და მომხდარის გაცნობიერება. საჭიროებისამებრ
გამოიყენეთ შემდეგი მეთოდოლოგია:
 აღწერეთ სიტუაცია თქვენი შეხედულებისამებრ, თუმცა
სხვების აზრიც
მოისმინეთ, და დაადგინეთ საერთო თვალსაზრისი.
 განიხილეთ შეთანხმებული პრინციპები, მიზნები და წესები;
 სთხოვეთ მხარეებს სცადონ საწინააღმდეგო შეხედულებებისა და პოზიციების
გაანალიზება და FPA წესებისა და პრინციპების შესაბამისად ალტერნატიული
ვარიანტების წარმოდგენა;
❖ ეტაპების მიხედვით ფასილიტაცია გაუწიეთ კონსტრუქციული დისკუსიების
მოწყობას, დაეხმარეთ ადამიანებს მოუსმინონ და გაიგონ ერთმანეთის აზრი,
მოძებნონ წინააღმდეგობების დაძლევისა და შეთანხმების მიღწევის გზები.
❖ FPA-ს კონტექსტში ადამიანებმა შეიძლება ეჭვი შეიტანონ კონკურსის
სამართლიანად ჩატარებაში; ასეთ შემთხვევაში, პროცესის ყველა ეტაპი უნდა
გადამოწმდეს და დამტკიცდეს, რომ ყველა წესი დაცული იყო, მაგ. შეფასების
კრიტერიუმები ობიექტური და მიუკერძოებელი იყო ან დარღვევებს ადგილი არ
ჰქონია. თუ დარღვევებს ჰქონდა ადგილი, სცადეთ გაიგოთ მიზეზი, რატომ
მოხდა ეს. თუ საჭიროა, უნდა შეთანხმდეთ პროცესის ხელახლა ჩატარებაზე,
სავარაუდოდ, ჟიურიში ახალი შემადგენლობით. ამ თვალსაზრისით, პროცესის
გამჭვირვალობა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ასეთ შემთხვევაში, უნდა
განისაზღვროს კონკურსში მონაწილეობის უფლებები და დადგინდეს მკაფიო
კრიტერიუმები, რაც კონკურსის შესახებ განაცხადის განუყოფელი ნაწილი იქნება.
შემდგომი ეტაპის შეფასების კრიტერიუმები უნდა გასაჯაროვდეს
და
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კრიტერიუმების გამოყენების შესახებ განმარტებები უნდა გაკეთდეს. ამ გზით
ყველასთვის ნათელი გახდება, რატომ გადაიდგა ეს ნაბიჯები და როგორ იქნა
მიღებული გადაწყვეტილებები, რაც თავიდან აგარიდებთ ეჭვის გაჩენის და საკამათო
სიტუაციის შექმნის რისკს.

სიტყვიერი ან სხვა სახის შეურაცხყოფის მიყენება დაუშვებელია, თუმცა ასეთის
არსებობის შემთხვევაში, FPA პროცესის თანახმად, ამგვარი საქციელი უნდა აღიკვეთოს
და ადამიანებს დამშვიდების საშუალება უნდა მიეცეთ. შემდეგ უნდა გაირკვეს აპირებენ
თუ არა კონკურსანტები FPA მიზნებისა და წესების დაცვით პროცესში მონაწილეობის
გაგრძელებას;

თანხმობის

შემთხვევაში,

მხარეებმა

უნდა

გამოძებნონ

ემოციური

დაპირისპირებების მოგვარების ტექნიკური მეთოდები და პროცესში მონაწილეობის
შესაძლო ვარიანტები.

7.2

სოფლის პირობების სწრაფი შეფასება - RRA

FPA საწყის ფაზაში სოფლის პირობების სწრაფი შეფასება (RRA) სამიზნე თემების
განვითარებასთან დაკავშირებული პრობლემატური საკითხების შესახებ ზოგადი
წარმოდგენის ჩამოყალიბების მიზნით
ტარდება,

რისი

შესაძლებელია
მეშვეობით.

FPA

მოგვარებაც
აქტივობების

(RRA) მიზნები მოიცავს

შემდეგს:
❖ შინამეურნეობების
და თემების
დონეზე
საარსებო
წყაროების
პრობლემების
იდენტიფიცირება,
რისი მოგვარებაც FPA აქტივობების
მეშვეობით არის შესაძლებელი;
❖ სოციალური სტრუქტურებისა და
მათი ხელმძღვანელების შესახებ
ინფორმაციის მოპოვება, სხვადასხვა
სეგმენტების, რეგიონული სამუშაო
ჯგუფისა და სოფლის სამუშაო
ჯგუფის პოტენციური კანდიდატების
იდენტიფიცირება;
❖ FPA აქტივობების დაწყების
შესაძლებლობასთან დაკავშირებით
ცნობიერების ამაღლება და პირველი
შეთანხმების მიღწევა;
RRA არის

სოფლის პირობების სწრაფი შეფასება (RRA)
(RRA) არის სისტემური ნახევრად სტრუტურული,
ადგილობრივი სპეციფიკის მქონე აქტივობა, რას
ხორციელდება მცირე, მულტიდისციპლინარული
ჯგუფის მიერ, რომლის მიზანია სოფლად არსებული
საარსებო საშუალებების და რესურსების შესახებ
პირობითი დაშვებების სწრაფად და ეფექტიანად
დადგენა.
RRA
ყურადღებას
ამახვილებს
სიტუაციური, ადგილობრივი გამოცდილების და
მნიშვნელოვანი მოვლენების სწორად წარმართვის
აქტუალურობაზე.
ეს
არის
პირველადი
შთაბეჭდილების შექმნაზე ფოკუსირებული პროცესი
და არა დეტალური რაოდენობრივი ანალიზი. ის
გულისხმობს "მოსმენის მეთოდის კვლევას' და
კრეატიული იტერაციული მეთოდებისა და მათი
კონტროლის კრეატიულ კომბინაციას, მათ შორის
სხვადასხვა წყროებიდან მოპოვებული მონაცემების
"'ტრიანგულაციას". მისი ძირითადი მეთოდებია:
❖

დამატებითი წყაროების განხილვა (მათ შორის
საჰაერო ფოტოების);
❖ უშუალო დაკვირვება, ნაკვალევის ტრანსექტები,
შესწავლა/გაცნობა, აქტივობებში მონაწილეობა;
❖ ინტერვიუები ინფორმაციის მომწოდებლებთან,
ჯგუფური ინტერვიუები;
მულტიდისციპლინარული ჯგუფის მიერ ველზე
ანგარიშის მომზადება
(იხ.: ი. კარუტერსი და რ. ჩემბერსი, 1981)

მძაფრი პრობლემების და

სპეციფიციკურ გარემოში საარსებო

წყაროების პოტენციალისა და ეკონომიკური
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რესურსების შეფასების სტანდარტული მეთოდი (იხ. ტექსტური ჩარჩო). FPA-ის
დამხმარე

ჯგუფის

წარმომადგენელი
წარმომადგენელი

წარმომადგენლები,
და

(ები),

მათ

შორის,

სავარაუდოდ,

მოინახულებენ

FPA

დაცული

ტერიტორიების

ადგილობრივი

სტრუქტურის

განსახორციელებელ

რაიონში

არსებულ

ინდივიდუალურ თემებს, შეხვდებინ ადგილობრივი ადმინისტრაციის წევრებს,
ადგილობრივ
ინტერვიუებს

ლიდერებს

და

ჩაატარებენ

სამოქალქო
ადგილობრივი

საზოგადოების

წარმომადგენლებს,

შინამეურნეობების

წევრებთან,

დაინტერესებულ მხარეებთან, დისკუსიებს წარმართავენ განვითარების საკითხებთან
დაკავშირებით და მოაწყობენ საველე ვიზიტებს.

ჯგუფი შესაძლოა გაეცნოს

დამატებით დოკუმენტაციას, რუკებს ა.შ. ჯგუფი ძირითადად უნდა შედგებოდეს
არაუმეტეს 3 - 5 წევრისგან.
RRA საკვლევი ტერიტორიის სქემა მკაფიოდ უნდა იყოს განსაზღვრული და RRA
დაახლოებით 1-2 დღეში უნდა დასრულდეს. თუ ტერიტორიის ზომა და თემების
რაოდენობა არ იძლევა დროის ამ მონაკვეთში RRA დასრულების საშუალებას,
რეკომენდებულია სამიზნე ტერიტორიის რამდენიმე ზონად/კლასტერად დაყოფა და
თითოეულ მათგანში RRA-ის ჩატარება. ტერიტორიების სიდიდის მიხედვით
პირობები და საარსებო საშუალებებთან დაკავშირებული პრობლემები შეიძლება
განსხვავებული იყოს, მაგ.,

სოფლებს შორის ან მთავარი გზებიდან მოშორებულ

სოფლებსა და დიდ და პატარა

სოფლებს შორის სხვაობები RRA-ს მეშვეობით

ადვილიდ გამოვლინდება, რის სფუძველზეც FPA აქტივობების დიფერენცირება
მოხდება და ადგილობრივი საჭიროებები და პრიოროტეები გამოიკვეთება. RRA
მიზანია ზოგადი სიტუაციის განსაზღვრა და საარსებო წყაროებთან დაკავშირებული
პრობლემების იდენტიფიცირება და არა დეტალური და სრულყოფილი დასკვნების
გამოტანა.
RRA ხორციელდება მულტიდისციპლინარული ჯგუფის მიერ, რომელიც იყენებს

იტერაციული მონაცემების შეგროვებისა და ანალიზის მეთოდებს. ტიპიური RRA-თვის
ინფორმაციის შეგროვების ინსტრუმენტებია:
❖ ინტერვიუების ჩატარება ინფორმაციის ძირითად მომწოდებლებთან და ზოგჯერ,
ჯგუფებთან;
❖ ჯგუფური დაკვირვებების ჩატარება;
❖ ლანდშაფტის ტრანსექტების დათვალიერება, მათ შორის სოფლის ტრანსექტების,
რაც შესაძლოა მნისვნელოვან ინფორმაციას შეიცავდეს;
❖ აქტივობებში მონაწილეობა;
❖ დამატებით ანალიზის გაკეთება, რაც მოიცავს რუკების საჰაერო ფოტოებს,
სატელიტურ (google earth) გამოსახულებებს.
სხვადასხვა

წყაროებიდან

მოპოვებული

ინფორმაციის

გადამოწმება

ძირითადად

'ტრიანგულაციის' მეთოდის გამოყენებით ხდება. ამ მეთოდის შედეგად გამოვლენილი
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სხვაობები

შესაძლოა

ჯგუფის

წევრების

ან

ინფორმაციის

მომწოდებელების

მიკერძოებული მოსაზრებებით ან შეხედულებებით იყოს გამოწვეული.

სოფლის პირობების სწრაფი შეფასების

შემოსავლის წყაროები

(RRA) მოსამზადებელი ფაზა
ნატურით მიღებული
შემოსავლის წყაროები

მოსამზადებელ ფაზაში უნდა დაიგეგმოს
და დაინერგოს შემდეგი აქტივობები:
❖ იმ
ძირითადი
საკითხების
ჩამონათვალის შედგენა, რომლებზეც
ინფორმაცია შეგროვდება;
❖ სოფლების / თემების და იმ პირების
ჩამონათვალი, ვისთანაც შეხვედრები
უნდა
ჩატარდეს,
მაგ.
თემების
ლიდერები,
საზოგადოებრივი
ორგანიზაციების წარმომადგენლები /
არასამთავრობო ორგანიზაციები,
ფერმერები,
ქალები,
მეწარმეები,
უფროსები,
ახალგაზრდები,
რელიგიური ჯგუფები, ...
❖ იმ პერიოდის განსაზღვრა და დაგეგმვა,
როდესაც
ადგილობრივი
მცხოვრებლები
შეძლებენ
RRA
პროცესში მონაწილეობა;
❖ თემების/თემების
ლიდერების
და
ადგილობრივ პროექტში მონაწილე
დაინტერებული მხარეების შეხვედრის
შესახებ ინფორმაციის უზრუნველყოფ
და
საჭიროების
მიხედვით
შეხვედრების დანიშვნა;
❖ ლოჯისტიკის
უზრუნველყოფა:
მგზავრობა, ღამისთევა, თარჯიმნები
(საჭიროებისამებრ) ა. შ.
❖ აღსანიშნავია, რომ RRA უნდა იყოს

ფულადი საშუალებების
ბრუნვა
ფორმალურად და
არაფორმალურად
ხელმისაწვდომი კრედიტი
მიგრაციიდან მიღებული
შემოსავალი
ბუნებრივი წყაროების
გამოყენება

RRA
თემები

დემოგრაფიული
ტენდენციები (მათ შორის
ემიგრაციის ზეგავლენა)
დაუცველი პირები ან
უმცირესობები
სოციალურად აქტიური
ფორმალური და
არაფორმალური
ორგანიზაციები
ხელმძღვანელობის
ტრადიციული ფორმები,
წარსული და აწმყო

არაფორმალური
და
მოქნილი სურათი 6. RRA ძირითადი თემები.
პროცესი.
მეთოდების
და
პროცედურების გამოყენება შეიძლება სასარგებლო იყოს, თუმცა ის არც
განსაკუთრებულ პროცედურულ
მიზნებს ითვალისწინებს და არც მათი
გამოყენების ვალდებულებას.

RRA-ის განხორციელება
სოფლის პირობების სწრაფი შეფასების (RRA) განხორციელება
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სოფელში ჩასვლისას ჯგუფმა უნდა უზრუნველყოს შემდეგნაირად:
❖ სოფელის მცხოვრებლებთან RRA ჯგუფის წევრების წარდგენა და მათი ვიზიტის
მიზნის გაცნობა: პროექტისა და FPA აქტივობების განხორციელების საფუძველი;
❖ ადგილობრივ მოსახლეობას არაფორმალურ გარემოში უნდა მიეწოდოს განმარტება
შემდეგზე: რას მოიცავს RRA პროცესი, რა ინფორმაციაა ამისათვის საჭირო და
როგორ უნდა მოხდეს ინფორმაციის მოძიება და გამოყენება.
ამის

შემდეგ, ჯგუფი

სხვადასხვა

გამოყენებით შეაგროვებს

რესპონდენტისგან სხვადასხვა

მეთოდების

ინფორმაციას. ჯგუფის წევრებს შეუძლიათ

ერთად

იმოქმედონ ან ქვეჯგუფებად დაიყონ, განიხილონ და შეისწავლონ შესაბამისი
საკითხები. ამ პროცესის მიზანია არა დეტალური საბაზისო მონაცემების შეგროვება
და

ანალიზი,

არამედ

მიმდინარე

პროცესის

შესახებ

ზოგადი

წარმოდგენის

ჩამოყალიბება, რაც მოიცავს ადგილობრივი მცხოვრებლების შეხედულებებთან, მათი
საარსებო წყაროების მოპოვებასთან და მათ განვითარებასთან დაკავშირებულ
პრობლემატურ

საკითხებს.

ჯგუფის

წევრები

ყოველი

დღის

ბოლოს

'ტრიანგულაციის' მეთოდით მოახდენენ მიღებული შედეგების გადამოწმებას და
მომდევნო დღისთვის განსახორციელებელი საკითხების შესწორება/შეთანხმებას. ამ
დისკუსიების დოკუმენტირება რეგიონულ სამუშაო ჯგუფს RRA-ს შესახებ ანგარიშის
მომზადებაში დაეხმარება. RRA-ს პროცესის დასრულების შემდეგ ჩატარდება
სოფლის წარმომადგენლებთან ერთად საბოლოო შეხვედრა და მათი კომენტარების
განხილვა მოეწყობა, რაც კიდევ უფრო გააღრმავებს მათ ნდობას. უკეთესი იქნება, თუ
შეხვედრები მოკლე და არაფორმალური ხასიათის იქნება.

შეძლებისამებრ, უნდა

მოხდეს მომავალი ნაბიჯების განხორციელების ვადების განსაზღვრა და შეტანილი
წვლილის გამო მონაწილეებისათვის მადლობის გამოცხადება.
RRA გუნდმა უნდა უზრუნველყოს გამოვლენილი შედეგების შესახებ მოკლე
ანგარიში და შესაბამისი დოკუმენტაცია, რაც მოიცავს შემდეგს:
❖ თემების
დასახელებები
და
ადგილმდებარეობები,
თემის
სიდიდე
(დაახლოებით).
❖ სოციალური სტრუქტურა, არსებული და ტრადიციული ლიდერები; თემის
შიდა სეგმენტები;
❖ ძირითადი საარსებო წყაროები და ამ წყაროების შესახებ წინასწარი დასკვნები;
❖ გეოგრაფიული
და
ბუნებრივი
გარემო,
ბუნებრივ
რესურსებზე
დამოკიდებულება და რესურსების გამოყენება;
❖ ადგილობრივი სტრუქტურები, ორგანიზაციები და წინა პერიოდში
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება;
❖ ძირითადი სოციალურ-ეკონომიკური ინფრასტრუქტურა და სერვისები;
❖ რეგიონული სამუშაო ჯგუფის შესაძლო კანდიდატები.
სოფლის პირობების სწრაფი შეფასების (RRA) შედეგებზე დაყრდნობით FPA-ს
დამხმარე ჯგუფი და რეგიონული სამუშაო ჯგუფი (RWG) საწყისი ეტაპის FPAსაქტივობებს განსაზღვრავენ. იდენტიფიცირებული ასპექტები კი FPA-ს აქტივობების
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თემებად შემუსავდება, რაც მონაწილეებმა სათანადოდ უნდა შეითვისონ და
თავიანთი

საარსებო

საშუალებების

გასაუმჯობესებლად

საკუთარი

იდეები

განავითარონ. RRA მეშვეობით გამოვლენილი შედეგები FPA პროცესში კომპასის
მაგვარ ფუნქციას ასრულებს, რაც საკმარისად სპეციფიკურია იმისათვის, რომ
ადამიანებს ორიენტაციის აღებაში და ძირითადი მიმართულების განსაზღვრაში
დაეხმაროს, თუმცა, საკმარისად არასპეციფიკურია საიმისოდ, რომ ადამიანებს
ძირითადი

მიმართულების მოქმედების არეალის ბოლომდე ათვისებისა და

საკუთარი გზის პოვნის სრული თავისუფლების საშუალება მისცეს.

7.3

ჩანაწერების წარმოება, მონიტორინგი და შეფასება

FPA-ს

განხორციელების

პერიოდში,

ფასილიტატორმა

და

არასამთავრობო

ორგანიზაციამ უნდა აწარმოონ შეხვედრებისა და ღონისძიებების შესახებ მოკლე
ნგარიშები.

მომხსენებელმა

წევრმა)უნდა

(RWG-ს

შეადგინოს

RWG-ს

შეხვედრების ოქმი. ფასილიტატორმა და/ან არასამთავრობო ორგანიზაციამ უნდა
აწარმოონ

ანგარიშების,

მედიაში

გამოქვეყნებული

განცხადებებისა

და

პუბლიკაციების ასლების არქივი.
განცხადებების

ან

ღონისძიებების

შესახებ

ანგარიშები

უნდა

მომზადდეს

არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლების მიერ. ჟიურის წევრებმა თვითონ
უნდა მოამზადონ შეფასებებისა და საჯარო

განმარტებების შესახებ ჩანაწერები.

ყველა ეს მასალა შემდგომ შეიძლება შეტანილ იქნას ღონისძიებების შესახებ
საბოლოო

ანგარიშში,

თანდართული

ფოტოებითა

და

ღონისძიებებთან

დაკავშირებული (ბეჭდური) სხვადასხვა მედია პუბლიკაციების ასლებით.
FPA-ის შეფასება

FPA პროცესზეა ორიენტირებული და ეწინააღმდეგება პროცესის მიღმა დადგენილი
მიზნებისა და ინდიკატორების გამოყენებას, რადგან ეს შეიცავს ადგილზე მიმდინარე
პროცესში ჩარევისა და მის შედეგებზე უარყოფითი ზემოქმედების რისკს. აქედან
გამომდინარე,

FPA

შეფასება

უფრო

ინდიკატორებზეა

ფოკუსირებული,

ინდიკატორებზე.

FPA-ს

მიმდინარე

ვიდრე

თვითშეფასება

პროცესის

განსაზღვრულ

პროცესის

მიზნებზე

და

შედეგებზე

და

კონტროლის

ეფექტიან

ინსტრუმენტს წარმოადგენს. ეს ინსტრუმენტები, შესაბამისი განმარტებებით,

მე-9

დანართში აღწერილი. იგი შემუშავებულ იქნა შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:
ადვილად

გასაგები,

სასურველია

დათვლადი,

ლაკონური

და

ზუსტი.

ამ

ინსტრუმენტის მეშვეობით ანალიტიკური აქცენტი FPA აქტივობებიდან მიღებულ
გამოცდილებებზე კეთდება. ამ აქტივობების შეფასება კი იმ მიზნით ტარდება, რომ
FPA-ს მომდევნო ფაზების თემატიკა და პროცესები უკეთ დაიგეგმოს.
FPA-ის თვითშეფასების მეტოდი მოიცავს შეფასების მარტივ სისტემას, რომელსაც
თან ახლავს ანალიტიკური ღია კითხვები (რაც იძლევა სხვადასხვა სახის პასუხების
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გაცემის შესაძლებლობას), რომელთა სტრუქტურული ფორმულირება მიზნად ისახავს
FPA ციკლის შეფასებას შემდეგი ასპექტების გათვალისწინებით:
1. FPA აქტივობების შესრულება;
2. FPA სტრუტურების - როგორიცაა რეგიონული სამუშაო ჯგუფი (RWG), ჟიური
და ფასილიტატორი - საქმიანობის შესრულების ხარისხი;
3. დამატებითი ან
FPA-ს ახალი აქტივობებისა და სამიზნე ჯგუფების
იდენტიფიცირება შემდეგი ციკლისთვის.

კითხვარის მომზადება
FPA-ის თვითშეფასების მეთოდი უნდა უნდა შემუშავდეს სამუშაო ჯგუფის (RWG)
წევრების

და/ან

რესპონდენტებთან

არასამთავრობო
ჩაატარებენ

ორგანიზაციის
ინტერვიუებს

მიერ,

რომლებიც

(მითითებულია

შემდეგ

მინიმალური

რაოდენობა):
❖ RWG-ის 2 წევრი (თავმჯდომარის ჩათვლით);
❖ ჟიურის 2 წევრი
❖ სხვადასხვა აქტივობებში ჩართული 5 მონაწილე, მათ შორის, 2 მონაწილე ვისაც პრიზი არა აქვს მიღებული.
პროცესი მოიცავს სამ ეტაპს:
1. რესპოდენტებთან ინტერვიუების ჩატარება და კითხვარების შევსება;
2. კითხვარების შედეგების ანალიზი;
3. შედეგების პრეზენტაცია და RWG-თან ერთად რეკომენდაციების შემუშავება.
FPA-ის თვით-შეფასების

მეთოდი

შესავალი ნაწილითა

და სახელმძღვანელო

შენიშვნებით მე-9 დანართშია მოცემული.

7.4

FPA ბიუჯეტის შედგენა და ფინანსური მენეჯმენტი

პროექტის FPA ხარჯები ძირითადად მოიცავს შემდეგს:
❖ კაპიტალიზაცია: საპრიზო თანხები, საწყისი თანხა, თანადაფინანსება,
სპეციალური საპრიზო გრანტები;
❖ გაცვლითი ვიზიტებისა და სწავლების ხარჯი;
❖ მედიისა და განცხადებების გამოქვეყნების ხარჯი (ჩვეულებრივ უმნიშვნელო
ხარჯია).
❖ საოპერაციო ხარჯი და ღონისძიებების ხარჯი;
❖ ფასილიტატორი;
❖ არასამთავრობო ორგანიზაციის საოპერაციო ხარჯი.
ფასილიტატორსა

და

არასამთავრობო

ორგანიზაციას

შორის

ძირითადად

პირდაპირი საგრანტო ხელშეკრულება ფორმდება და თანხა პროექტის ბიუჯეტიდან
იფარება.

კაპიტალიზაციის,

გაცვლითი

ვიზიტების,

სწავლების,

მედიისა

და

სარეკლამო ხარჯები, რეგიონული სამუშაო ჯგუფის (RWG) საოპერაციო ხარჯები და
ღონისძიებების ჩატარების ხარჯები არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ იფარება.
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პროექტის

ბიუჯეტში

ხარჯიცალკეა

სოციალურ-ეკონომიკური

გამოყოფილი.

ამგვარად,

ღონისძიებების

პროექტის

ჩატარების

მთლიანი

ბიუჯეტის

უზრუნველყოფა ხდება პროექტის მიერ. FPA აქტივობებისათვის განკუთვნილი
საორიენტაციო ბიუჯეტი მონაწილეობრივი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების
სპეციალისტის მიერ მზადდება. თუმცა, FPA აქტივობების დაგეგმვის კონტექსტში
დეტალური ბიუჯეტს ფასილიტატორის დახმარებით ამზადებს რეგიონული სამუშაო
ჯგუფი (RWG). FPA პროგრამის სტანდარტული ბიუჯეტის შაბლონი ქვემოთ არის
მოცემული.
არასამთავრობო

ორგანიზაციამ

უნდა

შექმნას

მონაცემთა

შეგროვების,

დოკუმენტების რეგისტრირებისა და ფინანსური ტრანზაქციების წარმოების საიმედო
სისტემა.

ასევე

უნდა

დამადასტურებელი

აწარმოოს

დოკუმენტების

შესაბამისი
აღრიცხვა,

ფინანსური

რათა

ოპერაციების

დაადასტუროს

ყველა

გაწეული ფაქტობრივი ხარჯები და FPA პროგრამიდან მიღებული შემოსავლები.
მნიშვნელოვანი ფულადი ბრუნვის შემთხვევაში რეკომენდებულია წლიური და/ან
საბოლოო

აუდიტის

ჩატარება.

პროექტის პერსონალმა

და

არასამთავრობო

ორგანიზაციამ უნდა უზრუნველყონ, რომ ბენეფიციარებისთვის გრანტის გადაცემა
დაბეგვრის

გარეშე

ტერმინოლოგია. იხ.

მოხდეს და დაცული და გამოყენებული იქნას შესაბამისი
ქვემოთ

მოცემული

შენიშვნა. ზოგადად, ღონისძიებების,

ცოდნისა და გაცვლითი ვიზიტებისა და ტრენინგების

ჩასატარებლად საჭირო

საოპერაციო ხარჯები გაწეულ უნდა იქნას ეროვნული საგადასახადო

კანონების

შესაბამისად.

შენიშვნა ბენეფიციარების დაბეგვრისა და FPA გადასახადებისთვის "ტერმინების"
გამოყენების თაობაზე

საწყისი თანხის ან საპრიზო თანხის გადაცემას ხშირად თან სდევს სამართლებრივი
შედეგები, რადგან ზოგიერთ ქვეყნებში ამ ტიპის საჩუქრები დასაბეგრ შემოსავლად
ითვლება;

ზოგ ქვეყნებში საპრიზო გრანტები შესაძლოა სათამაშო 'ბიზნესზე ან

ლატარეაზე დაწესებულ ბეგარას' დაექვემდებაროს. უმეტეს ქვეყნებში საგრანტო
თანხები გადასახადისგან გათავისუფლებულია.

რიგ ქვეყენებში გადასახადისგან

თავისუფალი საგრანტო ლიმიტი თემებისთვის უფრო მაღალია, ვიდრე ვიდრე
ფიზიკური

პირებისთვის,

რაც

თემებს

შორის

ორგანიზებულ

კონკურსებზე

გაცილებით მეტი საპრიზო თანხის დაწესების საშუალებას იძლევა. ბიუჯეტის
შედგენის

პროცესში

საწყისი

და

საპრიზო

თანხის

განსაზღვრის

დროს

გადასახადებისგან გათავისუფლებული თანხის ზედა ზღვარი მხედველობაში უნდა
იქნას მიღებული. რეკომენდებულია, კონკურსების დროს ბიუჯეტებში, დაგეგმვის
დოკუმენტაციაში და განცხადებებში შესაბამისი ტერმინების გამოყენება, როგორიცაა
"სასტარტო გრანტი" (საწყისი თანხის აღსანიშნად), ან 'გრანტი 'წარმატებული
შესრულებისათვის' ან 'საპრიზო გრანტი' (საპრიზო თანხის აღსანიშნად).
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ცხრილი 2. FPA პროგრამის სტანდარტული ბიუჯეტის შაბლონი
კონკურსანტების
ნომერი

ქმედება

დაჯილდოება
შერჩევა

1

სწავლის
ეტაპი

მედია

მთლიანი
ხარჯი

პროც.

2,000

150

2,150

4%

2,000

150

2,150

4%

მენეჯმენტი

საწყისი ფაზა
რეგიონული
სამუშაო ჯგუფის
(RWG) ტრენინგი
0

სულ
2

წინასაკონკურსო ფაზა
კონკურსის
ცოდნის
გამომჟღავნებაზე

2,000

150

2,150

4%

კონკურსი
საინტერესო
ისტორიებზე

1,000

150

1,150

2%

კონკურსი გეგმის
შედგენაზე

1,000

2,000

500

150

3,650

7%

1,000

5,000

500

450

6,950

13%

კონკურსი ოჯახის
შემოსავალზე

3,000

3,000

150

6,150

12%

კონკურსი თემების
განვითარებაზე

300

5,000

500

300

6,100

12%

კონკურსი
ბიზნესის
წარმოებაზე

2,500

5,000

1,000

300

8,800

17%

ჯგუფური
კონკურსი

3,000

4,500

500

150

8,150

16%

8,800

14,500

2,000

900

29,200

56%

2,000

4%

სულ
3

0

ძირითადი ფაზა

სულ
4

პროექტის სპეციალური პრიზი

5

მხარდაჭერა და საოპერაციო
ხარჯი

2,000

რეგიონული
სამუშაო ჯგუფის
(RWG) საოპერაციო
ხარჯი

2,000

2,000

4%

არასამთავრობო
ორგანიზაციის
მომსახურება,

7,000

7,000

13%

FPA
კონსულტანტი,
პროექტის
დამნერგავი
ჯგუფის წევრი,

pm

0

0%

FPA
ფასილიტატორი,
შეფასება
პირდაპირი
კონტრაქტის
საფუძველზე

pm

0

0%

1,000

1,000

2%
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კონკურსანტების
ნომერი

ქმედება

დაჯილდოება

სწავლის
ეტაპი

0

0

შერჩევა
სულ
6

7

0

მედია

გაუთვალისწინებელი ხარჯი
(+ 3% to 4%)
მთლიანი
ხარჯი

მენეჯმენტი

მთლიანი
ხარჯი

პროც.

10,000

10,000

19%

1,700

1,700

3%

100%

ევროში

9,800

21,500

4,500

1,500

11,700

49,000

პროცენტული
რაოდენობა

19%

47%

9%

3%

23%

100%

ცხრილში

მოცემულია

საორიენტაციო

პროცენტული

მაჩვენებლები,

რაც

რეკომენდებულია იმის გასათვალისწინებლად, რომ გაცვლითი ვიზიტების და სწავლის
პროცესის განსახორციელებლად განკუთვნილი ბიუჯეტი არ იყოს ძალიან დაბალი,
რადგან

ამ

განვითარების

მეთოდის გამოყენება მნიშვნელოვან
სწავლების

როლს

ასრულებს

პროცესში და ხელს უწყობს პრაქტიკული

კოგნიტური
ცოდნისა

უნარების ასათვისებლად საჭირო ინტერესებისა და იდეების გენერირებას.
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8 FPA-ის განხორციელების ციკლი
FPA შედგება სამი ძირითადი ფაზისაგან (იხ. სურათი 7). მომზადებისა და დაწყების
ფაზის განმავლობაში გროვდება საბაზისო ინფორმაცია მიზნობრივი თემების შესახებ
და

ყალიბდება

FPA-ის

სტრუქტურები.

საწყის

ფაზაში

ტარდება

პირველი

აქტივობები, რომლებიც მიზნად ისახავს, მიაწოდოს ინფორმაცია დაინტერესებულ
მხარეებს FPA-ის პროცესებისა და წესების შესახებ და ზოგადად გააცნოს FPA.
როდესაც დაინტერესებულ მხარეებს მეტი ეცოდინებათ FPA-ის პროცესების შესახებ,
შეიძლება

დაიგეგმოს

და

განხორციელდეს

FPA-ის

ძირითადი

აქტივობები.

ძირითადი ფაზის აქტივობები შეიძლება განმეორდეს რამდენიმე ციკლში პროგრამის
ან პროექტის განმავლობაში.

1. მომზადება & დაწყება
1.1

სოფლის

პირობების

სწრაფი შეფასება (RRA)
1.2 სტრუქტურების

ჩამოყალიბება

2. საწყისი აქტივობები:
• ამბების თხრობა
• დაგეგმვა თემში
• …..

•
•
•
•

თემის სტრუქტურა
მთავარი საარსებო საშუალებები
ფასეულობები & ნორმები
მთავარი საკითხები (თემები)

•
•
•
•
•

რეგიონული სამუშაო ჯგუფი
FPA-ის დამხმარე გუნდი
ფასილიტატორი
დამხმარე არასამთავრობო ორგანიზაცია
(სხვადასხვა ტიპის ჟიური)

შეფასება და შემდეგი
ციკლის დაგეგმვა

3. FPA-ის მთავარი აქტივობები:
• კონკურსები & პრიზების მინიჭება
• კაპიტალიზაცია

შედეგები და
ზეგავლენა

• სწავლა & გაცვლითი ვიზიტები
• მედია

• გამარჯვებული იდეები & საუკეთესო
პრაქტიკა
• ინდივიდუალური კოგნიტური
სწავლა
• ნდობა და საკუთარ ძალებში რწმენა
• კოლექტიური კოგნიტური სწავლა
• ადგილობრივად მოტივირებული
სწავლა
• სოციალური ერთობა
• ……

სურათი 7. FPA-ის ფაზები, ძირითადი აქტივობები და თითოეული ფაზის შედეგები
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8.1

FPA-ის მომზადებისა და დაწყების ფაზა

FPA-ის

დაწყების

ფაზაში

ჩამოყალიბდება

FPA-ის

დამხმარე

გუნდი

მისივე

თანამშრომლებისგან და სამუშაოდ აყვანილი იქნება შესაფერისი ფასილიტატორი და
შესაფერისი

არასამთავრობო

განმახორციელებლები.

ორგანიზაცია

როდესაც

საბაზისო

როგორც
დამხმარე

FPA-ის
გუნდი

ადგილობრივი
ჩამოყალიბდება,

შესაძლებელი იქნება სოფლის პირობების სწრაფი შეფასების ჩატარება მიზნობრივ
თემებში

(პროექტის

სოციალურ-ეკონომიკური

საკითხების

ექსპერტისა

და

ფასილიტატორის მიერ). სოფლის პირობების სწრაფი შეფასების პარალელურად
შესაძლებელია დაიწყოს რეგიონული სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება: ადგილობრივი
ადმინისტრაციებიდან,

ადგილობრივი

არასამთავრობო

ორგანიზაციებიდან,

თემებიდან და თემების სხვადასხვა სეგმენტიდან წარმომადგენლების შერჩევა.
სოფლის პირობების სწრაფი შეფასების დასრულების და რეგიონული სამუშაო
ჯგუფის წევრთა შერჩევის შემდეგ შესაძლებელია რეგიონული სამუშაო ჯგუფის
წევრებისთვის ტრენინგის ჩატარება და მომზადება FPA-ის საწყისი აქტივობების
დასაგეგმავად.
სოფლის პირობების სწრაფი შეფასების შედეგად მიღებული იქნება ინფორმაცია
შემდეგი საკითხების შესახებ:
❖ თემების სოციალური სტრუქტურა, ამჟამინდელი და ტრადიციული
ლიდერობა, სეგმენტები;
❖ საარსებო საშუალებათა მთავარი წყაროები და ძირითადი სოციალურეკონომიკური გამოწვევები, ასევე სირთულეები საარსებო საშუალებების
თვალსაზრისით;
❖ გეოგრაფიული და ბუნებრივი გარემო, ბუნებრივ რესურსებზე
დამოკიდებულება და მათი მოხმარება;
❖ ადგილობრივი დაწესებულებები, ორგანიზაციები და ადრინდელი
(სოციალურ-ეკონომიკური) განვითარება;
❖ ძირითადი სოციალურ-ეკონომიკური ინფრასტრუქტურა და სერვისები.
რეგიონული სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბების და მისი წევრების ტრენინგის
მნიშვნელოვანი ასპექტებია:
❖ რეგიონული სამუშაო ჯგუფის წევრთა იდენტიფიცირება სოფლის პირობების
სწრაფი შეფასების დროს: კონტაქტები მნიშვნელოვანი როლის მქონე
ადამიანებთან და სოციალური სტრუქტურის ანალიზი ხელს შეუწყობს
შესაფერისი წარმომადგენლების შერჩევას ადგილობრივი
ადმინისტრაციებიდან, დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციიდან,
არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, თემებიდან და თემების სეგმენტებიდან
(ქალები, ფერმერები, ბიზნესის წარმომადგენლები, ახალგაზრდები, ...);
❖ რეგიონული სამუშაო ჯგუფის წევრთა ტრენინგი უმეტესწილად მოიცავს
გაცვლით ვიზიტებს ისეთ თემებში, სადაც FPA უკვე ჩატარდა, ან სადაც
განხორციელდა ადამიანების მოტივირებაზე და მონაწილეობრივ მიდგომაზე
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დამყარებული სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების აქტივობათა სხვა
ფორმები;
❖ გთავაზობთ ტრენინგის თემებს რეგიონული სამუშაო ჯგუფის ახალი
წევრებისთვის:
 პროექტის გაცნობა: მისი ამოცანები, მიზნობრივი ტერიტორია, განრიგი,
შედეგები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების კომპონენტი, ...;
 FPA-ის გაცნობა და მიმოხილვა;
 FPA-ის პრინციპები და გაიდლაინები;
 FPA-ის ინსტრუმენტები: კონკურსი & საპრიზო გრანტები,
კაპიტალიზაცია, გაცვლითი ვიზიტები & სწავლა, და მედია;
 FPA-ის მოქმედი პირები, სტრუქტურები და მათი ფუნქციები და
მოვალეობები;
 ლიდერობის უნარები, შეხვედრების გამართვა და თანამშრომლობა;
 რეგიონული სამუშაო ჯგუფის ტიპური ფუნქციები და მოვალეობები;
 თემები, რომლებიც შეიძლება ჩართული იქნეს რეგიონული სამუშაო
ჯგუფის წესებში.
გამოიყენეთ ზრდასრულთა პრაქტიკული ტრენინგის მეთოდები, ჯგუფური
დისკუსიები, კონკრეტული შემთხვევების განხილვა და როლების გათამაშება.
❖ FPA-ის პირველი აქტივობების დაგეგმვის დასაწყებად ასევე შესაძლებელია
სოფლის პირობების სწრაფი შეფასების მიგნებების განხილვა.
❖ შეიმუშავეთ რეგიონული სამუშაო ჯგუფის მარტივი წესდება ან დებულება,
რომელშიც განსაზღვრავთ მის ზოგად ამოცანებს, სხვადასხვა როლს
(თავმჯდომარე, მდივანი, წევრი, ...), ფუნქციებსა და მოვალეობებს, წევრობას
(რომელი დაწესებულებების, ორგანიზაციების, თემების და სეგმენტების
წარმომადგენლები), შეხვედრების პერიოდულობას, გადაწყვეტილებათა
მიღებას, კომუნიკაციას, გამჭვირვალობას და ანგარიშვალდებულებას და ა.შ.
(ნიმუში იხ. მე-3 დანართში).
თუ პროგრამაში ბევრი სოფელი მონაწილეობს, შესაძლებელია სოფლის სამუშაო
ჯგუფების ან სოფლების კლასტერების სამუშაო ჯგუფების შექმნა. სოფლის სამუშაო
ჯგუფები

უფრო

მცირე

ზომისაა

და

ისინი

რეგიონული

სამუშაო

ჯგუფის

კომუნიკაციისა და FPA-ის აქტივობების კოორდინირების საქმიანობას თავიანთ
სოფლებამდე მიიტანენ. FPA შეიძლება დაიწყოს მხოლოდ რეგიონული სამუშაო
ჯგუფის ჩამოყალიბებით, მოგვიანებით კი, როდესაც FPA-ის მეტი აქტივობა იქნება
განსახორციელებელი, ჩამოყალიბდეს სოფლის სამუშაო ჯგუფები.

8.2

FPA-ის საწყისი აქტივობები

FPA-ის პირველი აქტივობები შეიძლება დაიწყოს, როდესაც ჩამოყალიბდება FPA-ის
სტრუქტურები, განისაზღვრება ამოცანები და თამაშის წესები და მოპოვებული იქნება
ცოდნა თემებისა და საარსებო საშუალებების შესახებ ძირითად საკითხებზე.
ძირითადი მოქმედი პირებისთვის ეს ახალი გამოცდილება იქნება, მათ არ ექნებათ
FPA განხორციელებული. ამიტომ უმჯობესია, დაიწყოთ „უფრო მცირე მასშტაბის და
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მარტივი საწყისი აქტივობების“ პაკეტით, რათა სხვადასხვა მოქმედი პირი გაეცნოს
FPA-ის ინსტრუმენტებსა და „FPA-ის თამაშის წესებს“. საწყისი აქტივობები მისცემს
მათ შესაძლებლობას, უშუალოდ გამოცადონ, როგორ ვიყენებთ ინსტრუმენტებსა და
წესებს. სხვადასხვა მოქმედი პირი შეძლებს გაეცნოს სხვადასხვა როლს და
მოვალეობას „FPA-ის თამაშში“.
რეგიონული

სამუშაო

ჯგუფი

აქტივობების

დაგეგმვას,

ისწავლის

FPA-ის

შეხვედრების

ინსტრუმენტების

ჩატარებას,

გამოყენების

FPA-ის

დაგეგმვას,

კონკრეტული მიზნობრივი ჯგუფებისთვის კონკურსების დაგეგმვას, შეფასების
კრიტერიუმების ჩამოყალიბებას, ბიუჯეტების მომზადებას და მედიის გამოყენების
დაგეგმვას (ამ ეტაპზე გაცვლითი ვიზიტები და სწავლა ხშირად ნაადრევია ხოლმე).
შემდეგ მათ უნდა გამოაცხადონ კონკურსები, დაასახელონ ჟიური, ორგანიზება
გაუწიონ შეფასების ღონისძიებებს და ჩაატარონ FPA-ის აქტივობების შეფასება
(ფასილიტატორისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის დახმარებით).
ფასილიტატორი მიიღებს თავდაპირველ გამოცდილებას რეგიონული სამუშაო
ჯგუფის შეხვედრების ფასილიტაციაში, ჟიურის ტრენინგში, FPA-ის ღონისძიებათა
ფასილიტაციაში, აღრიცხვაში, FPA-ის აქტივობათა შეფასების ხელშეწყობაში და
ანარიშგებაში.
FPA-ის დამხმარე არასამთავრობო ორგანიზაცია ისწავლის ლოჯისტიკის მართვას,
კაპიტალიზაციის სახსრების მართვას (ანუ საწყისი დაფინანსების გრანტების და
საპრიზო გრანტების გაცემას) და მედიასთან დაკავშირებული საკითხების მართვას,
ასევე ფინანსურ ადმინისტრირებას, ღონისძიებათა ჩაწერას, FPA-ის აქტივობათა
შეფასების ხელშეწყობას და ანგარიშგებას.
ზემოხსენებული სტრუქტურები შეიძენენ FPA-ის ინსტრუმენტების გამოყენების
პირველ გამოცდილებას, კერძოდ, ეს შეეხება კონკურსებს. ისინი გაეცნობიან შემდეგ
საკითხებს: თემებისა და მიზნობრივი ჯგუფების იდენტიფიცირებას, კრიტერიუმების
დასახვას, დროის დაგეგმვას, ბიუჯეტების შედგენას, პროექტების გამოცხადებას,
დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი ჟიურის წევრების შერჩევას და დასახელებას,
ჟიურის ტრენინგს, თავად შეფასების პროცესს, შეფასების და საპრიზო გრანტების
მინიჭების საჯაროდ გამოცხადებას და დასაბუთებას. ამავე დროს, მიიღებენ
გამოცდილებას კაპიტალიზაციასა და მედია-ინსტრუმენტის გამოყენებაში.
ადამიანები ისწავლიან, როგორ შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება კონკურსებში, იმას,
რომ თავად ადამიანებს შეუძლიათ შექმნან ინოვაციური იდეები და მონაწილეობა
მიიღონ კონკურსში საპრიზო გრანტების მოსაპოვებლად. საჯარო შეფასება, პრიზების
მინიჭება და თანხების უპირობოდ გაცემა ხშირად ძალიან ახალი გამოცდილებაა და
ისინი ხელს უწყობს FPA-ის პოტენციალის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას და
ახდენს თემებში განვითარების ახალი დინამიკის სტიმულირებას.
ტიპური საწყისი აქტივობები მოიცავს ადგილობრივი ცოდნის იდენტიფიცირებას,
მოკლე ამბების წერას ან სოფლებს შორის კონკურსების დაგეგმვას.
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❖ კონკურსები და პრიზები ისეთი ადგილობრივი ცოდნის იდენტიფიცირებისთვის,
რომელიც შეიძლება იყოს სათანადოდ გამოუყენებელი, დავიწყების პირას მყოფი
ტრადიციული ცოდნა და უნარები, და, ასევე, ადგილზე არსებული ოჯახების
მდგომარეობის სოციალურ-ეკონომიკური გაუმჯოესების ახალი იდეები. ამგვარ
კონკურსში შეიძლება მონაწილეობა მიიღოს ყველა საოჯახო მეურნეობამ,
რომელიც ცხოვრობს ტერიტორიაზე, სადაც FPA ხორციელდება. კაპიტალიზაცია
შეიძლება დაიწყოს შეზღუდული რაოდენობის საწყისი დაფინანსების თანხის
გამოყოფით, რათა დავეხმაროთ მონაწილეებს კონკურსისთვის მოსამზადებელი
მასალის სავარაუდო ღირებულების დაფარვაში, ხოლო შეფასების შემდეგ მცირე,
მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანი პრიზი მივანიჭოთ საუკეთესო სამუშაოსთვის
თითეულ თემსა და სოფელში. გაცვლითი ვიზიტები და ტრენინგი შეიძლება
სასარგებლო აღმოჩნდეს, თუმცა შეიძლება არ იყოს აუცილებელი. შესაძლებელია
მედიის გამოყენება განცხადების გაკეთების მიზნით და, ასევე, ისეთი ღონისძიების
გასაშუქებლად, სადაც წარმოდგენილია და განიხილება ცოდნა და იდეები და
სადაც გაიცემა პრიზები. საკონკურსო კითხვები შეიძლება ჩამოყალიბდეს ძალიან
ზოგადი სახით: „შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ ისეთი ადგილობრივი ცოდნის

მაგალითები, რომელიც არის ტრადიციული, რეგიონისთვის დამახასიათებელი,
ახალი ან რაიმე სხვა ისეთი, რაც შეიძლება გამოსადეგი აღმოჩნდეს
ადამიანებისთვის ფინანსური სიტუაციის გასაუმჯობესებლად? შეგიძლიათ
გვითხრათ, ჩამოაყალიბოთ და განგვიმარტოთ, როგორ შეიძლება ამგვარი ცოდნის
გამოყენება დღეს?“ სოფლის პირობების სწრაფი შეფასების შედეგებიდან და FPAის კონტექსტიდან გამომდინარე, ფორმულირებები შეიძლება ეხებოდეს
ჩვეულებრივ საარსებო წყაროებსა და ისეთ საკითხებს, როგორიცაა სოფლის
მეურნეობა, ბუნება ჯანმრთელობა, ზამთრის ცივი პერიოდის გადატანა
მოშორებულ ადგილებში და ა.შ. თუმცა ეს ყველაფერი ყოველთვის უნდა
გამოიხატოს ძალიან ზოგადად ან შეიძლება გამოტოვებულიც იქნეს.
კრიტერიუმები შეიძლება იყოს: ცოდნის გამოყენების მაგალითი რეალისტურია და
გამოხატავს მკაფიო ფინანსურ სარგებელს (რაც შეიძლება იყოს დამატებითი
შემოსავალი ან ხარჯების შემცირება); ცოდნის გამოყენებას შეძლებს საოჯახო
მეურნეობათა უმეტესობა; ცოდნის გამოყენება არ იქონიებს უარყოფით
ზეგავლენას გარემოზე ან სოციალურ ზემოქმედებას და ა.შ. ცოდნა, რომელიც
იძლევა საოჯახო მეურნეობების ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების
იმედს, შემდგომში შეიძლება გამოყენებული იქნეს თემებად FPA-ის ძირითად
ფაზაში.
❖ ნახატების ან კომპოზიციების კონკურსი მოსწავლეთა შორის, რომლის თემა იქნება
ძირითადი საარსებო საშუალებები, ან პროექტთან დაკავშირებული განვითარების
საკითხები, რისი ორგანიზებაც შედარებით ადვილად შეიძლება სკოლებში.
ამგვარი კონკურსები, ჩვეულებრივ, დიდ ენთუზიაზმს იწვევენ ბავშვებში და
შეიძლება დიდი როლი ითამაშონ თემის შესახებ ინფორმირებულობის გაზრდაში,
რადგან მშობლები დაინტერესებულნი არიან თავიანთი შვილების აქტივობებით
და ხშირად ესწრებიან განხილვისა და დაჯილდოების ღონისძიებებს. ამასთანავე,
ეს იძლევა კონკურსების ჩატარებისა და პრიზების მინიჭების დიდ გამოცდილებას.
განხორციელება უმეტესად შეიძლება მარტივად იქნეს ორგანიზებული
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მასწავლებლების დახმარებით, რომლებიც ამგვარ კონკურსებს ხშირად უყურებენ
როგორც მოსწავლეთა შორის აქტიურობის და კრეატიულობის მობილიზების
შესაძლებლობას. პრიზების ხარისხი შეიძლება შედარებით დაბალი იყოს, მაგრამ
დარიგდეს დიდი რაოდენობით, რათა არ გაჩნდეს განცდა, რომ მონაწილეთა
მხოლოდ მცირე ნაწილი დაჯილდოვდება.
❖ კონკურსი მოკლე რეალური ისტორიების თემატიკაზე კონკრეტულ თემებზე
კიდევ ერთი მშვენიერი საწყისი აქტივობაა, რომელიც ააქტიურებს აზროვნებას და
შლის თემას. მოკლე ამბებს შესწევთ უნარი, ყურადღება მიაპყრონ და მნიშვნელობა
მიანიჭონ საზოგადოებაში არსებულ განსაკუთრებულ ღირებულებებს, რომლებიც
ხშირად ჩრდილში რჩება. FPA-ის ერთ-ერთ საპილოტე ტესტში მონაწილეებს
სთხოვეს, წარმოედგინათ ძველი ან ახალი ისტორიები მათ ტერიტორიაზე
ბუნებასა და ადამიანებს შორის არსებული განსაკუთრებული ურთიერთობის
შესახებ. შედეგად მიღებული იქნა ზღვა მასალა - 100-ზე მეტი მოკლე ისტორია
ადამიანსა და მის ბუნებრივ გარემოს შორის კონსტრუქციული ურთიერთობების
შესახებ. FPA-ის საპილოტე კონტექსტში ამან ყურადღება გაამახვილა ბუნებასთან
დაკავშირებულ მნიშვნელოვან სოციალურ ღირებულებებზე, რომლებიც ჯერ არ
არის დავიწყებული, და წინა პლანზე წამოწია და დაანახა ისინი ადამიანებს.
საჯაროდ ჩატარებული შეფასების შემდეგ 5 საუკეთესო ისტორია ხმამაღლა იქნა
წაკითხული ღონისძიებაზე მოსული ადამიანების წინაშე. ძალიან მნიშვნელოვანია,
რომ ამგვარი ღონისძიება ორგანიზებული იქნეს როგორც დღესასწაული. მოკლე
ამბების გამოქვეყნება ბეჭდურ პრესასა და აუდიო-ვიზუალურ მედიაში ძალიან
მნიშვნელოვანია, რაც განამტკიცებს გზავნილების გაცვლა-გამოცვლას და
გააძლიერებს ამ ღირებულებების ადგილობრივ „საკთრებას“ (იხ. ჩანართი).
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FPA საპილოტე პროექტის კონკურსის მაგალითი: კონკურსი მოკლე რეალური ისტორიის
თემატიკაზე
მიზნები:
❖ ძველი და ახალი მოკლე ისტორიების შეგროვება, რომლებშიც მოთხრობილია
ადამიანისა და ბუნების შესახებ, და მათ შორის პოზიტიურ, კონსტრუქციულ
კავშირზე, რაც მოიცავს ბუნების, როგორც კულტურული იდენტობის და
მემკვიდრეობის, დაცვის საჭიროებას.
❖ ისტორიების და ღირებულებების წარმოდგენა, რომლებშიც გათვალისწინებულია
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, რაც გვევლინება თანამედროვე ქცევის
სტილის ინსპირაციად და აძლიერებს კონკრეტულ არეალში ადამიანისა და ბუნების
კავშირს.
❖ პოტენციური მედია საშუალებების (ბეჭდური, აუდიო და ვიზუალური)
უზრუნველყოფა.
საჭირო ქმედებები:
1.

რეგიონული სამუშაო ჯგუფი აცხადებს კონკურსს მოკლე რეალური ისტორიის
თემატიკაზე სექტემბრის თვის განმავოლობაში ხუთ სოფელში და აყენებს
მოთხოვნას ოქტომბრისთვის მოკლე ისტორიების ჟიურისთვის წარდგენის
შესახებ .ისტორიებიების თხრობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წუთს, უნდა
მოიცავდეს მაქსიმუმ 1200 სიტყვას, ისტორია უნდა იყოს ადამიანისა და უნდა
ემყარებოდეს ადამიანსა და ბუნება შორის დადებით, კონსტრუქციულ კავშირს.

2. ისტორიები წარდგენა მოხდენა წერილობითი ფორმით ოქტომბრისთვის. 15-ზე
მეტი ისტორიის წარდგენის შემთხვევაში, ჟიურის ჩაატარებს წინასწარი შერჩევის
ეტაპს.
3. შეფასების კრიტერიუმები: a) გასაგები ისტორია დადებითი ფაბულით; ბ)
ისტორიაში ტრადიციული და ისტორიული ღირებულებების ჩართვა; გ)
შემოქმედებითი და ლიტერატურული ენის გამოყენება.
4. წინასწარ შერჩეული ისტორიების წარდგენა, ხმამაღლა წაკითხვა, უმჯობესია
ისტორია წაიკითხოს სკოლის დირექტორმა ან მასწავლებელმა საჯარო
ღონისძიებაზე, ცენტრალურ ადგილზე და ისტორიის ავტორებისა და მოწვეული
მედია წარმოამდგენლის თანდასწრებით. შეტყობინება ღონისძიების შესახებ
გამოცხადდება სოფლებში და დასწრება ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება.
5. ოცი ისტორიიდან ხუთი დაჯილდოვდება პირველი კატეგორიის საპრიზო
გრანტით 100 ევროს ოდენობით (თითოეული), ხუთი ისტორია მეორე
კატეგორიის საპრიზო გრანტით 65 ევროს ოდენობით(თითოეული) და სამი
ისტორია მესამე კატეგორიის საპრიზო გრანტით 35 ევროს ოდენობიოთ
(თითოეული). მთალიანი საპრიზო გრანტის ოდენობა შეადგენს 1000 ევროს.

❖ ძალზე სასარგებლო საწყისი ინსტრუმენტია კონკურსი დაგეგმვაში სოფლებს
შორის, რაც ასუფთავებს სოციალურ ფორებს და გზას აძლევს განვითარების
შესახებ ახალ აზროვნებას. თემებს სთხოვენ მათი გეგმების გრაფიკულად
წარმოდგენას (პლაკატებზე და/ან დახაზულ რუკებზე) სამ ეტაპად:
 თავიდან წარსული მდგომარეობის (როგორც ეს მათ იციან) სოციალურეკონომიკურ აღწერა;
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 ამ ისტორიული პერსპექტივის გათვალისწინებით თემმა შემდეგ უნდა აღწეროს
მისი ახლანდელი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, თემის წევრების
საარსებო საშუალებები;
 წარსული და ახლანდელი მდგომარეობის ცოდნის გათვალისწინებით თემის
წევრები იწყებენ ფიქრს მათთვის სასურველ მომავალზე და იმ ქმედებებზე,
რომლებიც, მათი აზრით, უნდა განახორციელონ ამგვარი მომავლის
მისაღწევად.
FPA-ის პილოტირებისას გეგმების შედგენაში კონკურსი სახელწოდებით „ჩვენი თემი,
მისი წარსული, აწმყო და მომავალი“ ერთ-ერთი პირველი აქტივობა იყო. კონკურსის
დასაწყისში

თემებს

გამოეყოთ

მცირე

ოდენობის

საწყისი

დაფინანსება

პრეზენტაციებთან დაკავშირებული ხარჯების დასაფარავად. სოფლის დაგეგმვის
შედეგები თემებმა წარმოადგინეს საჯარო შეხვედრაზე. ეს გაკეთდა პლაკატების
დახმარებით.
პრეზენტაცია,

ზოგიერთმა
ხოლო

თემმა

ერთმა

წარმოადგინა

სოფელმა

PowerPoint-ში

წარმოდგენაც

კი

შესრულებული

დადგა

სცენაზე.

გამარჯვებულმა თემებმა შემდეგ გადაწყვიტეს პრიზის სახით მიღებული თანხის
ინვესტირება თემის მიზნებში. ამგვარ კონკურსებში დასაშვებია პრეზენტაციის
ნებისმიერი ფორმა. ადამიანები ავლენენ დიდ ენთუზიაზმს. ამგვარი ღონისძიებები
აერთიანებს მათ და დახმარებას უწევს საკუთარი მდგომარეობისა და განვითარების
შესახებ ფიქრის დაწყებაში. პრეზენტაციის წარმოდგენა საჯარო შეხვედრებზე
მონაწილეებს უჩენს სხვადასხვა იდეას, რაც სტიმულირებას უწევს ფიქრს ახალ
თემებაზე. მედიას უყვარს ამგვარი ღონისძიებები და ხელს უწყობს იდეების
გავრცელებას.
FPA-ის პროექტის დაგეგმვის ფორმა თემებს შორის დაგეგმვის კონკურსისთვის
მოცემულია მე-5 დანართში.
❖ საწყისი აქტივობები იგეგმება რეგიონული სამუშაო ჯგუფის და
ფასილიტატორის მიერ, რასაც სავარაუდოდ დახმარებას და ხელმძღვანელობას
უწევს პროექტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ექსპერტი. საწყისი
აქტივობების დადგენისა და დაგეგმვისთვის გაითვალისწინეთ შემდეგი
კითხვები:
❖ სოფლის პირობების სწრაფი შეფასების შედეგად საარსებო საშუალებებთან
დაკავშირებულმა რომელმა ძირითადმა საკითხებმა იჩინა თავი?
❖ თემის რომელ სეგმენტს უკავშირდება ისინი?
❖ როგორ შეიძლება ადამიანების სტიმულირება საარსებო საშუალებებთან
დაკავშირებული პრობლემების მოგვარების გზების აღმოსაჩენად?
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❖ შეგვიძლია თუ არა კონკურსის ორგანიზება ამ თემაზე და რა იქნებოდა
ძირითადი
კითხვა/გამოწვევა? ამისთვის
ადგილმდებაერთსაფეხურიანი თუ
რეობა (ები)
მრავალსაფეხურიანი
ღონისძიებები
მიზნობრივი
კონკურსი იქნებოდა
ჯგუფი
ვადები: როდის
შესაფერისი?
(შესაბამისობის
და რა პერიოდი?
❖ უკავშირდება თუ არა თემა
კრიტერიუმები)
საწყისი / მთავარი
პროექტის კონკრეტულ
კონკურსი:
შედეგებსა თუ აქტივობებს?
თემა?
❖ შეფასების რომელი
კაპიტალიზაცია
1/multiple stage
კრიტერიუმები უნდა იქნეს
შეფასების
(საწყისი
დაფინანსება
კრიტერიუმები?
გამოყენებული (FPA-ის
საპრიზო გრანტები
გაცვლითი
პრინციპების
სპეციალური
ვიზიტები და
გათვალისწინებით)?
სწავლა
❖ როგორ იქნება
მედია
გამოყენებული FPA-ის სხვა
ინსტრუმენტები:
სურათი 8 FPA-ის აქტივობის ელემენტები
 კაპიტალიზაცია: საწყისი
დაგეგმვის მიზნებისათვის.
დაფინანსების გრანტები,
საპრიზო გრანტები (რამდენი, რა მოცულობის), სპეციალური პრიზები?
 გაცვლითი ვიზიტები და სწავლა (სავარაუდოდ, არ ჩატარდება საწყისი
აქტივობების შემთხვევაში)?
 მედია: გამოცხადების და შეფასების ღონისძიებისთვის?
❖ ადგილმდებარეობა: ეს სათემო თუ რეგიონული კონკურსი იქნება?
❖ ვადა: როდის და რა პერიოდის განმავლობაში?
❖ გამოცხადება
❖ კითხვებისა და პასუხების შესაძლებლობა
❖ შეფასების ღონისძიება (როდის, სად)?
დაგეგმილი აქტივობები შემდეგ შეიძლება დოკუმენტირებული იქნეს „FPA-ის
აქტივობათა გეგმის“ სახით, რომელიც მოცემული შემდეგ თავში, 8.3 პუნქტში, და მე4 დანართში.
საწყისი აქტივობების დასრულების შემდეგ FPA-ის დამხმარე გუნდის წევრები უნდა
შეიკრიბონ, შეაფასონ საწყისი აქტივობები, აქცენტი გააკეთონ პროცესზე და მიღებულ
გამოცდილებაზე. ყურადღება უნდა გამახვილდეს წინსვლის პოზიტიურ გზებსა და
მიღებულ გამოცდილებაზე FPA-ის შემდეგი - ძირითადი ფაზის აქტივობებისთვის.

8.3

FPA-ის ძირითადი ფაზა

საწყისი აქტივობების შედეგად მიღებული გამოცდილება ხშირად გვეხმარება FPA-ის
ძირითადი ფაზის აქტივობების ტონისა და მიმართულების განსაზღვრაში. არ
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არსებობს მკაცრი წესები ძირითად ფაზაში აქტივობათა თემების დადგენისთვის.
თუმცა, როგორც საწყისი ფაზის შემთხვევაში, დაცული უნდა იქნეს ზოგადი
გაიდლაინები (იხ. ჩანართი). FPA-ის დამხმარე გუნდი და რეგიონული სამუშაო
ჯგუფი განიხილავენ სოფლის პირობების სწრაფი შეფასების მიგნებებს, პროექტის
კონტექსტს და საწყისი ფაზიდან მიღებულ გამოცდილებას. განსაკუთრებით ისეთ
შემთხვევებში, როდესაც FPA-ის გამოყენება პირველად ხდება, დამხმარე გუნდს,
რომელშიც მეტია გამოცდილი წევრი, შეუძლია განსახილველი თემების შეთავაზება
რეგიონული სამუშაო ჯგუფისთვის.
თემები,

რომლებიც

შეტანილია

FPA-ის

აქტივობის

კონკრეტულ

გეგმებში,

რომლებშიც გაერთიანებულია FPA-ის ინსტრუმენტები (კონკურსები და საპრიზო
გრანტები, კაპტალიზაცია, გაცვლითი ვიზიტები და სწავლა, მედიის მხრიდან
მხარდაჭერა (იხ. პუნქტი 6), ითვალისწინებენ FPA-ის პრინციპებს (პუნქტი3) და
იცავენ FPA-ის ზოგად გაიდლაინებს (პუნქტი §4).
FPA-ის

აქტივობათა

ქვემოთ

მონახაზები

შეიძლება

მოცემული
განხილული

იქნეს

როგორც

საილუსტრაციო და შთამაგონებელი
მაგალითები. მე-5, მე-6 და მე-7
დანართები

წარმოადგენს

FPA-ის

აქტივობათა რამდენიმე დეტალური
გეგმის მაგალითს.
❖ შემოსავლის გენერირების
ორსაფეხურიანი კონკურსები
ოჯახებს შორის
ოჯახებს სთხოვენ, წარმოადგინონ
ადგილობრივი

ეკონომიკის

განვითარებასთან
დაკავშირებული ღირებული და
მოგების მომტანი წინადადებები.
გამომდინარე სოფლის პირობების
სწრაფი შეფასების შედეგებიდან,
თემა

შეიძლება

იყოს

უფრო

ზოგადი გაიდლაინები FPA-ის ძირითადი
ფაზის
აქტივობებისთვის
თემებისა
და
მიმართულებების დასადგენად
❖ თემები შეესაბამება სოფლის პირობების
სწრაფი შეფასებისას დადგენილ ზოგად
მიგნებებს საარსებო საშუალებების
საკითხებზე და თემის მდგომარეობაზე;
❖ თემები და აქტივობები, რომლებშიც ეს
თემებია ჩართული, მონაწილეებს აძლევენ
მათი საარსებო საშუალებების, სოციალურეკონომიკური მდგომარეობის და/ან თემის
პირობების გაუმჯობესებასთან
დაკავშირებული მიზნებისკენ მოძრაობის
საშუალებას;
❖ თემები და აქტივობები უნდა იყოს
რეალისტური და განხორციელებადი;
❖ თემები და მათი აქტივობები არ უნდა
ეწინააღმდეგებოდეს პროექტის კონტექსტის
მთლიან მიზნებს (მაგალითად, ბუნების
დაცვის და მდგრადი განვითარების
მხარდაჭერა);
❖ თემები არ არის დაკავშირებული
რელიგიური და პოლიტიკური შინაარსის
მქონე საკითხებთან.

სპეციფიკური ერთი ან რომელიმე ჩანართი 1. FPA-ის თემების დადგენა
სხვა
მიმართულებით
(მაგალითად, სოფლის მეურნეობა, ბიზნესი და ა.შ.), ან შეიძლება იყოს ძალიან
ზოგადი. კონკურსი გაიმართება ორ რაუნდად.
პირველ რაუნდში დარეგისტრირებული მონაწილე ოჯახები მიიღებენ მცირე
ოდენობის საწყის დაფინანსებას კარგი იდეების ჩამოყალიბებასა და წარმოდგენაში
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დასახმარებლად. პრეზენტაცია უნდა აღწერდეს საჭირო რესურსებს,
ტექნოლოგიას/მეთოდებსა და უნარებს და მოსალოდნელ შედეგებსა და
სარგებელს. კრიტერიუმები: აქტივობა უნდა იყოს რეალისტური და
განხორციელებადი; იგი არ უნდა მოითხოვდეს დიდ ინვესტიციებს და უნდა
იყენებდეს ადგილობრივ და ხელმისაწვდომ რესურსებს და არ უნდა ჰქონდეს
უარყოფითი ზეგავლენა გარემოზე ან სოციალურ საკითხებზე.
შემდეგ ხდება ამ იდეების შეფასება და გამარჯვებულთა მნიშვნელოვანი, თუმცა
მაინც შეზღუდული რაოდენობა, იღებს პრიზს როგორც თანადაფინანსებას მეორე
რაუნდში

მონაწილეობისთვის,

რომელშიც

კონკურსი

გაიმართება

იდეების

საუკეთესო განხორციელებაში. გამარჯვებულებს საპრიზო გრანტების გამოყენება
შეუძლიათ

მათი

გამოცდილება

საკუთარი

გვიჩვენებს,

იდეების

რომ

ისინი

და
ამ

პრიორიტეტების
პრიზებს

მიხედვით.

უმთავრესად

მათი

გამარჯვებული იდეების განსახორციელებლად იყენებენ. კონკურსის მეორე
რაუნდში

განხორციელება

ფასდება

მკაცრი

კრიტერიუმებით

და

იდეების

საუკეთესო სახით განმახორციელებლები იგებენ დამატებით პრიზებს უფრო
დიდი

განსხვავებით.

მეორე

რაუნდის

კრიტერიუმებია:

განხორციელების

პრაქტიკული სამუშაოები როგორც კარგი/უკეთესი, ვიდრე დაგეგმილი; აქტივობა
ქმნის დამატებით შემოსავალს ან აქვს მისი შექმნის კარგი პერსპექტივა; გარემოზე
ან სოციალურ საკითხებზე არ ახდენს რაიმე უარყოფით ზეგავლენას.

გამარჯვებულები/საპრიზო 8-მდე გამარჯვებული სოფელზე *); სულ €
გრანტები 1-ლ რაუნდში:

150 გამარჯვებულზე

გამარჯვებულები/საპრიზო სამი საპრიზო გრანტი სოფელზე:
გრანტები მე-2 რაუნდში:

1-ლი ~ € 1,000; მე-2 ~ € 600, მე-3 ~ € 400

*) ბიზნესი უნდა შეესაბამებოდეს მინიმალურ კრიტერიუმებს - შემოსავლის ძალიან სავარაუდო
გენერირებას

და

გარემოზე

ნეგატიური

ზემოქმედების

და

ნეგატიური

სოციალური

ზემოქმედების არარსებობას. თუ 8-ზე ნაკლები ბიზნეს-იდეა დააკმაყოფილებს ამ მინიმალურ
კრიტერიუმებს, ნაკლები გრანტი გაიცემა.

მთელი კონკურსი შუქდება მედია საშუალებებით. ეს შეიძლება აყვანილი იქნეს მესამე
დონეზე, სადაც სხვადასხვა თემების გამარჯვებულნი შეეჯიბრებიან ერთმანეთს
საუკეთესო აქტივობისთვის პრიზის მოპოვებაში ადგილობრივი ღირებული და
მომგებიანი

ეკონომიკური

აქტივობების

შემუშავების

მიზნით.

შედეგიდან

გამომდინარე, რეგიონულ სამუშაო ჯგუფს შეუძლია, დამხმარე გუნდის დახმარებით,
ორგანიზება გაუწიოს გაცვლით ვიზიტებს.

❖ თემებს შორის კონკურსი სასოფლო თემის პირობების გაუმჯობესებაში,
მაგალითად: თემებს მოიწვევენ სოფლის ინფრასტრუქტურის, კანალიზაციის ან
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გამწვანების გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით წინადადებების წარსადგენად და
მეორე რაუნდის განმავლობაში ამ იდეების საუკეთესოდ განხორციელებაში
კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად. ყველა თემი იღებს საწყისი დაფინანსების
გრანტებს იდეების ჩამოყალიბების და წარმოდგენის მიზნით. კრიტერიუმები
მოიცავს ცხოვრების პირობების ზოგად გაუმჯობესებას ყველა სოფლისთვის; გეგმა
უნდა ითვალისწინებდეს გარემოს დაცვის საკითხებს; გეგმა შექმნილი უნდა იყოს
თემის ყველა წევრის აქტიური მონაწილეობით და მხარდაჭერით; დამატებითი
ქულები თემების მიერ საკუთარი შენატანებისთვის (ნაღდი ფულით/ნატურით).
შეფასება სპეციალურ ღონისძიებაზე ტარდება. პრიზის სახით მიღებული თანხის
ინვესტირება ხდება თემების მიერ შემოთავაზებულ პროექტებში. ასეთ
სიტუაციაში შეიძლება გათვალისწინებული იქნეს პრიზების მინიჭება ყველა
თემისთვის, მაგრამ ამ დროს ყურადღება უნდა მიექცეს იმას, რომ საუკეთესო
პროექტსა და შედარებით სუსტ პროექტებს შორის საპრიზო თანხებში
მნიშვნელოვანი განსხვავება იყოს. მთელ კონკურსს აშუქებს მედია, ხოლო
რეგიონული სამუშაო ჯგუფი და დამხმარე გუნდი მიიღებენ გადაწყვეტილებას
იმის შესახებ, ჩატარდება თუ არა გაცვლითი ვიზიტი განხორციელებულ
საინტერესო აქტივობებთან დაკავშირებული გამოცდილების გაზიარების მიზნით.

€ 200 სოფელზე გეგმებისა და

საწყისი დაფინანსების თანხა

პრეზენტაციების
მოსამზადებლად
კრიტერიუმები:
სოფელში

იდეა/გეგმა

მცხოვრები

ხელს

ყველა

უწყობს
ადამიანის

საცხოვრებელი პირობების ზოგად გაუმჯობესებას;
გეგმა რეალისტურია საჭირო რესურსებისა და
სარგებლის თვალსაზრისით; სოფლის მცხოვრებნი
მკაფიოდ განმარტავენ, როგორ შეიტანენ თანასწორ
წვლილს

განხორციელებაში,

ოპერირებასა

და

შემდგომში

შენარჩუნებაში;

კი

1-ლი პრიზი: € 5,000
მე-2 პრიზი: € 3,500
მე-3 პრიზი: € 2,500
მე-4 პრიზი: € 1,500

გეგმა

ითვალისწინებს გარემოსდაცვით პრინციპებს და
მდგრადობას.

შენიშვნა: საპრიზო გრანტების მთლიანი ბიუჯეტი 10 სოფლისთვის: €
14,500.

❖ ქალთა ჯგუფების კონკურსები კაპიტალიზაციის ფონდებით, მაგალითად: თემის
ქალებს სთავაზობენ, შექმნან (რამდენიმე) ჯგუფები ისე, რომ შეძლონ საწყისი
დაფინანსების მიღება ახალი ეკონომიკური საქმიანობის დასაწყებად. შემდეგ
საუკეთესო შედეგების მქონე ჯგუფები მიიღებენ საპრიზო გრანტებს. საპრიზო
გრანტები გადაეცემათ თემის, სოფლის ან რეგიონულ დონეზე. და თუმცა სხვა
სოციალურ კატეგორიებსაც შეიძლება შესთავაზონ ჯგუფებად ორგანიზება, მაგრამ
ქალებს აქვთ ამის განსაკუთრებული პოტენციალი. ისინი ხშირად კარგად განაგებენ
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ოჯახის რესურსებს და ასევე ხშირად კარგად ხედავენ რეალისტურ შესაძლებლობებს.
ჯგუფებში ისინი კარგად თანამშრომლობენ. FPA-ის საპილოტე პროექტებში სამხრეთ
კავკასიაში ქალთა ჯგუფებმა ძალიან კარგ შედეგებს მიაღწიეს, ზოგიერთ შემთხვევაში
კი ეს მათთვის ტრამპლინი აღმოჩნდა უფრო რთული საქმიანობის წამოსაწყებად.
მედიას ზოგადად მოსწონს ამგვარი აქტივობები. აქტივობების შედეგები ძალიან
ხშირად ხდება გამოცდილების გაზიარების და გაცვლითი სასწავლო ვიზიტების
საფუძველი.

€ 50 ოჯახზე, რომელიც

საწყისი დაფინანსების თანხა

ჯგუფს შეუერთდება;
თანხები ერთობლივი
აქტივობებისთვის
რაუნდი 1: ჯგუფური იდეები და აქტივობათა გეგმები.

1-ლი პრიზი: € ...

კრიტერიუმები: გეგმა მომზადებულია ყველა წევრის

მე-2 პრიზი: € ...

აქტიური მონაწილეობით; მარტივი და პრაქტიკული წესები
ჯგუფისთვის, რომლებსაც ყველა ემხრობა; საკუთარი

მე-3 პრიზი: € ...

საცხოვრებელი პირობების/შემოსავლების გაუმჯობესება;

მე-4 პრიზი: € …

გათვალისწინებულია გარემოსდაცვით პრინციპები და
მდგრადობა.

რაუნდი 2: კონკურსი შემოსავლის გენერირების

1-ლი პრიზი: € ...

წარმატებულ აქტივობაში.

მე-2 პრიზი: € ...

კრიტერიუმები: ყველას მონაწილეობა; აქტივობამ რეალური

მე-3 პრიზი: € ...

მოგება მოიტანა; აქტივობა ითვალისწინებს გარემოსდაცვით
პრინციპებს და მდგრადობას.

შენიშვნა: კარგი შედეგების მქონე ზოგიერთმა ქალთა ჯგუფმა ასევე წარმატებით მიიღო
მონაწილეობა მარკეტინგისა და ბიზნესის დაგეგმვის კონკურსებში.

FPA-ის აქტივობები გულდასმით იგეგმება, უკავშირდება საარსებო საშუალებების
პრიორიტეტულ

საკითხებს,

მკაფიოდ

განსაზღვრულ

კონკრეტულ

მიზნობრივ

ჯგუფებს და მათ მოსალოდნელ მონაწილეობას, ინსტრუმენტების გამოყენებას,
განრიგებს და კომუნიკაციას. გეგმები საუკეთესო სახით არის მოცემული „აქტივობის
გაიდლაინში/გეგმებში“, რომლებიც აღწერილია მომდევნო 8.4 პუნქტში და მე-4
დანართში.

8.4

FPA-ის აქტივობის დაგეგმვის გაიდლაინი

როდესაც ძირითადი აქტივობები ჩამოყალიბდება და ბიუჯეტები შედგენილი იქნება,
დამხმარე გუნდი იმსჯელებს ამ საკითხებზე რეგიონულ სამუშაო ჯგუფთან და შემდეგ
შეიმუშავებს აქტივობათა დეტალურ გეგმებს. ამ გეგმებში დეტალურად იქნება აღწერილი
თითოეული აქტივობის თემა, მიზანი და ამოცანები, FPA-ის ის ინსტრუმენტები,
რომლებიც გამოყენებული იქნება, განხორციელების დეტალური ნაბიჯები და დეტალური
ბიუჯეტები. ქვემოთ მოცემული ცხრილი არის ფორმატი, რომელიც შეგიძლიათ
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გამოიყენოთ

FPA-ის

აქტივობათა

დეტალური

გეგმების

მოსამზადებლად.

უფრო

დეტალური ფორმატი მოცემულია მე-4 დანართში, ხოლო მაგალითები დეტალურად არის
განხილული მე-5, მე-6 და მე-7 დანართებში. ფორმატის ეს გაიდლაინი და ნიმუშები
შეიძლება გამოყენებული იქნეს და შეიცვალოს კონკრეტული გარემოებების, თემების და
FPA-ის დაგეგმილი აქტივობების ამოცანების მიხედვით.

სურათი 9. გაიდლაინის ფორმატი FPA-ის აქტივობის დეტალური დაგეგმვისათვის
<მოკლე სახელწოდება, აქტივობის ნომერი>
1.

თემა და მიზანი

1a

თემა

შენიშვნები

ერთი ან ორი წინადადებით აღწერეთ საარსებო წყაროს თემა და
საკითხი FPA-ის ამ აქტივობისთვის.
1b

მიზანი და ამოცანები
მოკლედ აღწერეთ მიზანი და ამოცანები.

2.

აქტივობის ზოგადი აღწერა
მიუთითეთ მიზნობრივი სოფლები / თემები, თემების მიზნობრივი
ნაწილები, აღწერეთ არსებული მდგომარეობა, ძირითადი აქტივობები,
მოსალოდნელი ძირითადი შედეგები განვითარებისა და სწავლის
თვალსაზრისით.

3

FPA-ის აქტივობის ბიუჯეტი
დაგეგმილია შემდეგი ბიუჯეტი: X,000 ევრო.

კაპიტალიზაციის

საწყისი დაფინანსების, საპრიზო გრანტების, გაცვლითი ვიზიტების და

ინსტრუმენტი

სწავლის გრანტების თანხები,...
4

გაცვლითი ვიზიტები და სწავლა
გაცვლითი ვიზიტებისა და ტრენინგის მოკლე აღწერა, ბიუჯეტები

განიხილეთ მედიაინსტრუმენტის
გამოყენება

5

ნაბიჯები
აღწერეთ სხვადასხვა ნაბიჯები / ეტაპები, მათ შორის პროექტების
გამოცხადებები, საკონკურსო ღონისძიებები და ა.შ., რაც
განხორციელდება.

5.1

გამოცხადება

გამოიყენეთ მედია-

FPA-ის აქტივობის ძირითადი საკითხები, როგორ და სად მოხდება მის

ინსტრუმენტი

შესახებ განცხადების გაკეთება, რა არხებით. კარგი იქნება მედიის

ინფორმირებუ-

გამოყენება.

ლობის, ინტერესისა
და მონაწილეობის
გასაზრდელად

5.2

აქტივობები, რომლებიც მონაწილეებს შეუძლიათ/უნდა
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განახორციელონ
ქმედებები, რომელთა განხორციელება მოსალოდნელია FPA-ის
მონაწილეთა მიერ
5.3

მიუთითეთ დამატებითი ნაბიჯები/დეტალური აქტივობები......

5.6

ჟიურის შედგენა
ადგილობრივი დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი ჟიურის
დასახელება; შემოთავაზებული წევრები, სავარაუდო ტრენინგი.

5.6b

5.7

კონკურსი - შეფასების კრიტერიუმები:
35%

FPA-ის აქტივობის ძირითადი ამოცანა

35%

FPA-ის აქტივობის მეორე ამოცანა

30%

პრეზენტაციის ხარისხი
ღონისძიების

ადგილი, სადაც ჩატარდება პრეზენტაციები და შეფასება.

გასაშუქებლად

მინიჭების დასაბუთება და გამარჯვებულის სერტიფიკატების
გადაცემა. მედიის გამოყენება.
საპრიზო გრანტები

... (სულ ... ევრო).
პრიზებს შეფასების ღონისძიების შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაცია
გასცემს.
სავარაუდო მეორე ეტაპის კონკურსი
…….
7

მოწვეული უნდა
იქნეს
ადგილობრივი
მედია.

საპრიზო გრანტები ტოლია: 1-ლი პრიზი: ... ევრო, მე-2 პრიზი: ... ევრო,

6

შეიცვალოს.

პრეზენტაციისა და შეფასების ღონისძიება

მონაწილეთა პრეზენტაციები, შეფასება, გამარჯვებულის წოდების

5.8

ნიმუში; შეიძლება

შეფასება
რეგიონული სამუშაო ჯგუფი, FPA-ის ფასილიტატორი და
არასამთავრობო ორგანიზაციის თანამშრომლები გამოიყენებენ FPA-ის
შეფასების ინსტრუმენტს, ჩაატარებენ მონაწილეებთან ინტერვიუებს,
ჩამოაყალიბებენ შედეგებს, იმსჯელებენ მათ შესახებ რეგიონულ
სამუშაო ჯგუფში და ანგარიშს ჩააბარებენ პროექტს.
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9 დასკვნითი საკითხები
9.1

საპილოტე FPA-დან მიღებული გამოცდილება

2014 წელს FPA-ის საპილოტე აქტივობების შეფასებისას აღმოჩნდა, რომ FPA-მ
სრულად მიაღწია და გადააჭარბა კიდეც მოსალოდნელ შედეგებს:
❖ FPA-მ წარმოქმნა განვითარების ინტენსიური და კონსტრუქციული დინამიკა
მონაწილეობის მაღალი დონით, ძლიერი ადგილობრივი „საკუთრებით“ და
მობილიზება გაუწია განვითარების ადგილობრივ ფონდებს და კერძო შენატანებს;
❖ FPA-ის განხორციელებამდე ურთიერთობა ადგილობრვი თემებსა და მეზობელ
დაცულ ტერიტორიებს შორის იყო დაძაბული; FPA-ის აქტივობების შემდეგ
ურთიერთობა საგრძნობლად გაუმჯობესდა, ხოლო ადამიანებმა აღმოაჩინეს
საერთო ინტერესები მათ საკუთარ სოციალურ-ეკონომიკურ მისწრაფებებსა და
პროექტის მიზანს - მეზობელ დაცულ ტერიტორიაზე ბიომრავალფეროვნების
დაცვას - შორის;
❖ „ნდობა“ იყო ძირითადი სიტყვა, რომელსაც გამოიყენებდა ბევრი
ინტერვიუირებული მონაწილე: ეს მოიცავდა გაზრდილ ნდობას ადგილობრივ
მოსახლეობასა და პროექტს შორის, ნდობას თემებსა და მეზობელ დაცულ
ტერიტორიებს შორის, ასევე რწმენას საკუთარ ძალებში და იმაში, რომ ისინი
საკუთარ ხელში აიღებენ საკუთარ განვითარებაზე ზრუნვას;
❖ საპილოტე აქტივობებში მონაწილეებიდან ათიდან რვამ აღნიშნა, რომ ისინი
აპირებდნენ FPA-ის პროცესში დაწყებული აქტივობების გაგრძელებას;
❖ საკუთარი ინიციატივების განხორციელების მიზნით მონაწილეებმა შეძლეს
საკუთარი რესურსების მნიშვნელოვანი მობილიზება ნაღდი ფულის და ნატურის
ფორმით; რამდენიმე შემთხვევაში კონკურსში წარუმატებელმა მონაწილეებმა
თავიანთი ბიზნეს-იდეების განხორციელებაც კი დაიწყეს საკუთარი რესურსებით;
❖ აღინიშნა მისწრაფებების თანდათანობითი განვითარება: დაწყებული შემოსავლის
გაზრდისკენ მიმართული საწყისი მარტივი გაუმჯობესებებით და დამთავრებული
მარკეტინგით, ეკონომიკური დიფერენციაციით და საბაზრო ინტეგრაციით
დაინტერესებით;
❖ მიუხედავად იმისა, რომ დასაწყისში ჯგუფის მუშაობის ფასილიტაცია ყოველთვის
არ იყო სათანადო, ბენეფიციარებმა იგი სწრაფად მიიღეს და მშვენივრად
გამოიყენეს FPA-ის ოთხი ინსტრუმენტი განვითარების საკუთარი ინიციატივის
წამოსაწყებად.
ეს პოზიტიური შედეგები იძლეოდა FPA-ის გაფართოების გარანტიას სხვა ENPP
პროექტებში. დაიწერა პირველი სახელმძღვანელო და ინსტრუმენტების გამოყენების
მითითებები,

რომელშიც

ახსნილი

იყო

განვითარების

კოგნიტური

სწავლის

თეორიული საფუძველი, FPA-ის ძირითადი პრინციპები, მისი ოთხი ძირითადი
ინსტრუმენტი და პროცესის ეტაპები. 2016 წელს FPA-ის სამხრეთი კავკასიის ქვეყნების
სხვა პროექტებში მომუშავე პრაქტიკოსებმა მომზადება გაიარეს FPA-ის მიდგომაში,
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მის პრინციპებში, მისი ინსტრუმენტების გამოყენებაში, ფასილიტაციასა და სოფლის
პირობების სწრაფ შეფასებაში.

9.2

სხვადასხვა პროექტში FPA-დან მიღებული გამოცდილება

2017 წლის ბოლოს FPA-ის პრაქტიკოსებთან ჩატარდა სემინარი გამოცდილების
გასაზიარებლად. სემინარის მიზანი იყო მათგან უკუკავშირის მიღება FPA-ის
განხორციელების
კონტექსტებში

და

თაობაზე
FPA-ის

მათ

პროექტებში

განხორციელების

და

კონკრეტულ

შემდგომი

ადგილობრივ

გაუმჯობესებისთვის

რეკომენდაციების მოწოდება. აღნიშნული პრაქტიკოსებისგან უკუკავშირი შემდეგ
საკითხებზე იქნა მიღებული:
❖ ადამიანებს მიზნობრივ თემებში მშვენივრად შეეძლოთ საკუთარი პრობლემების
მოგვარება და მათ დაადგინეს განვითარების მხრივ არსებული პრობლემების
გადაწყვეტის ძალიან რაციონალური გზები. როცა ადამიანები გაეცნენ FPA-ს, მათ
გაუჩნდათ საკუთარი თავის რწმენა, გადალახეს „სულელად ჩათვლის“ შიში და
მოსალოდნელზე მეტი ინიციატივა გამოიჩინეს;
❖ FPA-მ შეცვალა მათი აზროვნება: მანამდე ადამიანები გარედან ელოდნენ
ინიციატივებს, რომლებიც დაეხმარებოდა მათ განვითარებაში, მაგრამ FPA-ის
დახმარებით ისინი უფრო აქტიურები გახდნენ და პროაქტიულად და
ოპტიმისტურად აიღეს პასუხისმგებლობა საკუთარ ცხოვრებაზე;
❖ ინფორმაციის გაზიარებამ და თანამშრომლობამ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან
თავისი წვლილი შეიტანა FPA-ის წარმატებაში, მაგრამ ხელისუფლებამ არ უნდა
მოახდინოს ზეგავლენა პროცესის შედეგებზე;
❖ თუმცა პროექტს შეუძლია ბიუჯეტების შედგენა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ
რეგიონულმა სამუშაო ჯგუფმა გადაწყვიტოს თითოეული აქტივობის დეტალები,
მათ შორის პრიზების დონეები;
❖ FPA-ის აქტივობათა მომზადებამ აქტივობათა ფორმატების შევსების მეშვეობით
დახმარება გაუწია წარმატებულ დაგეგმვას;
❖ პროცედურების, განვითარების და შედეგების აბსოლუტურმა გამჭვირვალობამ
დიდი დახმარება გაუწია ადამიანებს კოფლიქტების და დაძაბულობის თავიდან
აცილებაში;
❖ წარმატების საწინდარია შეფასების გულდასმით და საგულდაგულოდ
განსაზღვრული და ჩამოყალიბებული კრიტერიუმები;
❖ ჟიური უნდა იყოს მთლიანად გამჭვირვალე და დამოუკიდებელი; ზოგჯერ
შეიძლება უმჯობესი იყო ჟიურიში გარეშე პირების მოწვევა;
❖ „დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში - საქართველოს“
(SPPA-Georgia) მიერ აქტივობებში შეტანილი წვლილი იყო ერთ-ერთი
კრიტერიუმი, რომელიც სტიმულირებას უწევდა ვალდებულების შესრულებას;
❖ მსხვილი ფულადი პრიზების საჯაროდ გადაცემა ზოგჯერ უხერხულობას იწვევდა;
რეკომენდებული იყო, გამარჯვებულებისთვის საპრიზო სერტიფიკატების
გადაცემა და თანხის მოგვიანებით მიწოდება; დიდი თანხები შეიძლება
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❖

❖

❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖

გადაცემული იქნეს სულაც ორ ან სამ ნაწილად, მათი ინვესტირებების
მიმდინარეობის მიხედვით;
საგანმანათლებლო გაცვლითმა ვიზიტებმა (რეგიონული სამუშაო ჯგუფის
წევრებისთვის) მნიშვნელოვნად გაააქტიურა ცვლილებები აზროვნებაში და დიდი
წვლილი შეიტანა FPA-ის წარმატებაში;
იდეების განხორციელების მსუბუქმა მონიტორინგმა სტიმული მისცა
ვალდებულების შესრულებას და ურყეობას და ხელი შეუწყო წარმატებას
განვითარებასთან დაკავშირებული აქტივობების განხორციელებაში;
თუ ტრადიციული მედიასაშუალებები არ არის საკმარისი, თანამედროვე
სოციალურ მედიას შეუძლია კარგი როლის შესრულება; სოციალური მედია
უმთავრესად მუშაობს ახალგაზრდა თაობაზე, მაგრამ, თუ გზავნილები ურჩევს
ახალგაზრდებს ინფორმაციის უფროს თაობამდე მიტანას, თემის უფროსების
სეგმენტთანაც შესაძლებელი გახდება დაკავშირება; ამ თვალსაზრისით
წარმატებით იქნა გამოყენებული Facebook-ი;
მედიის ჩართულობა მაღალ დონეზე იქნა შეფასებული - მისმა ქმედებებმა
განამტკიცა საკუთრების შეგრძნება და ვალდებულების გრძნობა;
რეგიონული სამუშაო ჯგუფის წევრებს უნდა ჰქონდეთ კომუნიკაციის კარგი
უნარი;
FPA-მ გადააჭარბა ყველა ჩართული მხარის მოლოდინს;
FPA-ის ერთი ციკლი არ არის საკმარისი; მდგრადი წარმატებისთვის
მნიშვნელოვანია გაგრძელება;
შემდგომ ციკლებში ადამიანები ხშირად უფრო მეტ ინტერესს იჩენენ ბიზნესის და
შემოსავლის გენერირებასთან დაკავშირებული აქტივობების მიმართ;
საქართველოში შეიქმნა შთაბეჭდილება, რომ FPA-მ შეძლო ქვეყნიდან მიგრაციის
შემცირება, ანუ ადამიანებმა ნამდვილად დაინახეს უკეთესი მომავალი მათთვის
და მათი საკუთარი ტერიტორიებისთვის.

ეს დაკვირვებები და გამოცდილება გამოყენებული იქნა FPA-ის სახელმძღვანელოსა
და ინსტრუმენტების ნაკრების გამოყენების ინსტრუქციის გასაახლებლად, რადგან
ისინი

ადასტურებენ

FPA-ის

პრინციპების,

რეკომენდაციებისა

და

FPA-ის

ორგანიზაციული მიდგომის გაიდლაინების შესაფერისობას, FPA-ის ინსტრუმენტების
გამოყენებას და ფასილიტაციის რეკომენდაციებს, სათანადო დაწყებას სოფლის
პირობების სწრაფი შეფასებით და თანდათანობით წინ მოძრაობას ადამიანების მიერ
წარმართული პროცესის დახმარებით.

9.3 კოლექტიური კოგნიტური სწავლა
FPA-ის

პროცესში

ადამიანები

თანამშრომლობენ

სამუშაო

ჯგუფებში

და

გადაწყვეტილების მიღებაში და მონაწილეობას იღებენ კონკურსებში, გაცვლით და
სასწავლო აქტივობებში და მათ საქმიანობას მედია აშუქებს. FPA-მა მისცა მათ
მდგრადი განვითარებისკენ - რომელიც გააუჯობესებს მათ საარსებო საშუალებებს და
მოუტანს მეტ შემოსავალს - მიმავალი საკუთარი ინოვაციური გზების აღმოჩენის
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საშუალება. ამ პროცესში ახალი იდეების ჩამოყალიბება და ახალი პრაქტიკის მიღება
შეძლეს არა მხოლოდ ცალკეულმა საოჯახო მეურნეობებმა და ადგილობრივმა
საქმიანმა ადამიანებმა, არამედ თემებმაც გამოიჩინეს საკუთარი მდგომარეობის
ანალიზის მზარდი უნარი, გაითვალისწინეს შეზღუდვები და შესაძლებლობები და
მიიღეს

უკეთესი

ერთობლივი

გადაწყვეტილებები

საკუთარ

განვითარებასთან

დაკაშირებით. გაჩნდა ხელმძღვანელობის ახალი უნარები და თემებში გაუმჯობესდა
სოციალური ერთობა. უკეთესი თანამშრომლობის ახალი გზების ამგვარი ადაპტირება
და ასიმილირება კოლექტიური კონგნიტური სწავლის ფორმაა, რომელმაც ჯგუფის
დინამიკა მაღალ დონეზე აიყვანა, გააჩინა მეტი ნდობა ერთმანეთის მიმართ,
გააუმჯობესა თანამშრომლობის ხარისხი და ადამიანებს უკეთესი მომავლის რწმენა
გაუჩინა.

9.4

როცა FPA დასრულდება

FPA-ის

ბენეფიციარები

ავლენენ

ნამდვილ

ენთუზიაზმს

და

სურვილს,

განახორციელონ FPA-ის მეტი ციკლი, რათა საკუთარი განვითარება ახალ დონეებზე
აიყვანონ და მოახდნონ ახალი ამბიციების რეალიზება. მაგრამ პროექტებს, რომლებიც
FPA-ს ახორციელებენ, აქვთ შეზღუდული ვადები და FPA-ის გრძელვადიანი
დაფინანსების შეზღუდული შესაძლებლობები. თუმცა არსებობს სხვა გზები,
როდესაც ადამიანებს შეუძლიათ თავიანთი ახალი გამოცდილებისა და უნარების
გამოყენება. ადამიანებს სჭირდებათ წახალისება და მომზადება ამგვარი სხვა
შესაძლებლობებიდან

კაპიტალის

წარმატებულად

მობილიზებაში.

ქვემოთ

ჩამოთვლილია ფინანსების ასეთი ალტერნატიული წყაროების მაგალითები:
❖ ეკო-დერეფნის ფონდის პროგრამაში სამხრეთი კავკასიის თემებმა გააფორმეს
ხელშეკრულებები კონსერვაციის შესახებ და მიიღეს სარეზერვო ფონდი, საიდანაც
შეუძლიათ წლიური თანხების მოხსნა იმ შემთხვევაში, თუ შეინარჩუნებენ
კონსერვაციასთან დაკავშირებით შეთანხმებულ პრაქტიკას. ამ თემებს შეუძლიათ
თავიანთი გამოცდილების და ახალი უნარების გამოყენება დაგეგმვისა და
განხორციელებისთვის ისე, რომ საუკეთესო სახით გამოიყენონ ეს წლიური
თანხები. მაგალითად, მათ შეუძლიათ FPA-ის კონკურსის ინსტრუმენტის
გამოყენება ისეთი საუკეთესო იდეების გენერირებისა და შერჩევისთვის,
რომლებშიც ისინი განახორციელებენ ფულის ინვესტირებას.
❖ FPA-ის ფარგლებში შეიძლება ადგილობრივი განვითარების ფონდების ან
ჯგუფური ფონდების ჩამოყალიბება, რომლებსაც ფონდების მართვის
ადგილობრივი ჯგუფები მართავენ. თუ მათი მართვა მოხდება განახლებადი
ფონდის სახით, მათი მოქმედება შეიძლება გაგრძელდეს პროექტის დამთავრების
შემდეგაც. ფონდების მართვის ადგილობრივ ჯგუფს შეუძლია FPA-ის კონკურსის
ინსტრუმენტის გამოყენება საუკეთესო და ყველაზე მომგებიანი ინვესტიციების
შესარჩევად. FPA-ის განხორციელების პერიოდის განმავლობაში შეიძლება FPA-ის
ინსტრუმენტების გამოყენება, რათა ამგვარ ჯგუფებს მიეცეს ასეთი ფონდების
გრძელვადიან მართვაში გამოცდილების მიღების საშუალება.
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❖ ბევრ ქვეყანაში შესაძლებელია სოფლის განვითარების ფონდების ან მცირე
საგრანტო სქემების მიღება პროექტებიდან ან მთავრობისგან. თემებს ან ჯგუფებს,
როგორიცაა რეგიონული სამუშაო ჯგუფები ან სასოფლო სამუშაო ჯგუფები,
შეუძლიათ თემის განვითარების დაგეგმვის გამოცდილების გამოყენება და, ასევე,
FPA-ის კონკურსისა და კაპიტალიზაციის ინსტრუმენტების გამოყენება, რათა
მოახდინონ განვითარების ჯანსაღი გეგმების იდენტიფიცირება და შემუშავება.
FPA-ის შედეგად მიღებული ამგვარი გამოცდილება დაეხმარება მათ საგრანტო
სქემების მეტი წარმატებით გამოყენებისთვის მომზადებაში. სოფლის
განვითარების ასეთი ფონდები ხშირად ინვესტირებას ახდენენ კონკრეტულ
განვითარებაში, როგორიცაა სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობა,
აგროპროდუქციის დამუშავება და მარკეტინგი, თემის განვითარების
ინვესტიციათა შემოსავლების დივერსიფიცირება.
FPA-ის პროგრამის დასკვნით ეტაპებზე და მისი დასრულების პროცესში შეიძლება
გაცვლითი ვიზიტებისა და სწავლის ინსტრუმენტის გამოყენება, რათა გაუმჯობესდეს
რეგიონული სამუშაო ჯგუფების, სოფლის სამუშაო ჯგუფების და განახლებადი
ფონდების

მართვის ჯგუფების

კომპეტენცია

ეკო-დერეფნის

ფონდის

მსგავსი

სარზერვო ფონდების მართვაში ან იმის გაგებაში, თუ სოფლის განვითარების
რომელი საგრანტო სქემაა ხელმისაწვდომი და როგორ შეუძლიათ მათ ხარისხიანი
საგრანტო განაცხადის შედგენა, რომელიც გაუჩენდა წარმატების უკეთეს შანსს.
პრაქტიკულად

საგრანტო

განაცხადიც

კონკურსია, რომელიც მიზნად ისახავს

შეზღუდული რაოდენობის ხელმისაწვდომი გრანტების მოგებას.
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დანართი 1. FPA-ის ეროვნული ფასილიტატორის მოვალეობების აღწერის ნიმუში

ეს ნიმუში უნდა მიესადაგოს კონკრეტულ პროექტს და კონტექსტს.
პროექტი:
პოზიცია:

FPA-ის ფასილიტატორი

ხანგრძლივობა:
სამუშაო

ადგილი

და

სფერო:
კონტრაქტის ტიპი:

კონტრაქტი

ექსპერტთან

(სრული

დატვირთვით

/

ნაწილობრივი დატვირთვით)

A. პროექტის და სამუშაოს შესახებ ზოგადი ინფორმაცია
<პროექტის სახელწოდება>, განხორციელების ადგილი და ხანგრძლივობა, ხორციელდება
<განმახორციელებელი უწყება>-ის და <კონსულტანტი>-ის მიერ. პროექტის ამოცანებია
……
<სავარაუდოდ,

გარკვეული

ზოგადი

ინფორმაცია

მიზნობრივ

თემებში

არსებულ

სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებზე>
პროექტის

მონაწილეობრივი

სოციალურ-ეკონომიკური

განვითარების

კომპონენტი

გამოიყენებს ფინანსურ თანამონაწილეობრივ მიდგომას (FPA) ადგილობრივი თემების
მობილიზებისთვის

საკუთარ სოციალურ-ეკონომიკურ

განვითარებაზე

კონტროლის

საკუთარ ხელში ასაღებად. FPA-ის პროცესს დახმარებას უწევს FPA-ის დამხმარე გუნდი,
რომელშიც შედიან პროექტის გუნდის ხელმძღვანელი, მონაწილეობრივი სოციალურეკონომიკური განვითარების ექსპერტი, FPA-ის ფასილიტატორი და FPA-ის დამხმარე
არასამთავრობო ორგანიზაცია. ჩამოყალიბდება რეგიონული სამუშაო ჯგუფი
დაინტერესებულ მხარეთათვის პლატფორმის სახით. ამ ჯგუფში შევლენ ადგილობრივი
ადმინისტრაციების,

არასამთავრობო

ორგანიზაციების,

სამოქალაქო

საზოგადოების,

თემებისა და თემების სხვადასხვა სეგმენტების წარმომადგენლები. რეგიონული სამუშაო
ჯგუფი

იქნება

ადგილობრივი

მმართველი

და

საკოორდინაციო

უწყება

FPA-ის

აქტივობების დაგეგმვისა და განხორციელებისთვის. FPA-ის პროცესი იყენებს ოთხ
მთავარ ინსტრუმენტს: 1) კონკურსებს და პრიზების მინიჭებას, 2) კაპიტალიზაციას, 3)
გაცვლით ვიზიტებსა და სწავლას და 4) მედიის მიერ გაშუქებას. ეს ინსტრუმენტები
შეიძლება გამოყენებული იქნეს შერეულად FPA-ის აქტივობებისთვის, რომლებიც
მიმართულია ინდივიდუალურ საოჯახო მეურნეობებზე, ბენეფიციართა ჯგუფებზე ან
მთელ სოფლებსა და თემებზე.

FPA-ის პროცესის წარმატების საწინდარია რეგიონული სამუშაო ჯგუფის რეგიონული
აქტივობების, FPA-ის ღონისძიებებისა და მიზნობრივ თემებში მონაწილეობრივი
პროცესების

სათანადო

ხელშეწყობა.

პროექტი

დაიქირავებს

გამოცდილ

FPA-ის

ფასილიტატორს, რომელსაც აქვს კომპეტენცია ჯგუფის დინამიკის მართვაში, ჯგუფის
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მუშაობის ფასილიტაციაში და მონაწილეობრივი და განვითარებისადმი პროცესზე
ორიენტირებული მიდგომებში.

B. სამუშაოს ამოცანები და მიზანი
FPA-ის ფასილიტატორის სამუშაოს ამოცანაა, ჩამოაყალიბოს და ტრენინგი ჩაუტაროს
რეგიონულ

სამუშაო

ჯგუფს,

რომელიც

შეძლებს

გამჭვირვალობასა

და

ანგარიშვალდებულებაზე დაყრდნობით დაგეგმოს, კოორდინაცია გაუწიოს და მართოს
FPA-ის

აქტივობები.

ღონისძიებების,

მეორე

როგორიც

ამოცანაა,

არის

მოახდინოს

რეგიონული

სამუშაო

FPA-ის

შეხვედრებისა

ჯგუფის

შეხვედრები

და
და

აქტივობები, ასევე FPA-ის ღონისძიებები და აქტივობები, სათანადო ფასილიტაცია.
დაწყების ფაზაში FPA-ის ფასილიტატორი მონაწილეობას მიიღებს მიზნობრივ თემებში
სოფლის პირობების სწრაფ შეფასებაში საარსებო საშუალებებთან დაკავშირებული
საკითხებისა და თემის სტრუქტურების შესახებ ძირითადი ცოდნის მისაღებად. FPA-ის
ფასილიტატორი ასევე ხელს შეუწყობს რეგიონული სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბებას, ამ
ჯგუფს ჩაუტარებს ტრენინგს, ჯგუფის წევრებს გააცნობს მათ ფუნქციებსა და
მოვალეობებს და დაეხმარება რეგიონული სამუშაო ჯგუფის საქმიანობას. FPA-ის
დამხმარე არასამთავრობო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით FPA-ის ფასილიტატორი
ხელს შეუწყობს FPA-ის აქტივობებისა და პროცესების შეფასებას.
FPA-ის ფასილიტატორი მჭიდროდ ითანამშრომლებს FPA-ის დამხმარე არასამთავრობო
ორგანიზაციასთან, რომელსაც ევალება FPA-ის ფინანსებისა და ლოჯისტიკის მართვა,
ასევე FPA-ის დამხმარე გუნდის
ანგარიშვალდებულია
პროექტის

სხვა წევრებთან.
მონაწილეობრივი

FPA-ის ფასილიტატორი
სოციალურ-ეკონომიკური

განვითარების ექსპერტის წინაშე.

C. ადგილმდებარეობა და ხანგრძლივობა
FPA-ის ფასილიტატორი იმუშავებს ….. რეგიონში/ტერიტორიაზე/თემებში.
მუშაობის პერიოდია <დაწყების თვე>-დან <დამთავრების თვე>-მდე; სამუშაო იქნება
სრული დატვირთვით / ნაწილობრივი დატვირთვით.

D. FPA-ის ფასილიტატორის ფუნქციები და მოვალეობები

FPA-ის დაწყების ფაზა
•

•

სოფლის პირობების სწრაფი შეფასების ჩატარება; სავარაუდოდ, მონაწილეობრივი
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სპეციალისტთან თანამშრომლობით ან
მისი ზედამხედველობით;
რეგიონული სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება და ტრენინგი, მათ შორის FPA-ის
ამოცანებსა და წესებზე მსჯელობა და მათზე თანხმობა; შეიძლება ეყრდნობოდეს
სოფლის პირობების სწრაფი შეფასების მიგნებებს და FPA-ის პრინციპებს.
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FPA-ის განხორციელების ფაზა
•

•
•

•
•

•

რეგიონული სამუშაო ჯგუფის საქმიანობის: შეხვედრების, აქტივობების
იდენტიფიცირებისა და დაგეგმვის და FPA-ის ინსტრუმენტების გამოყენების
ხელშეწყობა; ეს მოიცავს:
o FPA-ის აქტივობებისთვის თემების იდენტიფიცირებას და შერჩევას (სოფლის
პირობების სწრაფი შეფასების ან FPA-ის წინა ციკლების შედეგად);
o კონკურსების დეტალების - მიზნობრივი ჯგუფების/მონაწილეების, ფორმის,
ეტაპების, შეფასების კრიტერიუმების, განრიგის და თარიღების, ჟიურის წევრთა
შერჩევის - ჩამოყალიბებას;
o კაპიტალიზაციის - საწყისი დაფინანსების გრანტების, თანადაფინანსების,
სპეციალური გრანტების - საკითხებზე (მოცემული პროექტის ბიუჯეტის
ფარგლებში) მუშაობას;
o აქტივობისთვის შესაფერისი სავარაუდო გაცვლითი ვიზიტების და ვიზიტების
დაგეგმვას: იდეებისთვის, ცოდნისთვის, უნარებისთვის საჭიროებების
დადგენის ხელშეწყობას;
o მედიის გამოყენების და მასთან კომუნიკაციის დაგეგმვას;
o საკონტაქტო უწყება/პირი დაინტერესებულ მხარეთაგან შეკითხვებზე პასუხების
გასაცემად;
o ღონისძიებათა დაგეგმვას (გამოცხადება, შეფასება, საპრიზო გრანტების
მინიჭება,...);
აქტივობების განხორციელების, მათ შორის გამოცხადების, ღონისძიებებისა და
კონკურსების ორგანიზების ხელშეწყობა;
ცოდნის ან ტრენინგის საჭიროებათა იდენტიფიცირება და არასამთავრობო
ორგანიზაციასთან ერთად შესაბამისი გაცვლითი ვიზიტებისა და ტრენინგების
ორგანიზება;
შეფასების ღონისძიებების ხელშეწყობა (საჭიროების შემთხვევაში ჟიურის წევრთა
ტრენინგი);
არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად შეხვედრების, ღონისძიებების,
გაცვლითი ვიზიტების, ტრენინგების და ა.შ. შესახებ ინფორმაციის ჩაწერა და
პროექტისთვის ანგარიშის ჩაბარება;
აქტივობების შეფასების და შემდეგი ციკლისთვის აქტივობების იდენტიფიცირების
ხელშეწყობა.

E. FPA-ის ფასილიტაციის მთავარი შედეგები
მოსალოდნელი გრძელვადიანი შედეგები, მოკლევადიანი შედეგები და დოკუმენტები
მოიცავს, თუმცა არა მხოლოდ:
•
•
•
•
•

ჩამოყალიბებულ და მოქმედ რეგიონულ სამუშაო ჯგუფს, ოფიციალურ /
არაოფიციალურ წესებს / წესდებას მისი ფუნქციონირებისთვის;
FPA-ის აქტივობათა გეგმებს (რომლებიც მომზადებულია რეგიონული სამუშაო
ჯგუფის მიერ FPA-ის ფასილიტატორის დახმარებით);
ჟიურის წევრები, რომელთაც გავლილი აქვთ ტრენინგი, და მიუკერძოებელი და
გამჭვირვალე შეფასება კონკურსებზე;
წარმატებული FPA-ის ღონისძიებები და აქტივობები, მათ შორის კონკურსები და
გაცვლითი ვიზიტები, რომელთა ფასილიტაცია სათანადოდ ხდებოდა;
FPA-ის აქტივობების შეფასება;
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•

ფასილიტაციის შესახებ მოკლე ანგარიშები თვეში/ორ თვეში ერთხელ.

F. FPA-ის ფასილიტატორის კვალიფიკაცია და გამოცდილება

კვალიფიკაცია:

აკადემიური

ხარისხის

სოფლის

განვითარებაში,

სოციოლოგიაში,

ბუნებრივ რესურსებში, სოფლის მეურნეობაში ან მსგავს სფეროებში; ჯგუფის მუშაობის
ფასილიტაციის ცოდნა და კომპეტენცია.

ცოდნა და გამოცდილება შემდეგ საკითხებში:
•
•
•
•

•
•
•

მონაწილეობაზე დამყარებული სოფლის განვითარება, განსაკუთრებით მცირე
ბიზნესის განვითარება;
ჯგუფის დინამიკა და ჯგუფის მუშაობის ფასილიტაცია;
ძალზე სასურველია გამოცდილება ორგანიზაციულ განვითარებაში და
ცვლილების პროცესების ფასილიტაციაში;
ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ორმხრივ და
მრავალმხრივ განვითარების სააგენტოებთან და აკადემიურ დაწესებულებებთან
მუშაობის გამოცდილება;
მონაწილეობაზე დამყარებული სოფლის განვითარების დაგეგმვა, განხორციელება
და შეფასება და მცირე გრანტების ან სუბსიდიების ფინანსური მართვა;
აქვს ადგილობრივი კულტურის, ნორმების, ფასეულობებისა და ტრადიციების
აღქმის უნარი;
პასუხისმგებლობა ბუნების დაცვაზე და/ან გარემოს დაცვის გათვალისწინებით
მდგრად განვითარებაზე.

უნარები: ჯგუფის მუშაობის პროცესის ფასილიტაციის უნარები; კარგი ზეპირი და
წერილობითი კომუნიკაციის უნარი ადგილობრივ ენაზე. უპირატესობაა საერთაშორისო
საპროექტო ენის ცოდნა.

დანართები:
•
•

FPA-ის სახელმძღვანელო და ინსტრუმენტების ნაკრები
შესაბამისი პროექტის დოკუმენტები
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დანართი 2. FPA-ის დამხმარე არასამთავრობო ორგანიზაციის მოვალეობების
აღწერის ნიმუში

პროექტი:

სახელწოდება

<პროექტის

და

ადმინისტრაციული

ნომერი>
სერვისის ტიპი:

FPA-ის დამხმარე მომსახურება

ხანგრძლივობა:
სამუშაო ადგილი და სფერო:
კონტრაქტის ტიპი:

კონტრაქტი მომსახურების მიწოდებაზე

A. პროექტის და სერვისების შესახებ ზოგადი ინფორმაცია
<პროექტის სახელწოდება>, განხორციელების ადგილი და ხანგრძლივობა, ხორციელდება
<განმახორციელებელი უწყება>-ის და <კონსულტანტი>-ის მიერ. პროექტის ამოცანებია
……
<სავარაუდოდ, გარკვეული ზოგადი
სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებზე>
პროექტის

მონაწილეობრივი

ინფორმაცია

მიზნობრივ

სოციალურ-ეკონომიკური

თემებში

განვითარების

არსებულ

კომპონენტი

გამოიყენებს ფინანსურ თანამონაწილეობრივ მიდგომას (FPA) ადგილობრივი თემების
მობილიზებისთვის

საკუთარ სოციალურ-ეკონომიკურ

განვითარებაზე

კონტროლის

საკუთარ ხელში ასაღებად. FPA-ის პროცესს დახმარებას უწევს FPA-ის დამხმარე გუნდი,
რომელშიც შედიან პროექტის გუნდის ხელმძღვანელი, მონაწილეობრივი სოციალურეკონომიკური განვითარების ექსპერტი, FPA-ის ფასილიტატორი და FPA-ის დამხმარე
არასამთავრობო

ორგანიზაცია.

ჩამოყალიბდება

რეგიონული

სამუშაო

ჯგუფი

დაინტერესებულ მხარეთათვის პლატფორმის სახით. ამ ჯგუფში შევლენ ადგილობრივი
ადმინისტრაციების,

არასამთავრობო

ორგანიზაციების,

სამოქალაქო

საზოგადოების,

თემებისა და თემების სხვადასხვა სეგმენტების წარმომადგენლები. რეგიონული სამუშაო
ჯგუფი იქნება ადგილობრივი მმართველი და საკოორდინაციო უწყება FPA-ის
აქტივობების დაგეგმვისა და განხორციელებისთვის. FPA-ის პროცესი იყენებს ოთხ
მთავარ ინსტრუმენტს: 1) კონკურსებს და პრიზების მინიჭებას, 2) კაპიტალიზაციას, 3)
გაცვლით ვიზიტებსა და სწავლას და 4) მედიის მიერ გაშუქებას. ეს ინსტრუმენტები
შეიძლება გამოყენებული იქნეს შერეულად FPA-ის აქტივობებისთვის, რომლებიც
მიმართულია ინდივიდუალურ საოჯახო მეურნეობებზე, ბენეფიციართა ჯგუფებზე ან
მთელ სოფლებსა და თემებზე.

FPA-ის პროცესის წარმატების საწინდარია რეგიონული სამუშაო ჯგუფის რეგიონული
აქტივობების, FPA-ის ღონისძიებებისა და თემებში და პროექტის ტერიტორიაზე
მონაწილეობაზე

დამყარებული

ფასილიტაციისა,

რეგიონულ

პროცესების
სამუშაო

სათანადო

ჯგუფს
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ლოჯისტიკაში, FPA-ის კაპიტალიზაციის თანხების მართვაში, გაცვლითი ვიზიტების
ორგანიზებაში,

მედიის

მობილიზებაში

და

ა.შ.

ამიტომ

პროექტი

დაიქირავებს

ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც აქვს უნარი, ხელი შეუწყოს
მონაწილეობრივ, პროცესზე ორიენტირებულ განვითარებას და მცირე გრანტების
მართვას.

B. სერვისების ამოცანები და მიზანი
FPA-ის

დამხმარე

არასამთავრობო

ორგანიზაციის

სამუშაოს

ამოცანაა

FPA-ის

პროცესისთვის ლოჯისტიკური დახმარების გაწევა, FPA-ის კაპიტალიზაციის ფონდების
მართვა, გაცვლითი ვიზიტების ორგანიზება, მედიის მობილიზება და ა.შ. არასამთავრობო
ორგანიზაცია ასევე ხელს შეუწყობს პროცესის წარმართვას FPA-ის ღონისძიებების შესახებ
მოკლე ჩანაწერების წარმოებით და FPA-ის აქტივობათა შეფასებასა და ანგარიშგებაში
FPA-ის ფასილიტატორისა და რეგიონული სამუშაო ჯგუფის დახმარებით. იგი აწარმოებს
დეტალურ ჩანაწერებს კაპიტალიზაციის ფონდების გაცემის შესახებ. უფრო დიდი
ბრუნვის

(წელიწადში

X.000

ევროზე

მეტი)

შემთხვევაში

ანგარიშები

შეიძლება

დაექვემდებაროს ფინანსურ აუდიტს.

FPA-ის დამხმარე არასამთავრობო ორგანიზაცია მჭიდროდ ითანამშრომლებს FPA-ის
ფასილიტატორთან, პროექტის თანამშრომლებთან და რეგიონულ სამუშაო ჯგუფთან და
იგი ანგარიშვალდებულია პროექტის
განვითარების ექსპერტის წინაშე.

მონაწილეობრივი

სოციალურ-ეკონომიკური

C. ადგილმდებარეობა და ხანგრძლივობა
FPA-ის

დამხმარე

არასამთავრობო

ორგანიზაცია

იმუშავებს

…..

რეგიონში/ტერიტორიაზე/თემებში.
მუშაობის პერიოდია <დაწყების თვე>-დან <დამთავრების თვე>-მდე; სამუშაო იქნება
სრული დატვირთვით / ნაწილობრივი დატვირთვით.

D. FPA-ის დამხმარე არასამთავრობო ორგანიზაციის ფუნქციები და მოვალეობები
FPA-ის დამხმარე არასამთავრობო ორგანიზაციის ფუნქციები და მოვალეობები მოიცავს,
თუმცა არა მხოლოდ:
•
•
•
•

ტრანსპორტის, საცხოვრებლის და საკვების ორგანიზებას გაცვლითი
ვიზიტებისთვის ან, საჭიროების მიხედვით, FPA-ის სხვა ღონისძიებებისთვის;
შეხვედრებისთვის ან ღონისძიებებისთვის (მაგ. გამოცხადება, შეფასება, ტრენინგი)
ადგილების დაქირავებას;
ტრენინგების ორგანიზებას (ადგილი, ტრენერი, ტრენინგის მასალები, ...);
კაპიტალიზაციის ფონდებისა და ბენეფიციარებისთვის თანხების, როგორიც არის
საწყისი დაფინანსების გრანტები, თანადაფინანსების, საპრიზო გრანტების
თანხები, თანხები დანაზოგების სქემებისთვის და ა.შ., გაცემის მართვას;
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•
•
•
•

•

თანხების გამოყენების ანგარიშების და ქვითრების წარმოებას და შენახვას და
რეგიონული სამუშაო ჯგუფისა და პროექტისათვის ანგარიშების წარდგენას;
ხელშეწყობას მედიის მობილიზებაში;
საინფორმაციო მასალების ბეჭდვას;
შეხვედრებისა და ღონისძიებების დოკუმენტირებას (ჩანაწერები და ასევე აუდიოვიდეო ჩაწერა) და ფასილიტატორთან ერთად პროექტისთვის ანგარიშის
წარდგენას;
FPA-ის აქტივობათა შეფასების ხელშეწყობას.

E. FPA-ის დამხმარე არასამთავრობო ორგანიზაციის მომსახურების მთავარი შედეგები
მოსალოდნელი გრძელვადიანი შედეგები, მოკლევადიანი შედეგები და დოკუმენტები
მოიცავს, თუმცა არა მხოლოდ:
•
•

•
•
•

კარგად ორგანიზებული გაცვლითი ვიზიტები და ტრენინგის ღონისძიებები FPAის გაცვლითი ვიზიტების და ტრენინგის აქტივობების კონტექსტში;
FPA-ის კაპიტალიზაციის ფონდების ბენეფიციარებისთვის გადახდის ჩანაწერები,
მათ შორის ზუსტი ანგარიშები, შევსებული ქვითრები და შესაბამისი ფინანსური
ანგარიშები;
დაბეჭდილი მედია / საინფორმაციო მასალები FPA-ის აქტივობებისთვის;
FPA-ის აქტივობების შეფასება;
FPA-ის ღონისძიებების შესახებ მოკლე ანგარიშები და ანგარიშები არასამთავრობო
ორგანიზაციის საქმიანობისა და მიღწევების შესახებ თვეში/ორ თვეში ერთხელ.

F. FPA-ის დამხმარე არასამთავრობო ორგანიზაციის კვალიფიკაცია და გამოცდილება
დადასტურებული გამოცდილება შემდეგ საკითხებში:
•
•
•
•
•
•
•

მონაწილეობრივი სოფლის განვითარების დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება;
განსაკუთრებული გამოცდილება მცირე ბიზნესის განვითარებაში;
მცირე გრანტების, სუბსიდიების და ა.შ. ფინანსური მართვა;
ადგილობრივ და საერთაშორისო პროექტებში, ორმხრივ და მრავალმხრივ
განვითარების პროგრამებში / უწყებებთან მუშაობის გამოცდილება;
უპირატესობაა პასუხისმგებლობა ბუნების დაცვაზე და/ან გარემოს დაცვის
გათვალისწინებით მდგრად განვითარებაზე.
ჰყავს ძირითადი/მუდმივი თანამშრომლები ფინანსური მართვის სფეროში და
განვითარების ზემოხსენებულ სფეროებში გამოცდილების მქონე თანამშრომლები;
ფინანსური სტაბილურობა ბოლო სამი წლის განმავლობაში, ... ოდენობის
მინიმალური წლიური ბრუნვა.

დანართები:
•
•

FPA-ის სახელმძღვანელო და ინსტრუმენტების ნაკრები
შესაბამისი პროექტის დოკუმენტები

დანართი 3 რეგიონული სამუშაო ჯგუფის წესების / დებულების ნიმუში

მუხლი 1. პრეამბულა
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a) პროექტი XY ინვესტირებას განახორციელებს პროექტის ტერიტორიაზე მცხოვრები
თემების მდგრად სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში მონაწილეობრივ
პროცესზე დაყრდნობით, ფინანსური მონაწილეობრივი მიდგომის გამოყენებით.
აღნიშნული მიდგომა ხელს უწყობს მიზნობრივ ტერიტორიაზე თემის მიერ
წარმართულ მდგრად და თანასწორ სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას
საოჯახო მეურნეობის, თემისა და რეგიონის დონეებზე, ადგილობრივ გარემოსთან
ჰარმონიულად. რეგიონული სამუშაო ჯგუფი ჩამოყალიბდა დაინტერესებულ
მხარეთათვის პლატფორმის სახით. ამ ჯგუფში შევიდნენ ადგილობრივი
ადმინისტრაციების, თემების და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციათა
წარმომადგენლები. ჯგუფის შექმნის მიზანია FPA-ის აქტივობათა დაგეგმვა,
კოორდინირება და ზედამხედველობა. რეგიონულ სამუშაო ჯგუფს შეხვედრებისა
და ღონისძიებების გამართვაში და FPA-ის მონაწილეობრივი პროცესების
წარმართვაში დახმარებას გაუწევს FPA-ის დამხმარე გუნდი, კერძოდ კი FPA-ის
ფასილიტატორი.
მუხლი 2. რეგიონული სამუშაო ჯგუფის მიზანი და ამოცანები
a) რეგიონული სამუშაო ჯგუფი ჩამოყალიბებულია და იმოქმედებს დაინტერესებულ
მხარეთათვის პლატფორმის სახით FPA-ის აქტივობათა პასუხისმგებლობით,
მიუკერძოებლად და გამჭვირვალედ დაგეგმვის, კოორდინირებისა და
ზედამხედველობის მიზნით.
მუხლი 3. თემები და ტერიტორია, სადაც ხორციელდება FPA, რომელზეც რეგიონული
სამუშაო ჯგუფია პასუხისმგებელი
a) FPA განხორციელდება შემდეგ მუნიციპალიტეტებში, თემებში, სოფლებში.....
მუხლი 4. წევრობა / შემადგენლობა
a) რეგიონულ სამუშაო ჯგუფში შევლენ ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების
(მთავრობის ადმინისტრაციული ორგანოების), ადგილობრივი არასამთავრობო
ორგანიზაციების და ადგილობრივი თემების წარმომადგენლები; წევრთა საერთო
რაოდენობა იქნება … პირი10.
b) წევრები შეიძლება დაინიშნონ მათი ორგანიზაციების მიერ ან შეირჩნენ იმ თემების
ან ჯგუფების მიერ, რომელთაც ისინი წარმოადგენენ;
c) რეგიონული სამუშაო ჯგუფის წევრებს შორის იქნება სულ მცირე ორი ქალი და
ორი ახალგაზრდა (35 წელზე უმცროსი ასაკის);
d) წევრობა არ გულისხმობს რაიმე სახის ანაზღაურებას და რეგიონული სამუშაო
ჯგუფის საქმიანობა ნებაყოფლობით შესრულდება.
მუხლი 5. პოზიციები/თანამდებობები და კონკრეტული პასუხისმგებლობები
a) თავმჯდომარე გაუძღვება შეხვედრებს და ოფიციალურად წარმოადგენს
რეგიონულ სამუშაო ჯგუფს; იგი აირჩევა წევრთა უმრავლესობის მიერ და
თანამდებობას დაიკავებს ... წლით. შესაძლებელია მისი ხელახლა არჩევა.
თავმჯდომარე ხელმძღვანელობას გაუწევს რეგიონულ სამუშაო ჯგუფს,
10

რეკომენდებულია სულ მცირე 7 წევრი.
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b)
c)
d)

e)

შეასრულებს თავმჯდომარის ფუნქციას შეხვედრებზე, გააკონტროლებს
გადაწყვეტილებათა შესრულებას, ექნება კომუნიკაცია გარეშე მხარეებთან
რეგიონული სამუშაო ჯგუფის წარმომადგენლის სახით და საჭიროებისამებრ
შეასრულებს ხელმძღვანელის სხვა ფუნქციებს.
თავმჯდომარის მოადგილე შეცვლის თავმჯდომარეს ამ უკანასკნელის არყოფნის
შემთხვევაში.
მდივანი გააკეთებს შეხვედრებისა და გადაწყვეტილებების ჩანაწერებს, აწარმოებს
შეხვედრების ოქმებს და ოფიციალურ დოკუმენტებს.
სხვა წევრები არიან ჩვეულებრივი წევრები შეხვედრებზე სიტყვით გამოსვლის და
ხმის მიცემის უფლებით; ისინი წარმოადგენენ იმ ორგანიზაციების, თემებისა თუ
ჯგუფების ხმას, რომლებსაც წარმოადგენენ.
რეგიონული სამუშაო ჯგუფის შეხვედრებს შეიძლება დაესწრონ პირები,
რომლებიც არ არიან ჯგუფის წევრები, როგორც მონაწილეები, რომელთაც არა აქვთ
ხმის უფლება.

მუხლი 6. ფუნქციები და მოვალეობები
a) რეგიონული სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების გამართვა FPA-ის აქტივობების ან
FPA-ის სხვა საკითხების შესახებ მსჯელობის, დაგეგმვის და შეფასების მიზნით;
შეხვედრების შესახებ შედგება ოქმები.
b) FPA-ის აქტივობების წესების და შესაბამისობის შესახებ გადაწყვეტილებების
მიღება;
c) თითოეული ციკლისთვის თემების და აქტივობების განსაზღრა (FPA-ის დამხმარე
გუნდის დახმარებით) და FPA-ის სხვადასხვა ინსტრუმენტის დადგენა, რომლებიც
გამოყენებული უნდა იყოს ამ აქტივობებისთვის.
d) FPA-ის კონკურსებისთვის შეფასების კრიტერიუმების დადგენა.
e) FPA-ის ბიუჯეტის განაწილება FPA-ის ოთხი მთავარი ინსტრუმენტის
კომბინირებული გამოყენების შესაბამისად (FPA-ის დამხმარე გუნდის
დახმარებით);
f) FPA-ის ყველა აქტივობის კოორდინირება და მათი განოხრციელების
მონიტორინგი (არასამთავრობო ორგანიზაციის მხრიდან ლოჯისტიკური და
ადმინისტრაციული დახმარებით და FPA-ის დამხმარე გუნდის მხრიდან
ფასილიტაციით);
g) FPA-ის აქტივობების შესახებ თემის წარმომადგენლების მხრიდან დასმულ
კითხვებზე პასუხების საკუთარი ძალებით გაცემა ან ამ მიზნით საკონტაქტო
პირების დანიშვნა;
h) FPA-ის კონკურსებისთვის შესაფერისი დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი
ჟიურის შედგენა;
i) მიუკერძოებლობა და ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილება FPA-ის
აქტივობების დაგეგმვისას და განხორციელებისას, მაგალითად, FPA-ის
კონკურსებში მონაწილეობის მიუღებლობა;
j) აქტივობების, როგორიც არის კონკურსები და ღონისძიებები, გამოცხადება;
სასურველია, რომ რეგიონული სამუშაო ჯგუფის წევრები აქტიურად იყვნენ
ჩართულნი თემებს შორის ინფორმაციის გავრცელებაში, შემდეგ კი რეგიონული
სამუშაო ჯგუფისთვის მოხსენებაში;
k) სხვადასხვა აქტივობის მედიის მიერ გაშუქების ორგანიზება და FPA-ის შედეგების
შესახებ ინფორმაციის გავრცელება (FPA-ის დამხმარე გუნდისა და
(არასამთავრობო ორგანიზაციის დახმარებით);
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FPA-ის აქტივობების შედეგების შეფასება თითოეული ციკლის ბოლოს, შემდეგი
ციკლისთვის პროგრამის შემუშავება (FPA-ის დამხმარე გუნდის დახმარებით);
m) თითოეული ციკლის ბოლოს ფინანსური ანგარიშის მომზადება არასამთავრობო
ორგანიზაციის დახმარებით;
n) და ა.შ.
რეგიონულ სამუშაო ჯგუფს მისი ამოცანების შესრულებაში დაეხმარება და ხელს
l)

შეუწყობს FPA-ის დამხმარე გუნდი, კერძოდ კი FPA-ის ფასილიტატორი და FPA-ის
დამხმარე არასამთავრობო ორგანიზაცია.

მუხლი 7. დასკვნითი დებულებები
a) რეგიონული სამუშაო ჯგუფი იმოქმედებს პროექტის განმავლობაში, თუმცა
პროექტის დასრულების შემდეგ მან შეიძლება გააგრძელოს ფუნქციონირება
დაინტერესებულ მხარეთა პლატფორმის სახით.
b) რეგიონული სამუშაო ჯგუფის ეს წესები შეიძლება შეიცვალოს საჭიროების
მიხედვით, რეგიონული სამუშაო ჯგუფის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების
საფუძველზე და FPA-ის დამხმარე გუნდთან კონსულტაციის შემდეგ.
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დანართი 4. დანართი 1. FPA-ის აქტივობათა დაგეგმვის შაბლონი

<მოკლე სახელწოდება, აქტივობის ნომერი>
1.

თემა და მიზანი

1a

თემა

შენიშვნები

ერთი ან ორი წინადადებით აღწერეთ საარსებო წყაროს თემა და
საკითხი FPA-ის ამ აქტივობისთვის.
1b

მიზანი და ამოცანები:
FPA-ის ეს აქტივობა მიზნად ისახავს ... მიზნობრივი ჯგუფის
მონაწილეობას X თემებში <თემა>-ის საკითხებზე. ეს ქვემოთ
ჩამთვლილი რამდენიმე ამოცანის მიღწევას შეუწყობს ხელს:
1. საარსებო წყაროების გაუმჯობესება ……-ის ასპექტში;
2. …….;
3. კოგნიტური განვითარების სწავლის, ინიციატივის,
კრეატიულობისა და საკუთარ განვითარებაზე კონტროლის აღების
სტიმულირება.

2.

აქტივობის ზოგადი აღწერა
მიუთითეთ მიზნობრივი სოფლები / თემები, თემების მიზნობრივი
ნაწილები

და

აღწერეთ

არსებული

მდგომარეობა,

ძირითადი

აქტივობები და მოსალოდნელი ძირითადი შედეგები განვითარებისა
და სწავლის თვალსაზრისით.
3

FPA-ის …. აქტივობის ბიუჯეტი
დაგეგმილია შემდეგი ბიუჯეტი: X,000 ევრო Y სოფლისთვის.
საწყისი დაფინანსების გრანტების თანხა

კაპიტალიზაციის
ინსტრუმენტი

საპრიზო გრანტების თანხა
გაცვლითი ვიზიტების და სწავლის თანხა
სავარაუდო ბიუჯეტი მედიისათვის
4

გაცვლითი ვიზიტები და სწავლა
გაცვლითი ვიზიტებისა და ტრენინგის მოკლე აღწერა და ბიუჯეტები.
მედია-ინსტრუმენტის გამოყენების გათვალისწინება გაცვლითი
ვიზიტებისა და ტრენინგების შესახებ ანგარიშგებისთვის.

5

ნაბიჯები
აღწერეთ სხვადასხვა ნაბიჯები / ეტაპები, მათ შორის პროექტების
გამოცხადებები, საკონკურსო ღონისძიებები და ა.შ., რაც
განხორციელდება.

5.1

გამოცხადება
მედია-
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FPA-ის აქტივობის ძირითადი საკითხები, როგორ მოხდება მის შესახებ

ინსტრუმენტის

განცხადების გაკეთება და რა არხებით. კარგი იქნება მედიის

გამოყენება

გამოყენება.
5.2

აქტივობები, რომლებიც მონაწილეებს შეუძლიათ/უნდა
განახორციელონ

სხვა

5.6

ჟიურის შედგენა
ადგილობრივი დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი ჟიურის
დასახელება; შემოთავაზებული წევრები, სავარაუდო ტრენინგი.

5.6b

5.7

კრიტერიუმები:
35%

ძირითადი კრიტერიუმი

35%

მეორე კრიტერიუმი

30%

……

ნიმუში; შეიძლება
შეიცვალოს.

პრეზენტაციისა და შეფასების ღონისძიება
ადგილი, სადაც ჩატარდება პრეზენტაციები და შეფასება.

იქნეს
ადგილობრივი

ღონისძიების პროგრამაში კულტურული და/ან საზეიმო ელემენტების

მედია.

საპრიზო გრანტები

... (სულ ... ევრო).
პრიზებს შეფასების ღონისძიების შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაცია
გასცემს.
სავარაუდო მეორე კონკურსი ჯგუფის ფუნქციონირებაში / საქმიანობის
შედეგებში
…….
7

მოწვეული უნდა

მინიჭების დასაბუთება და გამარჯვებულის სერტიფიკატების გადაცემა.

საპრიზო გრანტები ტოლია: 1-ლი პრიზი: ... ევრო, მე-2 პრიზი: ... ევრო,

6

გასაშუქებლად

მონაწილეთა პრეზენტაციები, შეფასება, გამარჯვებულის წოდების

სავარაუდო ჩართვა.
5.8

ღონისძიების

შეფასება
რეგიონული სამუშაო ჯგუფი, FPA-ის ფასილიტატორი და
არასამთავრობო ორგანიზაციის თანამშრომლები გამოიყენებენ FPA-ის
შეფასების ინსტრუმენტს, ჩაატარებენ მონაწილეებთან ინტერვიუებს,
ჩამოაყალიბებენ შედეგებს, იმსჯელებენ მათ შესახებ რეგიონულ
სამუშაო ჯგუფში და ანგარიშს ჩააბარებენ პროექტს.
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დანართი 5. სოფლის განვითარების დაგეგმვის კონკურსის გაიდლაინის/გეგმის
ნიმუში (საწყისი აქტივობა)

სოფლის განვითარების დაგეგმვის კონკურსი:

შენიშვნები

„ჩვენი სოფელი წარსულში, ამჟამად და მომავალში“
1.

თემა და მიზანი

1a

თემა
სოფლის განვითარების დაგეგმვის კონკურსი სოფლებს შორის,
სოფლებში თემის განვითარებისკენ მიმართული აზროვნების
სტიმულირების და FPA-ის მომავალი აქტივობებისთვის თემის
განვითარებისკენ მიმართული პრიორიტეტული თემების
იდენტიფიცირების მიზნით.

1b

მიზანი და ამოცანები:
•

2.

დაგეგმვაში პროაქტიული მიდგომის სტიმულირება, რათა
ყურადღება გამახვილდეს იმაზე, თუ რისი გაკეთება სურთ და
შეუძლიათ ადამიანებს და არა იმაზე, რა შეიძლება მათ „ითხოვონ“.
• ეკონომიკური და სოციალური განვითარების დაგეგმვაში,
განხორციელებაში, მონიტორინგსა და შეფასებაში მთელი
მოსახლეობის მონაწილეობის გაფართოება.
• დაგეგმვაში ისტორიული ანალიზის ჩართვა, რაც იძლევა
საშუალებას, გავცდეთ უბრალოდ „პრობლემების ჩამოთვლას“ და
უკეთ დავინახოთ არსებული პოტენციალები და მოსახლეობის
რეალური სურვილები/ამბიციები (ოცნებები).
• განვითარებისკენ მიმართული იმ აქტივობების იდენტიფიცირება,
რომლებიც თავად მოსახლეობის მიერ პრიორიტეტულად არის
მიჩნეული და შეიძლება გამოყენებული იქნეს FPA-ის მომავალი
აქტივობების თემებად.
აქტივობის ზოგადი აღწერა
სოფლის განვითარების დაგეგმვის კონკურსი ჩატარდება FPA-ის
მიზნობრივ სოფლებში, რათა ადამიანებს მიეცეთ შესაძლებლობა,
დაფიქრდნენ თითოეულ სოფელში წარსულში და ამჟამად არსებულ
ვითარებაზე

და

მის

სამომავლო

პოტენციალზე.

ეს

უბიძგებს

ადამიანებს, იფიქრონ იმაზე, რა სურთ და რისი გაკეთება შეიძლება,
გარდა არსებული „პრობლემების“ ტრადიციული გადაწყვეტისა, და ამ
დროს გაითვალისწინონ წარსულში მიღებული გაკვეთილები და
სამომავლო მისწრაფებები.

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვა ეფუძნება სივრცესა
და დროს.
სივრცის

ვიზუალიზაციისთვის

ძალიან

სასარგებლოა

მარტივი

(თემატური) რუკები; რუკები შეიძლება გაკეთდეს ჩანახატების სახით,
დასურათებული

ნახაზებით,

ან

შეიძლება

გაკეთდეს

კოლაჟები

სურათებით, ფოტოებით და ნახაზებით, ან სხვა კრეატიული გზით.
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სოფლებს უნდა ეთხოვოთ სამი რუკის შექმნა: 1) წარსულის, 2)
ამჟამინდელის და 3) მომავლის. ეს სამი რუკა შემოიტანს დროის
განზომილებას.

რუკის

მონაწილეობაზე

დამყარებული

მარტივი

შედგენა სოფლის ლიდერებისა და მოქალაქეების მიერ თავიდან
აგვაცილებს დომინანტი ტექნიკური ექსპერტის მიერ დაგეგმვას და
ხელს შეუწყობს იმას, რომ ყველა მონაწილემ შეიტანოს თავისი წვლილი
და გაიგოს, რა არის რუკაზე ასახული.

წარსულის რუკა მონაწილეებს დააფიქრებს ლანდშაფტზე, სოფლის
სტრუქტურაზე,

ინფრასტრუქტურაზე,

საარსებო

საშუალებებზე

წარსულში და ასევე წარსულიდან მიღებულ გაკვეთილებზე (რა იყო
კარგი, რა არ იყო კარგი) და შეიძლება დავიწყებული პოტენციალიც
ხელახლა აღმოაჩენინოს.

ამჟამინდელი მდგომარეობის რუკა საშუალებას აძლევს მონაწილეებს,
თვალნათლივ დაინახონ ის, თუ როგორ აღიქვამენ ამჟამინდელ
მდგომარეობას.

მომავლის რუკა (მაგ. 15 ან 25 წლის შემდგომი პერიოდისთვის) ხელს
შეუწყობს მონაწილეებს, გამოხატონ საკუთარი სამომავლო სურვილები,
ასევე სურვილები მომავალი თაობისთვის სივრცესთან (ლანდშაფტთან),
ინფრასტრუქტურასთან,

მიწათსარგებლობასთან,

ეკონომიკურ

და

დასვენების/რეაკრეაციულ აქტივობებთან დაკავშირებით სხვადასხვა
ადგილებში, მოსახლეობასთან, ოჯახების საარსებო საშუალებებთან და
ა.შ. დაკავშირებით.
3

FPA-ის …. აქტივობის ბიუჯეტი
დაგეგმილია შემდეგი ბიუჯეტი: 7,000 ევრო 8 სოფლისთვის.
თითოეული სოფელი მიიღებს გრანტს 100 ევროს ოდენობით
მასალებისთვის და პრეზენტაციების მოსამზადებლად.
იქნება პრიზები ყველა მონაწილე სოფლისთვის, მაგრამ სხვადასხვა
დონის: პირველი პრიზი - 2,500 ევრო, მეორე პრიზი - 1,500 ევრო და
მესამე პრიზი - 1,000 ევრო. დანარჩენი სოფლები მიიღებენ
მონაწილეობის ჯილდოს 200 ევროს ოდენობით თითოეული. 200 ევროს
ბიუჯეტი გათვალისწინებულია მედიისა და გაუთვალისწინებელი
ხარჯებისათვის.
გაუთვალისწინებელი ხარჯების ბიუჯეტიდან შეიძლება დაფინანსდეს,
მაგალითად, ტრანსპორტი დაგეგმვის სამუშაო ჯგუფის წევრებისთვის
მოშორებით განლაგებული სოფლებიდან პრეზენტაციის და შეფასების
ადგილამდე. ბროშურები შეიძლება დაიბეჭდოს პროექტის
პრინტერებზე ან არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ და მათი
საფასური გაღებული იქნეს ორგანიზაციის ზოგადი ზედნადები
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ხარჯების ბიუჯეტიდან.

შენიშვნა: ეს არის საწყისი აქტივობა შედარებით მოკრძალებული
პრიზებით.
4
4.1

ნაბიჯები
კონკურსის გამოცხადება
რეგიონული სამუშაო ჯგუფი გამოაცხადებს თემის განვითარების

გამოიყენეთ მედია-

დაგეგმვის კონკურსს თითოეულ მიზნობრივ თემში საზოგადოებასთან

ინსტრუმენტი

შეხვედრაზე, რომელიც გაიმართება ყველაზე საჯარო და ცენტრალურ
ადგილას და რომელზეც მოწვეულები იქნებიან და მონაწილეობას
მიიღებენ ადგილობრივი ცნობილი ადამიანები, მთელი მოსახლეობა და
ადგილობრივი მედია.

კონკურსის გამოცხადება მოიცავს ზემოთ, მე-2 პუნქტში მითითებულ
აღწერას, მათ შორის თემას, ამოცანებს, საწყის დაფინანსებას, სოფლის
განვითარების დაგეგმვის აქტივობებს წარსულის, აწმყოს და მომავლის
ვიზუალიზაციის გზით, საბოლოო პრეზენტაციას და კონკურსს, ასევე
განრიგს. საბოლოო ღონისძიება პრეზენტაციებით, შეფასებით და
პრიზების მინიჭებით გამოცხადებიდან ორ თვეში გაიმართება.

მოწვეული იქნება მედია, რათა კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ინფორმაცია უფრო ფართოდ გაავრცელოს. ამას გარდა, დაიბეჭდება და
გავრცელდება მარტივი ბროშურა, სადაც მოცემული იქნება კონკურსის
აღწერა და მარტივი ინსტრუქციები წარსულის, აწმყოს და მომავლის
ვიზუალური რუკების შესადგენად, ასევე გაიდლაინები მონაწილეობის
სტიმულირებისათვის.
4.2

სოფლის განვითარების დაგეგმვის აქტივობები ყველა მცხოვრების
აქტიური მონაწილეობით
სოფლებმა უნდა დაასახელონ თავიანთი წარმომადგენლები სამუშაო
ჯგუფების დასაკომპლექტებლად. სამუშაო ჯგუფები გაუძღვებიან
დაგეგმვას და წარსულის, აწმყოს და მომავლის ვიზუალური რუკების
მომზადებას და თავად დაგეგმვის განხორციელებას.

სამუშაო ჯგუფებს ვურჩევთ, შეაგროვონ მოგონებები, იდეები და
მოსაზრებები სოფლის მცხოვრებთაგან, გაითვალისწინონ ეს
ყველაფერი თავდაპირველი დაგეგმვისას, შემდეგ კი გამართონ სოფლის
საერთო შეხვედრა რუკების წინასწარი ვარიანტების განსახილველად
და სთხოვონ დამსწრეებს შენიშვნები და წინადადებები დაგეგმვის და
პრეზენტაციის გასაუმჯობესებლად.

რუკების განხილვის შემდეგ მათ უნდა იმსჯელონ და შეადგინონ იმ
პრიორიტეტული აქტივობების ჩამონათვალი, რომლებიც, მათი აზრით,

- 99 -

ტრანსსასაზღვრო გაერთიანებული სამდივნო - III

ფინანსური თანამონაწილეობრივი მიდგომა (FPA)
განხორციელების სახელმძღვანელო და მეთოდები 2020

უნდა შესრულდეს, რათა ამჟამინდელი მდგომარეობიდან მომავალში
სასურველ მდგომარეობამდე მივიდნენ.

დაბოლოს, სამუშაო ჯგუფმა უნდა გამართოს პრეზენტაცია, რომელშიც
განმარტავს სამ რუკას და ქმედებების ჩამონათვალს, ასევე რუკებისა და
ქმედებების ჩამონათვალის მომზადების პროცესს.
5

გაცვლითი ვიზიტები და სწავლა
კონკურსის გამოცხადების დროს დარიგდება მცირე ზომის ბროშურები,
სადაც მოცემული იქნება პრაქტიკული რჩევები რუკების
შედგენისთვის, ვიზუალიზაციისთვის, დაგეგმვისა და
პრეზენტაციისთვის. FPA-ის ფასილიტატორი ურჩევს სოფლების
სამუშაო ჯგუფების წევრებს, თუ როგორ შეადგინონ ამგვარი
ვიზუალური რუკები, მაგრამ არ ჩაერევა შინაარსში, ნეიტრალური
ფასილიტაციის პრინციპების შესაბამისად.

ბიუჯეტი მცირეა იმისათვის, რომ მომზადდეს სასწავლო მასალები ან
დაქირავებული იქნეს ადამიანი, რომელიც უხელმძღვანელებდა
ადამიანებს ვიზუალიზაციისა და პრეზენტაციების მომზადებაში.
6

შეფასებისა და პრიზების მინიჭებისთვის საჭირო ნაბიჯები
ამ ნაბიჯებმა უნდა უზრუნველყოს მონაწილე სოფლების
პრეზენტაციების სამართლიანი და მიუკერძოებელი შეფასება ფართო
ადგილობრივი აუდიტორიის წინაშე და ღონისძიების გაშუქება
ადგილობრივ მედიაში.

6.1

ჟიურის შედგენა
შეიქმნება დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი ჟიური, მაგალითად,
იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების ან სამთავრობო უწყებების
თანამშრომლებისგან, რომლებიც მუშაობენ თემის განვითარების
საკითხებზე. ჟიურის წევრებს მიეცემათ მითითება, კონკურსის
კრიტერიუმებს ქულები პროფესიონალურად და მიუკერძოებლად
მიანიჭონ.
ჟიური უნდა მოემზადოს შეფასების ღონისძიებაზე ქულების მინიჭების
სახალხოდ, ყველასათვის გასაგებად დასაბუთებისთვის.

6.2

კრიტერიუმები:
30%

სოფლის განვითარების დაგეგმვის სამუშაო ჯგუფის დინამიკა
და სოფლის მცხოვრებთა (ხელისუფლების, რიგითი
მოქალაქეების, დაწესებულებების, ბიზნესების, ქალების,
სავარაუდოდ ახალგაზრდებისა და ბავშვების) მონაწილეობა
დაგეგმვაში.

30%

წარსულისა და აწმყოს კრეატიული, დაბალანსებული და
რეალისტური ანალიზი, მიღებული გაკვეთილები, რომლებიც
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ასახული იქნება სამომავლო გეგმებში, ქმედებები, რომლებიც
სარგებელს მოიტანს საარსებო წყაროების მხრივ სოფლის ყველა
სეგმენტისათვის, მათ შორის ბიზნესებისთვის, პროდუქტიული
მიწათსარგებლობისთვის, განათლებისთვის, რეკრეაციისთვის
და ა.შ., და რეალისტური ქმედებები, რომლებშიც თავად
სოფლის მცხოვრებთ შეეძლებათ გადამწყვეტი როლის
შესრულება და რომლებიც მათ სარგებელს მოუტანს.
20%

გარემოსდაცვითი მდგრადობა (მაგ. სუფთა გარემო, წყალი,
ჰაერი, ბუნება) და კავშირი დაცულ ტერიტორიასთან.

20%
6.3

პრეზენტაციის კრეატიული/ვიზუალური ხარისხი.

პრეზენტაციისა და შეფასების ღონისძიება
პრეზენტაციისა და შეფასების ღონისძიება გაიმართება ყველაზე

FPA-ის

საჯარო და ცენტრალურ ადგილას, სადაც დიდი ოდენობის ადამიანები

ფასილიტატორმა

დაეტევიან. მოწვეულები იქნებიან ადგილობრივი ცნობილი

შეიძლება რჩევები

ადამიანები, რეგიონული სამუშაო ჯგუფი, ჟიური, სოფლის

მისცეს

განვითარების დაგეგმვის სამუშაო ჯგუფები, ყველა სოფლის

თავმჯდომარეს

მოსახლეობა და მედია.

ფასილიტაციის
შესახებ,
მონაწილეებს მათი

ერთ-ერთი ოფიციალური პირი დასახელდება დღის თავმჯდომარედ,

პრეზენტაციების

მაგ. ადგილობრივი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, რეგიონული

შესახებ და ჟიურის

სამუშაო ჯგუფის წევრი ან ჟიურის თავმჯდომარე. ფასილიტატორი

წევრებს იმის

მონიტორინგს გაუწევს და ხელს შეუწყობს ღონისძიების წარმართვას,

შესახებ, თუ როგორ

მაგრამ არ შეასრულებს თავმჯდომარის როლს.

უნდა მოხდეს
შეფასება. ეს რჩევები

თავმჯდომარე გახსნის ღონისძიებას და განმარტავს მის მიზანსა და
დღის წესრიგს. ამის შემდეგ თითოეულ სოფელს მიეცემა
შესაძლებლობა, წარადგინოს საკუთარი პრეზენტაცია. ამისათვის
თითოეულს 20 წუთი მიეცემა. ჟიურის თითოეული წევრი ქულას
მიანიჭებს შერჩევის თითოეულ კრიტერიუმს და ჩაინიშნავს, რა

მიცემული უნდა
იქნეს
მიუკერძოებლად და
შინაარსში
ჩაურევლად.

მოეწონა, ან ჩაინიშნავს შენიშვნებს, რათა შემდეგ შეძლოს ქულების
დასაბუთება და განმარტება.

ადგილობრივმა
მედიამ უნდა

როდესაც ყველა პრეზენტაცია დასრულდება, ჟიური დაითვლის
მთლიან ქულას თითოეული სოფლის პრეზენტაციისთვის და
დაამატებს მცირეოდენ შენიშვნებს, რომლებიც დაანახებს
საზოგადოებას, თუ როგორ იქნა გამოყენებული შეფასების
კრიტერიუმები და დაასაბუთებს თითოეული სოფლის
პრეზენტაციისთვის მინიჭებულ ქულებს.

შემდეგ ჟიურის თავმჯდომარე წარადგენს შედეგებს და თითოეულ
გამარჯვებულს გადასცემს გამარჯვებულის სერტიფიკატებს.
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მოწვეული იქნება ადგილობრივი მედია ღონისძიების გასაშუქებლად.
არასამთავრობო ორგანიზაცია გააკეთებს პრეზენტაციათა დეტალურ
ჩანაწერებს, გადაიღებს რუკების და დაგეგმვის ჩამონათვალების
ფოტოებს, ან პრეზენტაციებს ვიდეოზე ჩაიწერს.

6.4

პრიზების მინიჭება
FPA-ის ამ რაუნდის საპრიზო გრანტებია:
1-ლი პრიზი: 2,500 ევრო, მე-2 პრიზი - 1,500 ევრო, მე-3 პრიზი - 1,000
ევრო; 200 ევრო თითოეულ სხვა სოფელს (სულ ხუთი). სულ საპრიზო
გრანტების ბიუჯეტი: 6,000 ევრო.
საპრიზო გრანტების თანხას პრეზენტაციებისა და შეფასების
ღონისძიების დასრულების შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაცია
გასცემს.

8

შეფასება
რეგიონული სამუშაო ჯგუფის ორი წევრი, FPA-ის ფასილიტატორი და
არასამთავრობო ორგანიზაციის თანამშრომლები ჩაატარებენ შეფასებას
და გამოიყენებენ FPA-ის შეფასების ინსტრუმენტს. ამისათვის ისინი
ჩაატარებენ ინტერვიუებს რეგიონული სამუშაო ჯგუფის წევრებთან,
ჟიურის წევრებთან და სულ მცირე ოთხ სოფლის სამუშაო ჯგუფთან,
მათ შორის სულ მცირე ორ ჯგუფთან, რომლებმაც ვერ მოიპოვეს
საპრიზო გრანტი.

შეფასების დასკვნებზე იმსჯელებს რეგიონული სამუშაო ჯგუფი და მათ
შესახებ ინფორმაცია მიეწოდება პროექტს. შეფასების დასკვნები და
დაგეგმვის პრეზენტაციების შინაარსი გამოყენებული იქნება FPA-ის
სამომავლო აქტივობების დასაგეგმად FPA-ის შემდეგი ციკლებისთვის.
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დანართი 6. აქტივობის გაიდლაინის მაგალითი: „კონკურსი ტურიზმის პაკეტის
შემუშავებაში“

კონკურსი ტურიზმის პაკეტის შემუშავებაში
1.

თემა და მიზანი

1a

თემა

შენიშვნები

სოფლის ეკოტურიზმი ეკონომიკური განვითარებისთვის შედარებით
ახალი ნიშაა; ეკოტურიზმის პაკეტების შემუშავება ხელს შეუწყობს
მეწარმეთა უნარების განვითარებას და შესაბამისობაში იქნება
პროექტის ბუნების დაცვის ამოცანებთან, ასევე ხელს შეუწყობს სოფლის
მცხოვრებთა შემოსავლების დივერსიფიცირებას და მდგრად
სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას.
1b

მიზანი და ამოცანები:
FPA-ის ეს აქტივობა მიზნად ისახავს FPA-ის თემებში მცხოვრები
საოჯახო მეურნეობების ან საოჯახო მეურნეობათა ჯგუფების
მონაწილეობას ეკოტურიზმის პაკეტების შემუშავებაში. ეს აქტივობა
რამდენიმე ქვემოთ ჩამოთვლილ მიზანს ემსახურება:
1. ადამიანების წარმოსახვის უნარის სტიმულირებას
ინტეგრირებული ეკოტურიზმის პაკეტების სახეობებთან
დაკავშირებით, რომლებიც შეიძლება შეიქმნას
სიცოცხლისუნარიანი და შემოსავლის მომტანი აქტივობების სახით,
ბუნების დაცვის ამოცანის შესაბამისად;
2. შესაძლებლობებისა და რესურსების შეთავაზებას ეკოტურიზმის
შემოსავლის მომტანი სერვისებისა და პროდუქტების შესაქმენლად
ქმედუნარიანობის გაზრდისთვის;
3. მომგებიანობის პერსპექტივების მქონე შემოთავაზებული
ტურისტული ბიზნესებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის
უზრუნველყოფას.

2.

აქტივობის ზოგადი აღწერა
თემების

ეკონომიკა

მნიშვნელოვნად

არის

დამოკიდებული

ტრადიციულ სოფლის მეურნეობაზე ან გადარიცხვებზე მიგრანტი
მშრომელების მხრიდან და ახლომდებარე ქალაქში დასაქმებაზე.
მიმდებარე დაცული ტერიტორიისთვის სასურველია ეკოტურიზმის
განვითარება

და

თემების

მიერ

დამატებითი

ეკოტურისტული

სერვისების შექმნა მეტი ვიზიტორების მოსაზიდად და მათთვის
მომსახურების გასაწევად. თემებმა ინტერესი გამოხატეს ეკოტურიზმის
განვითარებაში, რადგან ეკოტურიზმის საქონელსა და მომსახურებებს
შესწევთ

შემოსავლის

მოტანისა

და

ადგილობრივი

ეკონომიკის

დივერსიფიცირების უნარი. FPA-ის ეს აქტივობა ხელს შეუწყობს
ადგილობრივ
პოტენციალის

მცხოვრებთ

შემოსავლის

გამოყენებაში

FPA-ის

გენერირების

ამ

სამეტაპიანი

აქტივობის

ფარგლებში.

- 103 -

ახალი

ტრანსსასაზღვრო გაერთიანებული სამდივნო - III

ფინანსური თანამონაწილეობრივი მიდგომა (FPA)
განხორციელების სახელმძღვანელო და მეთოდები 2020

პირველ რაუნდში მონაწილეებს ვთავაზობთ (ეკო)ტურიზმის პაკეტების
შემუშავების

პერსპექტიული

სოფლებში

მცხოვრებ

იდეების

ყველა

წარმოდგენას.

საოჯახო

მიზნობრივ

მეურნეობას

შეუძლია

მონაწილეობის მიღება და ეკოტურიზმის პაკეტების მოკლე იდეის
წარმოდგენა. ამ აქტივობის მიზანია ტურისტებისთვის საცხოვრებლის,
საკვების, ადგილობრივი პროდუქტების, გამყოლთა მომსახურების,
ტრანსპორტის,

ბუნებაში

პერსპექტიულ

და

დაკავშირებული

აქტივობებისა

პრაქტიკულ
იდეების

და

ა.შ.

შესახებ

მრავალკომპონენტიან

მიღება,

რომლებიც

იმგვარ

პაკეტებთან

შეესატყვისება

ადგილობრივ ტრადიციებს და დაცული ტერიტორიის ბუნების დაცვას.
საოჯახო მეურნეობებს მოვუწოდებთ, ითანამშრომლონ ერთმანეთთან,
რათა

წარმოადგინონ

ერთობლივი

იდეები.

ჟიური

შეარჩევს

თორმეტამდე ყველაზე პერსპექტიულ იდეას.

მეორე რაუნდში თითოეული მონაწილე 12 შერჩეულიდან მიიღებს 150
ევროს ოდენობის საწყისი დაფინანსების გრანტს პაკეტის შესახებ
იდეისთვის,

რათა

ჩამოაყალიბონ

მათი

ეკოტურიზმის

პაკეტები

მარტივი ბიზნეს-გეგმის ფორმატში და ასევე პაკეტის შესახებ საკუთარი
იდეის განხორციელების გეგმა. FPA ორგანიზებას გაუწევს გაცვლით
ვიზიტებს

იმ

თემებთან,

სადაც

მიმდინარეობს

ეკოტურიზმის

აქტივობები, და ასევე დაცულ ტერიტორიაზე. ამას გარდა, ჩატარდება
მოკლე ტრენინგი ბიზნეს-გეგმის შედგენასთან დაკავშირებით. შემდეგ
მონაწილეები

მოამზადებენ

თავიანთ

გეგმებს.

წინასაწარ

განსაზღვრული კრიტერიუმების მიხედვით ჟიური შეარჩევს ხუთ
საუკეთესო

ბიზნეს-გეგმას.

თითოეულისთვის

ბიზნეს-გეგმიდან გაიცემა თანადაფინანსების

ხუთი

შერჩეული

გრანტი 600 ევროს

ოდენობით შემოთავაზებული ეკოტურიზმის პაკეტის განხორციელების
დასაწყებად.

მესამე რაუნდში განხორციელდება ხუთი შერჩეული წინადადება. ექვსი
თვის

შემდეგ

ასპექტების,
წყაროების

განხორციელების
სამეწარმეო

მოზიდვის

საქმიანობა

უნარების,
უნარის,

შეფასდება ბიზნესის

დაფინანსების

ნატურით

დამატებითი

შენატანების

და

ა.შ.

თვალსაზრისით. 3 საუკეთესო პროექტს მიენიჭება საპრიზო გრანტები
(შესაბამისად 2,500 ევროს, 1,500 ევროს და 1,000 ევროს ოდენობით)
წასახალისებლად და განხორციელების გასაგრძელებლად.

3

ეკოტურიზმის პაკეტის შემუშავების აქტივობის ბიუჯეტი
დაგეგმილია შემდეგი ბიუჯეტი: 11,000 ევრო
საწყისი დაფინანსების გრანტები: 1,800 ევრო
თანადაფინანსების გრანტები: 3,000 ევრო (5 x 600 ევრო)

- 104 -

კაპიტალიზაციის
ინსტრუმენტი

ტრანსსასაზღვრო გაერთიანებული სამდივნო - III

ფინანსური თანამონაწილეობრივი მიდგომა (FPA)
განხორციელების სახელმძღვანელო და მეთოდები 2020

საბოლოო საპრიზო გრანტები: 5,000 ევრო (2,500 ევროს, 1,500 ევროს და
1,000 ევროს ოდენობით)
გაცვლითი ვიზიტები და ტრენინგი: 1,200 ევრო.

4

გაცვლითი ვიზიტები და სწავლა
12 შერჩეულ მონაწილეს წაიყვანენ გაცვლით ვიზიტებზე იმ თემებში,
სადაც მიმდინარეობს ეკოტურიზმის აქტივობები ეკოტურიზმის

ინფორმაციის

საქონელსა და სერვისებთან, ასევე მათ პაკეტებთან დაკავშირებით

გასავრცელებლად

შთაგონებისა და იდეების მისაღებად. ახლომდებარე დაცულ

განიხილეთ

ტერიტორიაზე ვიზიტი მონაწილეებს მისცემს საშუალებას, გაეცნონ

ადგილობრივი

დაცულ ტერიტორიაზე მიმდინარე ეკოტურიზმის აქტივობებს, რათა

მედიის გამოყენება.

შეძლონ პაკეტებთან დაკავშირებული საკუთარი იდეების მისადაგება
დაცულ ტერიტორიაზე მიმდინარე აქტივობებთან.
ჩატარდება ერთ ან ორდღიანი ტრენინგი ეკოტურიზმის სერვისების,
ბიზნესის დაგეგმვისა და წინადადების დაწერის საკითხებზე.
მონაწილეებს შეუძლიათ საწყისი დაფინანსების გრანტის გამოყენება
გარედან გამოცდილი ადამიანის დასაქირავებლად და მათი
პრეზენტაციისთვის მასალების მოსამზადებლად, თუ ისინი ამას
საჭიროდ და სასარგებლოდ მიიჩნევენ.

5

ნაბიჯები
სხვადასხვა განსახორციელებელი ნაბიჯის / ეტაპის აღწერა.

5.1

FPA-ის აქტივობის შესახებ გამოცხადება
რეგიონული სამუშაო ჯგუფი გამოაცხადებს FPA-ის აქტივობას

გამოიყენეთ

თითოეულ მიზნობრივ თემში საზოგადოებასთან შეხვედრაზე,

მედია-

რომელიც გაიმართება ყველაზე საჯარო და ცენტრალურ ადგილას და

ინსტრუმენტი

რომელზეც მოწვეულები იქნებიან ადგილობრივი ცნობილი

(ადგილობრივი

ადამიანები, მთელი მოსახლეობა და ადგილობრივი მედია.

ტელევიზია, რადიო,
გაზეთები),

FPA-ის აქტივობის გამოცხადება მოიცავს ზემოთ, მე-2 პუნქტში
მითითებულ აღწერას, მათ შორის თემას, ამოცანებს, წინასწარი
შერჩევის კრიტერიუმებს (ნაბიჯი 5.3ა), საწყის დაფინანსებას, კონკურსს
პაკეტის დაგეგმვაში (იხ. 5.5 და 5.5ა), ხუთი საუკეთესო პროექტის
თანადაფინანსებას და კონკურსს საბოლოო განხორციელებაში (იხ. 5.7),
ასევე განრიგს.

მოწვეულნი იქნებიან ეკოტურიზმის ექსპერტი და დაცული
ტერიტორიის წარმომადგენელი, რათა მონაწილეებს მიაწოდონ
ინფორმაცია ეკოტურიზმის პაკეტების და დაცულ ტერიტორიაზე
ეკოტურიზმის შესახებ.
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ვიწვევთ საოჯახო მეურნეობებს, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან
ეკოტურიზმის აქტივობათა შემუშავებაში ბუნების დაცვის
პარალელურად, FPA-ის ამ აქტივობაში ინტერესის გამოსახატავად,
რათა მათ გაიარონ წინასწარი შერჩევის პროცესი: წარმოადგინონ
იდეები ეკოტურიზმის პაკეტის შემუშავებასთან დაკავშირებით;
საოჯახო მეურნეობებს მოვუწოდებთ, ეკოტურიზმის პროდუქტებისა
და სერვისების პაკეტების შესახებ იდეები წარმოადგინონ სხვა საოჯახო
მეურნეობებთან ერთობლივად და ამ პროცესში თითოეულმა საოჯახო
მეურნეობამ შეიტანოს თავისი წვლილი.

ღონისძიების დასასრულ გაიმართება კითხვა-პასუხის სესია, რათა
აუდიტორიას განემარტოს შესაძლო კითხვები.

საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში გამოიკვრება შემაჯამებელი
პოსტერი და გავრცელდება შემაჯამებელი ბროშურები აქტივობის
შესახებ, რათა აქტივობის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდოს ყველა
მიზნობრივ თემს. აქტივობის შესახებ ადგილობრივი მედიითაც
გაკეთდება განცხადებები.

5.2

ეკოტურიზმის პაკეტის შესახებ იდეების მომზადება
აქტივობის შესახებ გამოცხადებიდან საოჯახო მეურნეობებს ექნებათ 4
კვირა ეკოტურიზმის პროდუქტებისა და სერვისების პაკეტების
შემუშავებისა და განხორციელების შესახებ მოკლე იდეების
წარმოსადგენად. დაინტერესებულ საოჯახო მეურნეობებს შეუძლიათ
თავიანთი იდეები წარმოადგინონ როგორც დამოუკიდებელმა საოჯახო
მეურნეობებმა, ან ორ ან მეტი სხვა საოჯახო მეურნეობასთან ერთად.
ეკოტურიზმის შემოთავაზებულ პაკეტებში თითოეულმა საოჯახო
მეურნეობამ უნდა შეიტანოს თავისი აშკარა წვლილი.

ტურიზმის პაკეტების შესახებ იდეები უნდა ითვალისწინებდეს
ტურისტების კვების, ღამე განთავსების, ადგილობრივი პროდუქტების,
ხელნაკეთი ნივთების, ტრანსპორტის, გამყოლთა სამსახურისა და
მსგავს პაკეტებს და მათში უნდა იყოს სულ მცირე ორი ან სამი ასეთი
ელემენტი.

5.3

წინასწარი შერჩევა, რეგისტრაცია და საწყისი დაფინანსების გრანტის
მინიჭება

გამოიყენეთ

ხუთი პირისგან შემდგარი ადგილობრივი ჟიური საჯარო შეხვედრებზე

ადგილობრივი

შეაფასებს ეკოტურიზმის პაკეტებს შერჩევის კრიტერიუმების

მედია-

შესაბამისად და შეარჩევს 12 საუკეთესო იდეას. თითოეული მონაწილე

ინსტრუმენტი
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12 შერჩეულიდან მიიღებს 150 ევროს ოდენობის საწყისი დაფინანსების

თემებისათვის

გრანტს, რათა ჩამოაყალიბონ მათი ეკოტურიზმის პაკეტების იდეები

ინფორმაციის

მარტივი ბიზნეს-გეგმის და განხორციელების გეგმის სახით.

მისაწოდებლად და
პროცესის

გაიმართება საჯარო ღონისძიება, რომელსაც დაესწრებიან
ადგილობრივი ცნობილი ადამიანები და რომელზეც დაინტერესებული
მონაწილეები წარმოადგენენ ეკოტურიზმის პაკეტების შესახებ
თავიანთ იდეებს და ასევე ჟიურის წარუდგენენ მოკლე წერილობით
აღწერას. მოწვეული იქნება ადგილობრივი მედია ღონისძიების
გასაშუქებლად და პროცესის გამჭვირვალობის ხელშესაწყობად.

ჟიური:
ჟიურიში შევლენ პატივსაცემი ადამიანები, რომელთაც აქვთ
მიუკერძოებელი და სამართლიანი პირების რეპუტაცია. წევრები უნდა
იყვნენ პირები:
•
•
•
•

რომლებიც კარგად იცნობენ მოცემულ ტერიტორიას, ადგილობრივ
კულტურას და მცხოვრებთ;
ერთი წარმომადგენელი დაცული ტერიტორიიდან (მაგ.
ეკოტურიზმის ექსპერტი);
ერთ წევრს უნდა ჰქონდეს ცოდნა ეკოტურიზმის შესახებ (მაგ.
ტურიზმის რეგიონული ოფისიდან);
ერთი წევრი რეგიონული სამუშაო ჯგუფიდან.

ჟიურის თითოეულმა წევრმა ქულები უნდა მიანიჭოს თითოეულს
ხუთი კრიტერიუმიდან (იხ. 5.3ა). ბოლოს დაანგარიშდება მთლიანი
ქულა და ჟიური გააკეთებს განმარტებებს ამ ქულების
დასასაბუთებლად. ჟიური ქულების მინიჭებას და დასაბუთებას
საჯაროდ წარადგენს და 12 საუკეთესო იდეას მიენიჭება რეგისტრაციის
სერტიფიკატები.

ჩართული იქნება კულტურული და გასართობი პროგრამის საკითხი,
რომელიც ადგილობრივ კულტურასთან არის კავშირში.

ღონისძიების შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაცია რეგისტრირებულ
მონაწილეებს მათი საწყისი დაფინანსების გრანტების თანხებს
გადასცემს.

5.3a

შერჩევის კრიტერიუმები ეკოტურიზმის პაკეტის შესახებ იდეებისთვის
25%

პაკეტი უნდა იყოს რეალისტური და პრაქტიკულად
განხორციელებადი, ანუ უნდა იყენებდეს ადგილობრივ
რესურსებს, ადამიანების უნარებს და საინტერესო უნდა იყოს
ეკოტურისტებისთვის.
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15%

უნდა იყოს კავშირი დაცულ ტერიტორიასთან, მის ბუნებრივ
აქტივებთან და იქ მიმდინარე ტურიზმის აქტივობებთან.

20%

პაკეტში ჩართული უნდა იყოს ეკოტურიზმის სულ მცირე სამი
პროდუქტი ან მომსახურება.

20%

შემოსავლის მოტანის და ადგილობრივ მცხოვრებთა საარსებო
საშუალებების გაუმჯობესების პოტენციალი.

20%

უნდა იყოს ეკოლოგიური თვალსაზრისით მისაღები და არ
უშლიდეს ხელს ბუნების დაცვას.

5.4

ეკოტურიზმის პაკეტის ბიზნეს-გეგმის და განხორციელების გეგმის
მომზადება (ორთვიანი პერიოდი)
თითოეული შერჩეული მონაწილე მიიღებს 150 ევროს ოდენობის

გაცვლითი

საწყისი დაფინანსების გრანტს. მონაწილეთათვის ორგანიზებული

ვიზიტებისა და

იქნება გაცვლითი ვიზიტი თემში, სადაც მიმდინარეობს ეკოტურიზმის

სწავლის

აქტივობები, და დაცულ ტერიტორიაზე, ასევე ჩატარდება მოკლე

ინსტრუმენტი (იხ.

ტრენინგი ბიზნეს-გეგმების მომზადებაში.

პუნქტი 4 ზემოთ).

მონაწილეებს შეუძლიათ საწყისი დაფინანსების გრანტის გამოყენება

შესაძლებელია

მრჩევლების დასაქირავებლად ან მასალების მოსაპოვებლად მათი

ადგილობრივი

ბიზნეს-გეგმის და განხორციელების გეგმის მომზადებისთვის და

მედიის მოწვევა

წარდგენისთვის.

გაცვლითი
ვიზიტისა და
ტრენინგის
გასაშუქებლად.

5.5

ეკოტურიზმის პაკეტის ბიზნეს-გეგმის და განხორციელების გეგმის
შეფასება
(შეფასების პირველი ღონისძიებიდან ორი თვის შემდეგ, იხ. პუნქტი 5.3)

მოწვეული იქნება
ადგილობრივი

იგივე ადგილობრივი ჟიური, რომელმაც შეაფასა ეკოტურიზმის პაკეტის

მედია შეფასების

შესახებ იდეები პირველ რაუნდში (იხ. ნაბიჯი 5.3), გამოიყენებს ქვემოთ

ღონისძიების და

ჩამოთვლილ კრიტერიუმებს (იხ. ნაბიჯი 5.5ა, რომელიც მცირედ არის

შედეგების

შეცვლილი 5.3ა ნაბიჯში ჩამოთვლილ კრიტერიუმებთან შედარებით),

გასაშუქებლად და

რათა შეაფასოს ეკოტურიზმის პაკეტის ბიზნეს-გეგმა და

პროცესის

განხორციელების გეგმა საჯარო შეხვედრაზე და შეარჩიოს ხუთი

გამჭვირვალობის და

საუკეთესო გეგმა. თითოეულს ხუთი საუკეთესო გეგმიდან მიენიჭება

ინფორმაციის

600 ევროს ოდენობის თანადაფინანსების გრანტი ამ გეგმების

გავრცელების

განსახორციელებლად.

ხელშესაწყობად.

ჟიურის თითოეულმა წევრმა ქულები უნდა მიანიჭოს თითოეულს
ექვსი კრიტერიუმიდან. ბოლოს დაანგარიშდება მთლიანი ქულა და
მომზადდება განმარტებები ამ ქულების დასასაბუთებლად. ჟიური
ქულების მინიჭებას და დასაბუთებას საჯაროდ წარადგენს და ხუთ
გამარჯვებულ მონაწილეს გადასცემს გამარჯვების სერტიფიკატებს.
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ღონისძიების შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაცია გამარჯვებულ
მონაწილეებს მათი საპრიზო გრანტების თანხებს გადასცემს.

5.5a

ეკოტურიზმის პაკეტის ბიზნეს-გეგმის და განხორციელების გეგმის
შეფასების კრიტერიუმები
25%

პაკეტი უნდა იყოს რეალისტური და პრაქტიკულად
განხორციელებადი, ანუ უნდა იყენებდეს ადგილობრივ
რესურსებს, ადამიანების უნარებს და საინტერესო უნდა იყოს
ეკოტურისტებისთვის.

15%

უნდა იყოს კავშირი დაცულ ტერიტორიასთან, მის ბუნებრივ
აქტივებთან და იქ მიმდინარე ტურიზმის აქტივობებთან.

20%

პაკეტში ჩართული უნდა იყოს ეკოტურიზმის სულ მცირე სამი
პროდუქტი ან მომსახურება.

20%

შემოსავლის მოტანის და ადგილობრივ მცხოვრებთა საარსებო
საშუალებების გაუმჯობესების პოტენციალი.

15%

უნდა იყოს ეკოლოგიური თვალსაზრისით მისაღები და არ
უშლიდეს ხელს ბუნების დაცვას.

5%

ბიზნეს-გეგმა და განხორციელების გეგმა კარგად უნდა იყოს
წარმოდგენილი და გასაგები უნდა იყოს.

5.6

ეკოტურიზმის პაკეტის ბიზნეს-გეგმის და განხორციელების გეგმის
განხორციელება (6 თვიანი პერიოდი)

გაცვლითი

თითოეული მონაწილე მიიღებს 600 ევროს ოდენობის

ვიზიტებისა და

თანადაფინანსების გრანტს მათი გეგმების განხორციელების

სწავლის

დასაწყებად. ისინი გამოიყენებენ გრანტს და საკუთარ რესურსებს

ინსტრუმენტი (იხ.

საკუთარი პაკეტების განხორციელების დასაწყებად. მათ შეიძლება

პუნქტი 4 ზემოთ).

სთხოვონ რეგიონულ სამუშაო ჯგუფს ექსპერტის დაქირავების
დაფინანსება გაცვლითი ვიზიტებისა და სწავლის ბიუჯეტიდან.

5.7

ეკოტურიზმის პაკეტის განხორციელების შეფასება
ექვს თვეში ეკოტურიზმის პაკეტის ბიზნეს-გეგმის და განხორციელების

მოწვეული იქნება

გეგმის შეფასებიდან (პუნქტი 5.5).

ადგილობრივი

იგივე ჟიური, რომელმაც შეაფასა ეკოტურიზმის პაკეტის ბიზნეს-გეგმა

მედია გასვლითი

და განხორციელების გეგმა (იხ. ნაბიჯი 5.5), ვიზიტით გაემგზავრება

ვიზიტების,

თითოეულ სოფელში, რათა შეაფასოს ტურიზმის პაკეტის

შეფასების

განხორციელება, და გამოიყენებს ქვემოთ მოცემულ კრიტერიუმებს (იხ.

ღონისძიების და

ნაბიჯი 5.7ა, რომელიც მცირედ არის შეცვლილი 5.5ა ნაბიჯში

შედეგების

ჩამოთვლილ კრიტერიუმებთან შედარებით), რათა შეაფასოს პროგრესი

გასაშუქებლად.

ეკოტურიზმის პაკეტის განხორციელებაში და შეამოწმოს, პაკეტი გეგმის
მიხედვით ხორციელდება თუ არა, ასევე, არის თუ არა რაიმე
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პრაქტიკული ცვლილებები, რომლებიც განხორციელების პროცესში
წამოჭრილ დაბრკოლებებზე და შესაძლებლობებზე სათანადო
რეაგირების მიზნით იქნა შეტანილი.

აღნიშნული ვიზტების შემდეგ ყველაზე საჯარო ადგილზე ჩატარდება
შეფასებისა და პრიზების მინიჭების დასკვნითი ღონისძიება,
რომელზეც მოწვეული იქნებიან მონაწილეები, ადგილობრივი
მცხოვრებნი და მედია. ჟიური დამსწრეებს გააცნობს მოკლე
ინფორმაციას პროგრამის შესახებ და შთაბეჭდილებებს გასვლითი
ვიზიტების შესახებ, თუმცა არ გაუზიარებს რაიმე შეფასებას და
დასკვნებს იმ საკონკურსო პაკეტებთან დაკავშირებით, რომელთა
ავტორებთანაც ვიზიტები ჩაატარა. ამის შემდეგ კონკურსის ყველა
მონაწილემ უნდა გააკეთოს მოკლე პრეზენტაცია იმასთან
დაკავშირებით, თუ როგორ განახორციელა საკუთარი ეკოტურიზმის
პაკეტი, როგორ გაართვა თავი პრობლემებს და რა მიღწევები აქვს.
ჟიურიმ მათ შეიძლება კითხვები დაუსვას. ეს დასკვნითი
პრეზენტაციები და კითხვა-პასუხებიც იმავე კრიტერიუმების
მიხედვით შეფასდება, რომლებიც გამოყენებული იქნა გასვლითი
ვიზიტების შესაფასებლად, და საბოლოო ქულის 25%-ის ტოლი იქნება.

ჟიურის თითოეულმა წევრმა ქულები უნდა მიანიჭოს თითოეულს
ექვსი კრიტერიუმიდან გასვლითი ვიზიტებისთვის და
პრეზენტაციებისთვის. შემდეგ დაანგარიშდება მთლიანი ქულა და
ჟიური მოამზადებს განმარტებებს ამ ქულების დასასაბუთებლად.
ჟიური ქულების მინიჭებას და დასაბუთებას საჯაროდ წარადგენს და
გამარჯვებულებს საპრიზო სერტიფიკატებს გადასცემს.

ჩართული იქნება კულტურული და გასართობი პროგრამის საკითხი,
რომელიც ეკოტურიზმსა და ადგილობრივ კულტურასთან არის
კავშირში.

ღონისძიების შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაცია გამარჯვებულ
მონაწილეებს მათი საპრიზო გრანტების თანხებს გადასცემს.

5.7a

შეფასების კრიტერიუმები ეკოტურიზმის პაკეტის
განხორციელებისთვის
15%

პაკეტის განხორციელება მოხდა რეალისტურად, ადგილობრივი

კრიტერიუმები

რესურსებისა და ადამიანების უნარების გამოყენებით, პაკეტში

სოფლებში

შემავალი პროდუქტები დააინტერესებს ეკოტურისტებს;

გასვლითი

განხორციელებისას პრაქტიკული რეაგირება ხდებოდა

ვიზიტებისთვის.

დაბრკოლებებსა და შესაძლებლობებზე.
15%

უნდა იყოს კავშირი დაცულ ტერიტორიასთან, მის ბუნებრივ
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აქტივებთან და იქ მიმდინარე ტურიზმის აქტივობებთან.
15%

პაკეტში ჩართული უნდა იყოს ეკოტურიზმის სულ მცირე სამი
პროდუქტი ან მომსახურება.

15%

გენერირებული იყო შემოსავლები, ან აშკარაა შემოსავლის
გენერირების პოტენციალი; შემოსავლები ხელს უწყობს
ადგილობრივ მცხოვრებთა საარსებო საშუალებების
გაუმჯობესებას.

15%

განხორციელება იყო ეკოლოგიური თვალსაზრისით მისაღები
და ხელს არ უშლიდა ბუნების დაცვას.

25%

დასკვნით შეფასების სესიაზე განხორციელება კარგად იყო

გამოიყენეთ ზემოთ

წარმოდგენილი და გასაგები იყო, იგი შეიცავდა ზემოთ

მოცემული ხუთი

მოცემულ ხუთ კრიტერიუმს.

კრიტერიუმი
ქულების
დიფერენცირებისთვის.

6
6.1

მედია-ინსტრუმენტი
ადგილობრივი მედიის გამოყენება
არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ მობილიზებული იქნა
ადგილობრივი მედია პროექტის გამოცხადებისთვის, შერჩევისა და
შეფასების ღონისძიებებისთვის (მათ შორის განხორციელების რაუნდის
შესაფასებელი გასვლითი ვიზიტებისთვის), ასევე გაცვლითი ვიზიტისა
და ტრენინგისათვის. ეს ხელს შეუწყობს ინფორმაციის გავრცელებას და
პროცესის გამჭვირვალობას.

7

შეფასება
რეგიონული სამუშაო ჯგუფის ორი წევრი, FPA-ის ფასილიტატორი და
არასამთავრობო ორგანიზაციის თანამშრომლები ჩაატარებენ შეფასებას
და გამოიყენებენ FPA-ის შეფასების ინსტრუმენტს. ამისათვის ისინი
ჩაატარებენ ინტერვიუებს რეგიონული სამუშაო ჯგუფის წევრებთან,
ჟიურის წევრებთან და სულ მცირე ექვს მონაწილესთან, მათ შორის
სულ მცირე ორ მონაწილე ჯგუფთან, რომლებმაც ვერ გაიარეს პირველი
რაუნდი, და ორ მონაწილესთან, რომლებმაც ვერ მოიპოვეს საპრიზო
გრანტი მეორე რაუნდში (ბიზნეს-გეგმა და განხორციელების გეგმა).

შეფასების დასკვნებზე იმსჯელებს რეგიონული სამუშაო ჯგუფი და მათ
შესახებ ინფორმაცია მიეწოდება პროექტს. შეფასების დასკვნები
გამოყენებული იქნება „ქალთა ჯგუფის“ აქტივობების დასაგეგმად
შემდეგი ციკლებისთვის, თუ შემდეგი ციკლი დაგეგმილია.
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დანართი 7. აქტივობის გაიდლაინის მაგალითი „ქალთა ჯგუფი“

ქალთა ჯგუფები შემოსავლის გენერირებისთვის
1.

თემა და მიზანი

1a

თემა

შენიშვნები

ხუთ სოფელში საოჯახო მეურნეობის ფინანსურ საკითხებში და
ადგილობრივ ეკონომიკაში ქალთა როლის განმტკიცება.
1b

მიზანი და ამოცანები:
ქალთა ორგანიზებული ჯგუფების უნარის განვითარება, მართონ
საერთო „ქალთა ჯგუფების ფონდები“, რომლებიც მათ შეუძლიათ
გამოიყენონ შემოსავლის გენერირებისთვის და საოჯახო მეურნეობათა
ეკონომიკის გაუმჯობესებისთვის. შეიქმნება ქალთა ჯგუფები,
რომლებსაც ხელი შეეწყობათ, რომ განახორციელონ სწრაფი მოგების
და/ან სარგებლის მომტანი აქტივობები. ეს შემდეგი ამოცანების
მიღწევას ემსახურება:
1. ყოველდღიური ცხოვრების მართვაში და ადგილობრივ
ეკონომიკასა და საოჯახო მეურნეობებში ქალთა როლის
განმტკიცება;
2. საოჯახო მეურნეობათა ფულადი ნაკადების გაუმჯობესება
ყოველდღიური საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად და
შესაძლებლობათა გამოსაყენებლად;
3. დანაზოგების კულტურის დამკვიდრების ხელშეწყობა;
4. საკუთარი თავის ორგანიზების უნარის, მართვის უნარის,
ინიციატივისა და კრეატიულობის სტიმულირება.

2.

აქტივობის ზოგადი აღწერა
ხუთ

FPA-ის

მიზნობრივ

სოფელში

ქალები,

ჩვეულებრივ,

პასუხისმგებელი არიან საოჯახო მეურნეობის ბიუჯეტის ყოველდღიურ
მართვაზე. ქალთა ორგანიზებული ჯგუფებისთვის ქალთა ჯგუფების
ფონდებში

კაპიტალიზაცია

დაეხმარება

ქალებს,

გენერირების

აქტივობები,

(საწყისი

დაფინანსების

ერთობლივად

მეშვეობით)

წამოიწყონ

შემოსავლის

საოჯახო

მეურნეობათა

გააუმჯობესონ

ფინანსური მდგომარეობა და უფრო თვალსაჩინო გახადონ საკუთარი
როლი

ადგილობრივ

ეკონომიკასა

და

საოჯახო

მეურნეობათა

ფინანსების მართვაში.

საოჯახო მეურნეობათა ყოველდღიური საჭიროებები, გადაუდებელი
ხარჯები და შესაძლებლობები ძალზე მრავალფეროვანია. ამიტომ
ქალთა ჯგუფების ფონდები თავისუფლად იქნება ხელმისაწვდომი,
ვალდებულებებისა თუ შეზღუდვების გარეშე, ვინაიდან თითოეულმა
ჯგუფმა და თითოეულმა ოჯახმა თავად უნდა გადაწყვიტოს, რა არის
მისთვის ყველაზე სასარგებლო. საწყისი დაფინანსების გრანტი ძალზე
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მცირე იქნება საიმისოდ, რომ მნიშვნელოვანი ზემოქმედება მოახდინოს
ინდივიდუალური ოჯახების ეკონომიკაზე. თუმცა მოსალოდნელია,
რომ ერთობლივ „ქალთა ჯგუფების ფონდებში“ აკუმულირებული
საწყისი

დაფინანსება

უფრო

ფართო

ზეგავლენას

მოახდენს

კოორდინირების, ერთმანეთის მხარდაჭერის, „მასშტაბის ეკონომიის“,
ერთობლივი აქტივობებისა და ერთად და ერთმანეთისგან სწავლის
შესაძლებლობების წყალობით.

ქალთა ჯგუფების ფონდები იქნება საწყისი წერტილი და ბერკეტი და
მოხდება

ქალთა

ჯგუფების

სტიმულირება,

პროდუქტიულად

გამოიყენონ ქალთა ჯგუფების ფონდების გრანტები, გაზარდონ ფული
ყოველდღიური

გამოყენებისთვის

და

გაუთვალისწინებელი

გადაუდებელი სიტუაციებისთვის, თუმცა ასევე მოხდება დანაზოგების
გაკეთების

სტიმულირება,

რათა

ხელმისაწვდომი

იყოს

უფრო

სტაბილური დაფინანსება საოჯახო მეურნეობათა გაუთვალისწინებელი
სიტუაციებისთვის.

ქალებს ეთხოვებათ ქალთა ჯგუფების შექმნა; რეგიონული სამუშაო
ჯგუფი დაადგენს ქალთა ჯგუფების მინიმალურ და მაქსიმალურ ზომას
და რამდენიმე ძირითად წესს. დეტალურ წესებს ქალთა თითოეული
ჯგუფი თავად დაადგენს.

ქალთა ჯგუფებს შორის

გაიმართება FPA

კონკურსი ჯგუფების

ჩამოყალიბების, შემოსავლის გენერირებისა და დანაზოგების გაკეთების
სტიმულირების

მიზნით.

პირველი

კონკურსი

იქნება

ჯგუფის

ორგანიზებაში, შემოსავლის გენერირების მიზნით ქალთა ჯგუფების
ფონდების

გამოყენების

წესებსა და

გეგმებში.

მეორე კონკურსი

გაიმართება ქალთა ჯგუფების საქმიანობის შედეგებში ექვსი თვის
შემდეგ. საჭიროების შემთხვევაში გამოყენებული იქნება გაცვლითი
ვიზიტებისა და სწავლის ინსტრუმენტი. ქალთა ჯგუფები, რომლებიც
გამოავლენენ უნარს - მართონ ქალთა ჯგუფების ფონდების მცირე
გრანტები, უკეთ შეძლებენ გამოიყენონ თანხები სხვა წყაროებიდან და
ასევე უკეთ გამოიყენონ უფრო დიდი თანხებიც.

არსებობს რისკი, რომ ფული გაქრება მისი პირველი გამოყენებისას; და
ასეთ შემთხვევაში ფული დაიკარგება. გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ
ჯგუფური გადაწყვეტილებები სიფრთხილით მიიღება და ერთობლივი
პასუხისმგებლობა შეამცირებს რისკს. ფულის დაკარგვა შეიძლება ასევე
მნიშვნელოვანი, თუმცა ძვირად ღირებული სასწავლო გამოცდილება
აღმოჩნდეს, და ის არ უნდა იქნეს გაკრიტიკებული.

3

ბიუჯეტი ქალთა ჯგუფების ფონდების აქტივობისათვის
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დაგეგმილია შემდეგი ბიუჯეტი: 15,000 ევრო ხუთი სოფლისათვის.
დაახლოებით 50% (7,500 ევრო) გამოყოფილია საწყისი დაფინანსების

კაპიტალიზაციის
ინსტრუმენტი

გრანტებისთვის; დაანგარიშების საფუძველი ის არის, რომ, შეფასების
მიხედვით, ქალთა ჯგუფებს შეუერთდებიან ქალები 150 ოჯახიდან,
ხოლო საწყისი დაფინანსების თანხა თითო ოჯახზე 50 ევროა. საბოლოო
თანხა ოჯახზე დაანგარიშდება იმ ოჯახების რაოდენობის მიხედვით,
რომლებიც რეალურად შეუერთდებიან ქალთა ჯგუფებს.
ბიუჯეტის დაახლოებით 50% გაიცემა საპრიზო გრანტების სახით
ქალთა ჯგუფების ორგანიზებისა და საქმიანობის გეგმებისთვის და
საპრიზო გრანტების სახით ქალთა ჯგუფების საქმიანობის
შედეგებისათვის. დეტალურ გადაწყვეტილებას საპრიზო გრანტებისა
და თანხების შესახებ მიიღებს რეგიონული სამუშაო ჯგუფი მას შემდეგ,
რაც ცნობილი გახდება ქალთა ჯგუფების რაოდენობა.

4
4.1

ნაბიჯები
რეგიონული სამუშაო ჯგუფი აღწერს და გამოაცხადებს FPA-ის

გამოყენებული

დაგეგმილ ქალთა ჯგუფების აქტივობას ხუთ სოფელში და სთხოვს

იქნება მედია-

ქალებს ყველა საოჯახო მეურნეობიდან, შეადგინონ ქალთა ჯგუფები

ინსტრუმენტი.

(დადგენილი მაქსიმალური და მინიმალური ზომის). გამოცხადდება
საწყისი დაფინანსების გრანტების ბიუჯეტები და იმ თანხების
დაანგარიშების წესები, რომლებსაც თითოეული ქალთა ჯგუფის
ფონდი მიიღებს.
გამოცხადდება ასევე ორი კონკურსი და შეფასების კრიტერიუმები,
მაგრამ ეს გამოცხადება იმგვარად მოხდება, რომ წაახალისოს ქალები
ჯგუფების შესაქმნელად და არ შეაშინოს ისინი.
ნაცვლად ბევრი წესის და შეზღუდვის დადგენისა, ჯგუფებმა
ყურადღება უნდა გაამახვილონ თანამშრომლობაზე, საერთო
ინტერესების გამონახვაზე, კრეატიულობაზე, წარმოსახვის უნარზე,
სერიოზულ დამოკიდებულებაზე, სოლიდარობაზე და ა.შ., რათა თავად
აღმოაჩინონ საუკეთესო გზები ქალთა ჯგუფების ფონდების
გამოყენებისთვის და მათი მისადაგებისთვის საკუთარი ინტერესებისა
და კომპეტენციებისთვის.

კონკურსების დანიშნულებაა თანამშრომლობის, კრეატიულობისა და
სერიოზული დაგეგმვისა და განხორციელების სტიმულირება საპრიზო
გრანტის მოპოვების შესაძლებლობით, რომელიც დაემატება საწყისი
დაფინანსების გრანტებს და გააადვილებს გეგმების რეალიზებას.
კონკურსის ფარგლებში პრეზენტაციების საჯარო ხასიათი ხელს
შეუწყობს გამჭვირვალობას, ანგარიშვალდებულებას და ყველასთვის
შექმნის სწავლის შესაძლებლობებს.

გამოყენებული იქნება ადგილობრივი მედია და კომუნიკაციის სხვა
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არხები, რათა ეს განცხადება ხუთივე მიზნობრივ სოფელში ყველა
საოჯახო მეურნეობამდე მივიდეს.

4.2

ჯგუფის ჩამოყალიბება
ქალები სოფლებში მცხოვრები სხვადასხვა ოჯახიდან ჩამოაყალიბებენ
ჯგუფებს იმის მიხედვით, რა მიაჩნიათ შესაფერისად, სიახლოვის,
ნათესაური კავშირების, ოჯახური კავშირებისა და ა.შ. მიხედვით.
მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ენდობოდნენ ერთმანეთს და ჰქონდეთ
საერთო სურვილი, საუკეთესო სახით გამოიყენონ ეს შესაძლებლობა,
რადგან შიდა წესების შესრულება მხოლოდ თავად ჯგუფში
სოციალური კონტროლის მეშვეობით არის შესაძლებელი, ვინაიდან არ
არის ნებადართული არანაირი ჩარევა გარედან.

ჯგუფის ხელმძღვანელები მხოლოდ ჯგუფის წევრი ქალები შეიძლება
იყვნენ. ეს წესი იმისთვის არის დადგენილი, რომ გამოირიცხოს
მამაკაცებისა და ახალგაზრდების მონაწილეობა. საჭიროა ამ წესის
შესრულება, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს, რომ გადაწყვეტილებებს
ქალები მიიღებენ.

თუმცა ჩვენი რეკომენდაციაა, რომ თითოეულ ჯგუფში სულ მცირე 8
წევრი შედიოდეს, რათა მეტი შესაძლებლობა იყოს სწავლისთვის და
მიზანმიმართული საქმიანობის ერთობლივად შესრულებისთვის, ასევე
მნიშვნელოვანი სასტარტო ფონდის არსებობისთვის. ამას გარდა,
რეკომენდაციას ვუწევთ, რომ ჯგუფის წევრთა რაოდენობა არ
აღემატებოდეს 25-ს, რადგან უფრო დიდი ზომის ჯგუფებში იკლებს
ერთმანეთის მიმართ ნდობა, გამჭვირვალობა და სწავლის
შესაძლებლობა.

4.3

ჯგუფის რეგისტრაცია
ქალებს მიეცემათ X კვირა (მაგ. ოთხიდან ექვს კვირამდე)
რეგისტრაციის გამოცხადებიდან ჯგუფების ჩამოყალიბების და
რეგისტრაციის გავლისთვის.
რეგისტრაციისთვის ისინი წარადგენენ მარტივ „დაფუძნების შესახებ
ცნობას“, რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს ყველა მონაწილე ქალის
მიერ, და წევრი საოჯახო მეურნეობების ჩამონათვალს. რეგისტრაციის
დოკუმენტი წარედგინება რეგიონულ სამუშაო ჯგუფს ან თითოეულ
სოფელში დანიშნულ წარმომადგენელს. თავდაპირველი წესები
მარტივი უნდა იყოს, როგორიც არის, მაგალითად, მათი განზრახვა,
მონაწილეობა მიიღონ FPA-ის „ქალთა ჯგუფების“ აქტივობაში ჯგუფის
სახით, მიიღონ ერთობლივი გადაწყვეტილებები და აწარმოონ მარტივი
სარეგისტრაციო ჟურნალი, რომელშიც დააფიქსირებენ საკუთარ
აქტივობებს, შეხვედრებს და გადაწყვეტილებებს და მარტივად
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აღრიცხავენ შემოსულ და გასულ თანხებს.

4.4

ქალთა ჯგუფების ფონდებში საწყისი დაფინანსების გრანტის თანხის
ჩარიცხვა
ქალთა ჯგუფების რეგისტრაციის შემდეგ რეგიონული სამუშაო ჯგუფი
დაიანგარიშებს საწყისი დაფინანსების გრანტის თანხას თითოეული
შემოერთებული საოჯახო მეურნეობისთვის და თითოეული ქალთა
ჯგუფისთვის. შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაცია გადასცემს საწყისი
დაფინანსების გრანტის თანხას თითოეულ რეგისტრირებულ ქალთა
ჯგუფს, ოჯახის წევრთა რაოდენობის მიხედვით.

4.5

ჯგუფის ფუნქციონირება
ქალთა ჯგუფები დამოუკიდებლად მუშაობენ.

არ არის დაგეგმილი
გაცვლითი
ვიზიტებისა და

თითოეულ ჯგუფს შეუძლია საკუთარი წესების დაწესება და იგი

სწავლის

მიიღებს გამოყოფილ თანხას მონაწილე ოჯახების რაოდენობის

ინსტრუმენტის

მიხედვით. წესები სხვადასხვა ჯგუფში შეიძლება განსხვავებული იყოს,

გამოყენება.

ან საერთო ყველა ჯგუფისთვის სოფელში, ან სულაც საერთო ყველა
მონაწილე სოფლისთვის. მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში თითოეულ
ჯგუფს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება წესების შეცვლის შესახებ.

ზოგადი
ინფორმაცია
შეიძლება

მოთხოვნილია მხოლოდ, რომ თითოეულ ჯგუფს ჰქონდეს

გავრცელდეს

სარეგისტრაციო ჟურნალი, სადაც ისინი დააფიქსირებენ საკუთარ

ადგილობრივი

აქტივობებს, შეხვედრებს და გადაწყვეტილებებს და ძალიან მარტივად

მედიის ან

აღრიცხავენ ფინანსებს (შემოსულ და გასულ თანხებს).

განცხადებების
გამოქვეყნების

ჯგუფის ხელმძღვანელები მხოლოდ ჯგუფის წევრი ქალები შეიძლება
იყვნენ. ეს წესი იმისთვის არის დადგენილი, რომ გამოირიცხოს
მამაკაცებისა და ახალგაზრდების მონაწილეობა. საჭიროა ამ წესის
შესრულება, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს, რომ გადაწყვეტილებებს
ქალები მიიღებენ.

არხების
საშუალებით, რათა
ყველას მიეწოდოს
ინფორმაცია ქალთა
ჯგუფებისთვის
განკუთვნილი
რეკომენდაციების

საჭიროა ქალების წახალისება, რომ იმსჯელონ ქალთა ჯგუფების

შესახებ, ან სულაც

ფონდების გამოყენების შესახებ, განსაკუთრებით ინოვაციური და

შესაძლებელია

მდგრადი აქტივობების მეშვეობით შემოსავლის გენერირებისთვის.

მედიით გაშუქდეს,
თუ როგორ იწყება
ზოგიერთი ქალთა

ჯგუფში ქალთა ჯგუფების ფონდების სასურველი გამოყენების

ჯგუფის

სახელმძღვანელოდ საპრიზო გრანტებისთვის განკუთვნილი შეფასების

ჩამოყალიბება.

კრიტერიუმები უნდა იქნეს გათვალისწინებული (იხილეთ ქვემოთ).
მიუხედავად ამისა, ჯგუფებს შეუძლიათ მისდიონ ან არ მისდიონ ამ
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გაიდლაინებს, მაგრამ გაიდლაინები მათ მდგრადობისკენ მისცემს გეზს
(და, შესაბამისად, წარმოადგენს ახალ შესაძლებლობებს მომავალში
ახალი დახმარების მისაღებად).

ამას გარდა, რამდენიმე ჯგუფმა შეიძლება ერთად იმუშაოს გარკვეული
აქტივობების შესასრულებლად. ასეთ შემთხვევაში თითოეული
ჯგუფის ჟურნალში თანამშრომლობის საფუძველზე შესრულებული ეს
აქტივობებიც უნდა აღირიცხოს.

4.6

ქალთა ჯგუფების მხარდაჭერა
გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ქალთა ჯგუფები საკმაოდ კარგად მუშაობენ
დამოუკიდებლად. რეგიონულმა სამუშაო ჯგუფმა და FPA-ის
ფასილიტატორმა უნდა შეამოწმონ, კარგად მუშაობენ თუ არა ქალთა
ჯგუფები ან, თუ მათ რაიმე კითხვები ან სირთულეები აქვთ, ხომ არ
უნდათ რაიმე დახმარების მიღება.
ცალკეულ ჯგუფებს შეიძლება მარტივი რჩევები მიეცეთ, თუმცა უნდა
გახსოვდეთ, რომ ქალთა ჯგუფები ეჯიბრებიან ერთმანეთს
ორგანიზებაში, აქტივობათა დაგეგმვასა და შესრულებაში. რჩევა,
რომელიც სხვა ჯგუფებსაც გამოადგებათ, ყველას უნდა მიეცეს ყველა
ქალთა ჯგუფის წარმომადგენლებთან ყველა შეხვედრაზე, ან საჯარო
სესიაზე, რათა შენარჩუნებული იყოს გამჭვირვალე, მიუკერძოებელი და
თანასწორი სათამაშო მოედანი ყველა ჯგუფისათვის.

5

პირველი კონკურსი ქალთა ჯგუფების ჩამოყალიბებაში და აქტივობათა
გეგმებში
ამ კონკურსის ამოცანაა, წაახალისოს ქალები, სწორად მოახდინონ
ორგანიზება, მოამზადონ კარგი და სიცოცხლისუნარიანი გეგმა
შემოსავლის გენერირების ერთობლივი აქტივობებისთვის და
წარმოადგინონ ეს გეგმა რეგისტრაციიდან და დაფუძნებიდან ორ
თვეში.
კონკურსი სოფლის დონეზე ჩატარდება და შეფასებაც სოფლის დონეზე
გამართულ ღონისძიებებზე მოხდება. ამ დროს ქალთა ჯგუფები
წარმოადგენენ თავიანთ დამუშავებულ „დაფუძნების შესახებ ცნობას“
და თავიანთ შიდა წესებს წევრთა პასუხისმგებლობებთან,
ხელმძღვანელობასთან, ჩანაწერების წარმოებასა და
გადაწყვეტილებების მიღებასთან დაკავშირებით. მეორე ნაწილში
ქალები წარმოადგენენ თავიანთ გეგმას შემოსავლის გენერირების
ერთობლივი აქტივობისთვის, განმარტავენ, რა აქტივობას
განახორციელებენ (რა იქნება მათი პროდუქცია, სერვისი), როგორ
შექმნიან პროდუქტს ან სერვისს, როგორ გამოიყენებენ ქალთა ჯგუფის
ფონდს და საკუთარ რესურსებს, ისაუბრებენ მიზნობრივი ბაზრის და
მოსალოდნელი შემოსავლების შესახებ. პრეზენტაციის მესამე ნაწილში
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განხილული იქნება გეგმა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ იქნება
გამოყენებული შემოსავლები.
პრეზენტაცია შეიძლება ჩატარდეს ნებისმიერი ფორმით, რომელსაც
ქალთა ჯგუფები ყველაზე შესაფერისად მიიჩნევენ მათი ჯგუფისა და
გეგმების წარდგენისათვის. იმ შემთხვევაში, თუ მათ დასჭირდებათ
მასალები ან ადგილზე რაიმეს მოწყობა პრეზენტაციისთვის, ეს
წინასწარ უნდა იქნეს განხილული რეგიონულ სამუშაო ჯგუფთან და
შემდეგ ორგანიზებული იქნეს არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ.

5.1

ჟიურის შედგენა
ჩამოყალიბდება ადგილობრივი დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი
ჟიური, მაგალითად, ისეთი არასამთავრობო ორგანიზაციების
თანამშრომლებისგან, რომლებიც მუშაობენ ქალთა განვითარების,
ჯგუფების ფორმირებისა და მცირე ბიზნესის ხელშესაწყობად. ჟიურის
წევრებს მიეცემათ მითითება, კონკურსის კრიტერიუმებს ქულები
პროფესიონალურად და მიუკერძოებლად მიანიჭონ.
ჟიური უნდა მოემზადოს შეფასების ღონისძიებაზე ქულების მინიჭების
და შეფასების სახალხოდ, ყველასათვის გასაგებად ასახსნელად და
დასასაბუთებლად.

5.2

კრიტერიუმები ქალთა ჯგუფების ჩამოყალიბებისა და აქტივობათა
გეგმებისთვის:
35%

მარტივი და მკაფიო წესები ქალთა ჯგუფისთვის: მკაფიო წესები
წევრთა მოვალეობებთან, ხელმძღვანელთან, ჩანაწერების
მწარმოებელ პირთან და ქალთა ჯგუფის ფონდის
ხაზინადართან დაკავშირებით.
წესები თანამშრომლობასთან, გადაწყვეტილებათა მიღებასთან
და ჟურნალისა და ფინანსური ჩანაწერების წარმოებასთან
დაკავშირებით.

35%

შემოსავლის გენერირების აქტივობათა გეგმა, რომელსაც ყველა
წევრი უჭერს მხარს, არის პრაქტიკულად განხორციელებადი და
სიცოცხლისუნარიანი, ანუ მისი მიღწევა შესაძლებელია ქალთა
ჯგუფის ფონდში არსებული რესურსებით, საკუთარი
შენატანებითა და წევრთა ცოდნისა და უნარების მეშვეობით;
ინოვაცია და კრეატიულობა.

10%

აქტივობათა გარემოსდაცვითი და სოციალური მდგრადობა:
დაგეგმილი აქტივობები არ მოახდენს ნეგატიურ ზემოქმედებას
გარემოზე და სოციალურ ზემოქმედებას სოფელში.

10%

იმ შემოსავლების მდგრადი და სამართლიანი გამოყენების
გეგმები, რომლის მოპოვებასაც ისინი ელიან.

10%

პრეზენტაციის ხარისხი.
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5.3

პრეზენტაციისა და შეფასების ღონისძიება
თითოეულ სოფელში გაიმართება პრეზენტაციისა და შეფასების

FPA-ის

საჯარო ღონისძიება.

ფასილიტატორმა

ქალთა თითოეული ჯგუფი წარადგენს საკუთარ ორგანიზაციას და
შემოსავლის გენერირების აქტივობათა გეგმას სამი ძირითადი
საკითხის შესაბამისად:

მისცეს ქალთა
ჯგუფებს მათი
პრეზენტაციების

1. ქალთა ჯგუფის ორგანიზება და წესები: წესები წევრთა
მოვალეობებთან, ხელმძღვანელის დასახელებასთან, ჩანაწერების
მწარმოებელ პირთან და ხაზინადართან, თანამშრომლობასთან,
გადაწყვეტილებათა მიღებასთან და ჩანაწერების წარმოებასთან
დაკავშირებით;
2. შემოსავლის გენერირების გეგმა: რა აქტივობის განხორციელებას,
რა პროდუქტისა თუ სერვისის შექმნას გეგმავენ; როგორ
გამოიყენებენ ქალთა ჯგუფის ფონდის საწყისი დაფინანსების
გრანტს და საკუთარ რესურსებს, თავად რა შენატანს შეიტანენ
საერთო საქმეში და როგორ მოიტანს ეს შემოსავალს (პოტენციური
კლიენტები და პროგნოზირებული გაყიდვები), რატომ ფიქრობენ,
რომ ეს მომგებიანი იქნება, სავარაუდო რისკები, და როგორ
ფიქრობენ ამ რისკების შერბილებას;
3. როგორ აპირებენ მიღებული შემოსავლის გამოყენებას.
ჟიურის ყოველმა წევრმა ქულები უნდა მიანიჭოს თითოეულ
პრეზენტაციას შერჩევის თითოეული კრიტერიუმის მიხედვით. ბოლოს
შესრულდება არითმეტიკული დაანგარიშება თითოეული ჯგუფის
მთლიანი ქულის გამოსათვლელად და დაემატება შენიშვნებიყოველი
გუნდისთვის შეფასების თითოეული კრიტერიუმის მიხედვით
მინიჭებული ქულების დასასაბუთებლად.

ჟიურის თავმჯდომარე წარმოადგენს შედეგებს, თითოეულ
გამარჯვებულს საპრიზო სერტიფიკატებს გადასცემს და ყველა ჯგუფს
წაახალისებს, გააგრძელონ მუშაობა, რადგან სეზონის ბოლოს
გაიმართება მეორე კონკურსი ჯგუფების საქმიანობის შედეგებში.

მოწვეული იქნება ადგილობრივი მედია ღონისძიების გასაშუქებლად.
ღონისძიების შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაცია გამარჯვებულ
მონაწილეებს მათი საპრიზო გრანტების თანხებს გადასცემს.

5.4

შეიძლება რჩევები

საპრიზო გრანტები
თითოეულ სოფელში პირველ რაუნდში საპრიზო გრანტების თანხებია:
1-ლი პრიზი - 250 ევრო, მე-2 პრიზი - 150 ევრო, მე-3 პრიზი - 100 ევრო
(მთლიანი ბიუჯეტი ხუთი სოფლისთვის - 2,500 ევრო).
საპრიზო გრანტების თანხებს შეფასების ღონისძიების შემდეგ
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მოწვეული უნდა
იქნეს
ადგილობრივი
მედია ღონისძიების
გასაშუქებლად.
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არასამთავრობო ორგანიზაცია გასცემს.

6

კონკურსი სეზონის ბოლოს ჯგუფის ფუნქციონირებაში / საქმიანობის
შედეგებში
ამ კონკურსის მიზანია ბენეფიციართა ჯგუფების მიერ ქალთა
ჯგუფების ფონდების სათანადოდ გამოყენების სტიმულირება: ის
დინამიკურია, რადგან ეს არის „პრიზი საუკეთესო შედეგებისა და
სწავლისათვის“.

6.1

ჟიურის შედგენა
ჟიური შეიძლება იყოს იგივე, რაც პირველ რაუნდში, და მას მცირედი
მითითებები დასჭირდება. ახალი ჟიურის შემთხვევაში იხ. ნაბიჯი 5.1.

6.2

კრიტერიუმები:
15%

გამჭვირვალობა მართვასა და ორგანიზაციულ დინამიკაში

15%

სწავლის ხარისხი და ისტორია (მიღებული გაკვეთილები)

20%

ქალთა ჯგუფების ფონდების სათანადოდ გამოყენება, მონაწილე
ოჯახების (ჯგუფის) სასიკეთოდ

15%

კაპიტალიზაცია (გაზრდილი დაფინანსება, მოზიდული
დამატებითი სახსრები და შემოსავლები)

15%

კრეატიულობა სახსრების ოპტიმალური გამოყენებისთვის
საუკეთესო მეთოდების ძებნასა და აღმოჩენაში

10%

მესამე მხარეთა წყაროების გამოყენება სახსრების გასაზრდელად

5%

სასოფლო ორგანიზაციისა და მამაკაცების როლი აქტივობათა
მხარდაჭერაში

5%

ფონდის ისტორიასთან, მის გამოყენებასა და სწავლასთან
დაკავშირებული პრეზენტაციის ხარისხი

6.3

პრეზენტაციისა და შეფასების ღონისძიება
თითოეულ სოფელში გაიმართება პრეზენტაციისა და შეფასების

FPA-ის

საჯარო ღონისძიება.

ფასილიტატორმა

ქალთა თითოეული ჯგუფი წარადგენს საკუთარ საქმიანობას ქალთა
ჯგუფის სახით და შემოსავლის გენერირების აქტივობებს სამი
ძირითადი საკითხის შესაბამისად:

შეიძლება რჩევები
მისცეს ქალთა
ჯგუფებს მათი
პრეზენტაციების

1. ქალთა ჯგუფის ფუნქციონირება: როგორ წარიმართა
თანამშრომლობა, ხელმძღვანელის, ჩანაწერების მწარმოებელი
პირისა და ჩანაწერების წარმოების საქმიანობა? წესები გამოსადეგი
იყო თუ მოინდომებდნენ მათ შეცვლას? ადვილი იყო ჯგუფური
აქტივობების შეთავსება საოჯახო თუ სხვა მოვალეობებთან? რა
ისწავლეს თანამშრომლობის შედეგად?
2. შესრულდა თუ არა შემოსავლის გენერირების დაგეგმილი
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აქტივობები? რა შემთხვევაში იყო ისინი წარმატებული და როდის
შეხვდათ სირთულეები? როგორ გამოიყენეს საკუთარი რესურსები
და/ან მოიპოვეს თუ არა სახსრები ან რესურსები სხვებისგან?
3. ხომ არ მიიღეს დახმარება სოფელში მცხოვრები სხვა
ადამიანებისაგან?
4. მიიღეს თუ არა ის შემოსავალი, რომელსაც ელოდნენ? როგორ
გამოიყენეს ეს შემოსავალი და როგორ გეგმავენ თავიანთ ქალთა
ჯგუფის ფონდს სამომავლოდ?
5. აქვთ თუ არა გაგრძელების ან მათი აქტივობების შეცვლის რაიმე
გეგმები?
ჟიურის ყოველმა წევრმა ქულები უნდა მიანიჭოს თითოეულ
პრეზენტაციას შერჩევის თითოეული კრიტერიუმის მიხედვით. ბოლოს
შესრულდება არითმეტიკული დაანგარიშება ყოველი ჯგუფის
მთლიანი ქულის გამოსათვლელად და დაემატება შენიშვნები
თითოეული გუნდისთვის შეფასების თითოეული კრიტერიუმის
მიხედვით მინიჭებული ქულების დასასაბუთებლად.

ჟიურის თავმჯდომარე წარმოადგენს შედეგებს, თითოეულ
გამარჯვებულს საპრიზო სერტიფიკატებს გადასცემს და ყველა ჯგუფს
წაახალისებს, გააგრძელონ მუშაობა.

მოწვეული იქნება ადგილობრივი მედია ღონისძიების გასაშუქებლად.
შეფასების ღონისძიების შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაცია
გამარჯვებულ მონაწილეებს მათი საპრიზო გრანტების თანხებს
გადასცემს.
6.4

საპრიზო გრანტები
მეორე კონკურსში საპრიზო გრანტების თანხებია:
1-ლი პრიზი - 500 ევრო, მე-2 პრიზი - 300 ევრო, მე-3 პრიზი - 200 ევრო
(თითოეულ სოფელში)
(მთლიანი ბიუჯეტი ხუთი სოფლისთვის - 5,000 ევრო).
საპრიზო გრანტების თანხებს შეფასების ღონისძიების შემდეგ
არასამთავრობო ორგანიზაცია გასცემს.

7

შეფასება
რეგიონული სამუშაო ჯგუფის ორი წევრი, FPA-ის ფასილიტატორი და
არასამთავრობო ორგანიზაციის თანამშრომლები ჩაატარებენ შეფასებას
და ამისათვის გამოიყენებენ FPA-ის შეფასების ინსტრუმენტს. ისინი
ჩაატარებენ ინტერვიუებს რეგიონული სამუშაო ჯგუფის ორ წევრთან,
ჟიურის ორ წევრთან და სულ მცირე ორ მონაწილესთან ქალთა
ჯგუფიდან თითოეული სოფლიდან. მონაწილეებთან ინტერვიუები
შეიძლება ჩატარდეს ინდივიდუალურად ან ქალთა სხვადასხვა ჯგუფის
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წევრთა მცირე ჯგუფებში; მონაწილეებთან ინტერვიუები ასევე უნდა
მოიცავდეს სულ მცირე ოთხ ჯგუფს, რომლებმაც ვერ მოიპოვეს პრიზი.

შეფასების დასკვნებზე იმსჯელებს რეგიონული სამუშაო ჯგუფი და მათ
შესახებ ინფორმაცია მიეწოდება პროექტს. შეფასების დასკვნები
გამოყენებული იქნება „ქალთა ჯგუფის“ აქტივობების დასაგეგმად
შემდეგი ციკლებისთვის, თუ შემდეგი ციკლი დაგეგმილია.
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დანართი 8. სოფლის პირობების სწრაფი შეფასების (RRA) მეთოდები და
გაიდლაინები

ფინანსური თანამონაწილეობრივი მიდგომის (FPA) საწყის ფაზაში ჩატარებული სოფლის
პირობების სწრაფი შეფასება იყენებს სწრაფ და არაფორმალურ მეთოდებს შემდეგი
საკითხების შესახებ ინფორმაციის შესაგროვებლად:
❖ საოჯახო მეურნეობისა და თემის დონეზე საარსებო საშუალებებთან
დაკავშირებული ის ძირითადი საკითხები, რომლებიც შეიძლება მოგვარდეს FPAის კონკრეტული აქტივობების დახმარებით;
❖ სოციალური სტრუქტურები და ხელმძღვანელობა, სხვადასხვა სეგმენტების
დადგენა, და შესაძლო კანდიდატები რეგიონული სამუშაო ჯგუფისთვის და,
შეიძლება, სოფლების სამუშაო ჯგუფისთვის.
სოფლის პირობების სწრაფი შეფასების მიზანია დიდი საქმეების მთლიანობაში სწორად
გაკეთება მიზნობრივ სოფლებში სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარესთან ჩატარებული
ინტერვიუების საფუძველზე, მაგრამ დეტალურ რაოდენობრივ ანალიზზე ფოკუსირების
გარეშე. ეს მოიცავს „მოსმენით კვლევას“ და იტერატიული მეთოდებისა და კონტროლის
კრეატიულ კომბინირებას, მათ შორის სხვადასხვა წყაროდან და ინფორმაციის სხვადასხვა
მომწოდებლისგან მიღებული მონაცემების ჯვარედინ შემოწმებას. სოფლის პირობების
სწრაფი შეფასება ყურადღებას აქცევს, აგრეთვე, ინფორმაციის მეორად წყაროებსა და
რუკებსა თუ თანამგზავრიდან გადაღებულ ფოტოებს სოფლის ადგილმდებარეობის და
ლანდშაფტის შესახებ წარმოდგენის შესაქმნელად. კვლევაში გამოიყენება:
❖ უშუალო დაკვირვება, ფეხით გასეირნება, გაცნობა, აქტივობებში მონაწილეობა;
❖ ინტერვიუ ინფორმაციის ძირითად მომწოდებლებთან, ჯგუფური ინტერვიუ.
სოფლის პირობების სწრაფი შეფასების თემები

•

შემოსავლის წყაროები;

•

ნატურით შემოსავლის წყაროები;

•
•

ფულადი საშუალებების ბრუნვა;
ოფიციალური
და
არაოფიციალური

კრედიტის

ხელმისაწვდომობა;
•

შემოსავალი მიგრაციიდან;

•

ბუნებრივი რესურსების გამოყენება;

•

დემოგრაფიული

•

ზემოქმედება;
დაუცველი ან უმცირესობათა ჯგუფები;

•

სოციალურად

ტენდენციები,

აქტიური

მათ

ფორმალური

შორის

და

ემიგრაციის

არაფორმალური

ორგანიზაციები;

•

მმართველობის

ტრადიციული

ახლანდელი.
8.1

უშუალო
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დაკვირვება
დაკვირვება იწყება სოფლის ტერიტორიაზე შესვლიდან და იძლევა ინფორმაციას მისი
მისადგომობის შესახებ. წარმოიდგინეთ, მაგალითად, როგორ შეიძლება სოფელში შესვლა
წელიწადის სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა ამინდში.

შეხედეთ, როგორ გამოიყენება მიწა, გადახედეთ მცენარეულ საფარს, მინდვრების
განლაგებას,

წყლის

ნაკადებს

და

სარწყავ

არხებს.

სოფელში

დააკვირდით

ინფრასტრუქტურის მდგომარეობას, სახლებს, გზებს, ელექტრომომარაგების ხაზებს,
კანალიზაციას, ნარჩენების მართვას და ა.შ.

დააკვირდით სახლებისა და ბაღების მდგომარეობას, როგორ ინახება შეშა, სასოფლოსამეურნეო ტექნიკის არსებობას (და მის მდგომარეობას), სატრანსპორტო საშუალებებს,
სოფლის მაღაზიებს და ა.შ.

8.2 ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები ინდივიდებისა და ჯგუფებისთვის
ნახევრად

სტრუქტურირებული

ინტერვიუები

შეიძლება

ჩატარდეს

ინფორმაციის

ინდივიდუალურ მომწოდებლებთან, ჯგუფური განხილვებისას ან ფეხით გასეირნების
დროსაც კი. შესაგროვებელი ინფორმაციის ხარისხი და ღირებულება დამოკიდებულია
ინტერვიუერსა

და

გასაუბრებაში

მონაწილე

ადამიანებზე.

აქედან

გამომდინარე,

ინტერვიუერი კარგად უნდა იქნეს მომზადებული, ხოლო რესპონდენტები - გულდასმით
შერჩეული. პირველი, ვისაც უნდა შეხვდნენ ინტერვიუერები და ვისგანაც უნდა მიიღონ
ინფრმაცია, არიან სოფლის ლიდერები; მათ შეიძლება ინტერვიუერს მიუთითონ სხვა
პირები, რომლებთანაც მიზანშეწონილია გასაუბრება. თუმცა ინტერვიუერები ასევე უნდა
გაესაუბრონ სხვადასხვა სეგმენტების და სასოფლო ორგანიზაციების (მაგალითად,
ფერმერების

ჯგუფები,

ქალთა

ჯგუფები

ან

ადგილობრივი

არასამთავრობო

ორგანიზაციები) წარმომადგენლებს.
სათანადო

კითხვების

ჩამონათვალი

უნდა

დასმის

მიზნით

გამოიყენოს.

ინტერვიუერმა

ინტერვიუსთვის

თემების

საუკეთესოა

საკონტროლო
არაფორმალური

ატმოსფეროს შერჩევა, სადაც ადამიანები თავისუფლად იგრძნობენ თავს. მიეცით
რესპონდენტებს ფიქრის და პასუხების ჩამოყალიბების დრო, ნუ აჩქარდებით. კარგი
ინტერვიუერი გულწრფელად არის დაინტერესებული რესპონდენტებით და მათი
სათქმელით. იგი კითხვებს ისე სვამს, რომ ადამიანებს თავისუფლად და გულახდილად
ლაპარაკის სურვილს უჩენს. იგი რესპონდენტებს უსვამს მათი პასუხებიდან გამომდინარე
კითხვებს, აინტერესებს ნათქვამის საფუძველი, მიზეზები და საკითხის აღქმა, რათა უკეთ
გაერკვეს პრობლემაში. ინტერვიუერმა ასევე შეიძლება იკითხოს, ყველა ერთნაირად
აღიქვამს აღნიშნულ საკითხს სოფელში თუ არა. არ არის აუცილებელი საკონტროლო
ჩამონათვალში მოცემული თემების თანმიმდევრობის დაცვა. ინტერვიუს უნდა ჰქონდეს
დიალოგის სახე, თუმცა ინტერვიუერმა დროდადრო უნდა შეამოწმოს, განხილული იქნა
თუ არა საკონტროლო ჩამონათვალში მოცემული ყველა საკითხი. აჩვენეთ ადამიანებს,
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რომ ყურადღებით უსმენთ. ამასვე უნდა გამოხატავდეს თქვენი პოზიტიური სხეულის ენა.
მოერიდეთ დახურულ კითხვებს, სადაც პასუხი უნდა იყოს „დიახ“ ან „არა“.ასევე ნუ
დაუსვამთ თქვენს ვარაუდზე დაფუძნებულ კითხვებს. უმჯობესია, ღია კითხვები
გამოიყენოთ. გახსოვდეთ, რომ ზოგიერთმა რესპონდენტმა შეიძლება ისეთი პასუხები
გაგცეთ, რომლებსაც, მისი აზრით, მისგან მოელიან. მაგალითად, თუ ინტერვიუერი
განაცხადებს,

რომ

იგი

წარმოადგენს

მეტყევეობასთან

დაკავშირებულ

პროექტს,

რესპონდენტების პასუხები შეიძლება ეხებოდეს შეშას, ხის მასალას და მეტყევეობასთან
დაკავშირებულ

აქტივობებს;

დაკავშირებულ

პროექტს,

თუ

ინტერვიუერი

რესპონდენტებმა

წარმოადგენს

შეიძლება

მეცხოველეობასთან

ითხოვონ

ვეტერინარული

მომსახურებები.

8.3 სოფელში ფეხით გასეირნება
სოფელში ფეხით გასეირნებას შეიძლება ჩატარდეს როგორც „ინტერვიუ სერინობისას“
თემის ზოგიერთ წევრთან ან რესპონდენტებთან როგორც „გამყოლებთან“. სეირნობისას
ინტერვიუერს შეუძლია კითხვების დასმა იმასთან დაკავშირებით, რაც მათ გზად
შეხვდებათ, და ასევე საკონტროლო ჩამონათვალის საკითხების მიხედვით. მიდამოში
გასეირნება

გარემოზე

დაკვირვების,

ბუნებრივი

რესურსების

გამოყენების,

მიწათსარგებლობის და სოფლის მეურნეობის საკითხების განხილვის კარგ საშუალებას
იძლევა. სოფელში სეირნობისას შეიძლება კითხვების დასმა ცხოვრების პირობების და
ინფრასტრუქტურის,

თემში

არსებული

სეგმენტების,

ბოლოდროინდელი

გაუმჯობესებების შესახებ და ა. შ. ზოგადად, უკეთესია სეირნობის დაწყება შორეული
წერტილიდან (არ არის აუცილებელი, ეს იყოს სოფლის განაპირა საზღვარი ან მაღალი
მთის კალთა), თანდათან შემოსვლა სოფელში და საუბრის სათანადოდ წარმართვა.
ინფორმაცია ზოგჯერ ვიზუალურად იწერება „სეირნობის დიაგრამაზე“ (იხ. მაგალითი
შემდეგ გვერდზე), თუმცა ეს არ არის მოთხოვნა. შეიძლება ტაბულარული პრეზენტაციის
გაკეთება ან შეგროვებული ინფორმაციის უბრალოდ თანმიმდევრულად აღწერა. FPA არ
მოითხოვს ამგვარ „სეირნობის დიაგრამას“.

8.4 სათემო ორგანიზაციების და თემის სეგმენტების ანალიზი
დასასმელი კითხვები:
❖ სოფლის ლიდერები, როგორ მიიღეს მათ ეს პოზიცია და რა როლს ასრულებენ ისინი;
❖ სოფლის ფორმალური და არაფორმალური ჯგუფები, კომიტეტები, ასოციაციები ან
თემის სეგმენტები და რა როლი აკისრია მათ, ან როგორია მათი საარსებო
საშუალებების სპეციალური ბაზა;
❖ ნებისმიერი პირები, რომლებიც თემში რაიმე კონკრეტულ როლს ასრულებენ;
❖ ქალების, მამაკაცების, ახალგაზრდებისა და ხანდაზმულების როლი და მათ წინაშე
არსებული საარსებო საშუალებებთან დაკავშირებული საკითხები;
❖ გარეშე ორგანიზაციები, რომლებიც გავლენას ახდენენ სოფლის ცხოვრებასა და
საარსებო საშუალებებზე, მაგალითად, რეგიონული სამთავრობო ორგანოები, სოფლის
განვითარების რეგიონული პროექტები, რელიგიური ორგანიზაციები ან სხვა.
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ზოგჯერ ხდება ინფორმაციის ვიზუალიზაცია ე.წ. ვენ-დიაგრამაში, სადაც იხაზება დიდი
წრე, რომელიც წარმოადგენს სოფლის საზღვრებს. ამ წრეში ჯგუფები და სეგმენტები
აისახება ასევე წრეებით, ხოლო კონკრეტული როლების მქონე ადამიანები შეიძლება
აღინიშნონ სამკუთხედებით. კარენ შუნმეიქერ ფრედენბერგი (2008) იძლევა ვენდიაგრამის შექმნის აღწერას. FPA-ისთვის ამგვარი დიაგრამა არ მოითხოვება.
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ზონა

სოფელი

დახასიათება და
მთავარი
დაკვირვებები

სახლები, ზოგიერთი
ბაღით. ხეხილი.
ინფრასტრუქტურა. ხეები
გზის გასწვრივ.

ბუნებრივი
რესურსების
გამოყენება
საკითხები

სასოფლოსამეურნეო
საქმიანობები

სასოფლო-სამეურნეო
მინდვრები
სასოფლო-სამეურნეო
მინდვრები (ზოგიერთი
მათგანი ირწყვება), სასოფლო
გზებით, ბაღებით, ხეებით
დაფარული ტერიტორიები,
ნასვენი მიწები.
ხეები შეშისთვის, ზამთარში
საძოვრებისთვის
გამოყენებული მიწის
დასვენება
ზამთრის საძოვრებისა და
თივის ნაკლებობა

მთიანი ნაწილი
ტყეები და საძოვრები

ზაფხულის
მაღალმთიანი
საძოვრები, შეშა
ხეების უკანონო ჭრა.
ეროზია პირუტყვის
გადაადგილების
გზებზე, საძოვრის
გადაძოვა საქონლის
მიერ.
მძოველი მსხვილფეხა
საქონელი, ცხვარი,
თხები.

ბოსტნები,
თავისუფლად
გადაადგილების
საშუალების მქონე
ქათმები, ბოსლები
საქონლისთვის
ნაკელი ბოსლების
მიმდებარედ
სახლები, გზები,
კანალიზაცია,
ელექტრომომარაგება,
წყალმომარაგება, …

ძირითადი მოსავალი:
ხორბალი, სიმინდი, თივა,
კარტოფილი, ….
ხეხილი: ატამი, ….

საკითხები

ნარჩენების მართვა
მოუკირწყლავი გზები
კანალიზაცია

გაფუჭებული სარწყავი
სისტემა,
ცუდ მდგომარეობაში მყოფი
სასოფლო გზები

ცუდი მისადგომი
გზები, მაღალ
ადგილებში
პირუტყვისთვის
სასმელი წყლის
უქონლობა

შემოსავლისა და
საარსებო
საშუალებების
უზრუნველყოფა

შემოსავალი
დასაქმებიდან,
მიგრანტების შრომა

შემოსავალი სოფლის
მეურნეობიდან, საკუთარი
მოხმარება

შემოსავალი
პირუტყვით
ვაჭრობიდან. რძე
ოჯახისთვის. შეშა

საკითხები

დასაქმების მწირი
შესაძლებლობა

ზოგჯერ საკვების ნაკლებობა

შეშის შეგროვება
შეზღუდულია

საკითხები
ინფრასტრუქტურა

გაფუჭებული სარწყავი
სისტემა, წყლის უკმარისობა.
მოუკირწყლავი სასოფლო
გზები,
სარწყავი არხები

სურათი 1. „სეირნობის დიაგრამის“ მაგალითი
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დანართი 9. FPA-ის შეფასების მეთოდი

FPA-ს

FPA-ს

აქტივობათა

სტრუქტურების

შესრულების

საქმიანობის

შედეგები

შედეგები

FPA-ს
დამატებითი /
ახალი
აქტივობების და
მიზნობრივი
ჯგუფების
იდენტიფიცირე
ბა

სარჩევი
სარჩევი

128

აბრევიატურები და აკრონიმები

128

1.

შესავალი

129

2.

FPA-ს შეფასების ინსტრუმენტი

130

2.1 მიზანი

130

2.2 პრინციპები და სტრუქტურა

130

3.

განხორციელება

131

4.

FPA-ს შეფასების კითხვარი

133

აბრევიატურები და აკრონიმები
APA

Agency of Protected Areas of Georgia საქართველოს დაცული
ტერიტორიების სააგენტო

BMZ

German Ministry for Economic Cooperation and Development გერმანიის
ეკონომიკისა და განვითარების სამინისტრო

CauPO

Caucasus Programme Office კავკასიის პროგრამ ოფისი

CNF

Caucasus Nature Fund კავკასიის ბუნების ფონდი

DEA

Association of Disabled Women and Mothers of Disabled Children
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალებისა და შეზღუდული
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შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დედების ასოციაცია
ECP

Ecoregional Conservation Plan ეკორეგიონული კონსერვაციის გეგმა

FPA

Financial Participatory Approach ფინანსური თანამონაწილეობრივი
მიდგომა

KfW

German Bank for Reconstruction and Development რეკონსტრუქციისა და
განვითარების გერმანული ბანკი
(KfW Development Bank; Kreditanstalt für Wiederaufbau)

NGO

Non-Governmental Organisation არასამთავრობო ორგანიზაცია

NP

National Park (protected area) ეროვნული პარკი (დაცული ტერიტორია)

PA

Protected Area დაცული ტერიტორია

RWG

Regional Working Group რეგიონული სამუშაო ჯგუფი

TJS

Transboundary Joint Secretariat ტრანსსასაზღვრო გაერთიანებული
სამდივნო

WWF

World Wide Fund for Nature ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი

1. შესავალი
FPA, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ადგილობრივი ძალებით
წარმოებისა

და

შენარჩუნების

მეთოდი,

ტრანსსასაზღვრო

გაერთიანებულმა

სამდივნომ 2011 წელს შემოიღო და მას შემდეგ უჭერს მხარს. 2015 წლიდან გერმანიის
ფინანსური თანამშრომლობის ორგანიზაციის დაფინანსებით სამხრეთ კავკასიაში
განხორციელებული რამდენიმე სხვა პროექტიც ნერგავს FPA-ის კომპონენტებს. FPA
განსხვავდება კლასიკური სოციალურ-ეკონომიკური მიდგომებისგან, რადგან მისი
წარმატება

დიდწილად

პროცესის

ინტერვენციების

სწორ

განხორციელებაზეა

დამოკიდებული. ეს არის გადახვევა კლასიკური, გარედან მართული, შედეგზე
ორიენტირებული ქმედების მიდგომებიდან. პროექტების განმახორციელებელი ბევრი
ორგანიზაციისთვის FPA-ის პროცესის ელემენტები ინოვაციები და სიახლეებია, რაც
გამოწვევაა

პერსონალისთვის

წარმოიქმნა

მოთხოვნა

და

მარტივ

დამხმარე

ორგანიზაციებისთვის.

მეთოდოლოგიაზე,

რომელიც

შედეგად,

პროექტების

განმახორციელებელ ორგანიზაციებს და მონაწილე მხარეებს დაეხმარება იმის
შეფასებაში, თუ როგორ შედეგებს აღწევენ ისინი FPA-ის განხორციელებაში და
რომელიც უზრუნველყოფს რეკომენდაციებს FPA-თვის პროცესისა და მისი შინაარსის
შესახებ შემდგომი ციკლების განმავლობაში ან მომავალში. წინამდებარე გაიდლაინი
აღწერს

ტრანსსასაზღვრო

გაერთიანებული

ინსტრუმენტს.
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2. FPA-ის შეფასების ინსტრუმენტი
2.1 მიზანი
შეფასების ინსტრუმენტის მიზანია რეგიონული სამუშაო ჯგუფის წევრებისთვის და
პროექტების ფასილიტატორებისთვის ძალიან მარტივი და ზუსტი ინსტრუმენტის
უზრუნველყოფა FPA-ის განხორციელებული ციკლის შესაფასებლად. შეფასება
პრაქტიკოსებს მისცემს შესაძლებლობას, თავად დაადგინონ, რა წარიმართა კარგად,
გაუმჯობესების

საჭიროებისას

შეიმუშაონ

რეკომენდაციები

და

განსაზღვრონ

ძირითადი აქტივობები და ნაბიჯები FPA-ის შემდეგი ციკლისთვის. შეფასების
ინსტრუმენტის მიზანი არ არის არც წინა განხორციელებული ციკლის დეტალების
განხილვა და არც შედეგების ვიწრო კატეგორიებად დაჯგუფება. ის მიზნად ისახავს
ინდივიდუალური აღქმების ფართოდ დადგენას და ასახვას და მთლიანი ფართო
სურათის დანახვას, რაც საფუძვლად დაედება სამომავლო რეკომენდაციებსა და
გაიდლაინებს (ანალოგიურია სოფლის პირობების სწრაფი

შეფასებისა (RRA),

რომელიც გამოიყენება საწყის ფაზაში თავდაპირველი აქტივობებისთვის მთავარი
საკითხებისა და თემების იდენტიფიცირების მიზნით).
შეფასება არ ეხება თანხების გაცემას და არც კონკრეტულ სამიზნეებს გაზომვადი
მიღწეული სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებებისთვის. შეფასება ეხება პროცესს,
რომელიც ხელს უწყობს ქცევის ცვლილებას, სოციალურ დინამიკას, ადგილობრივი
მოსახლეობის უნარს, დაადგინოს, დანერგოს და შეინარჩუნოს ადგილობრივი
პრობლემების გადაწყვეტის ადგილობრივი პირობებისთვის შესაფერისი გზები, ეხება
ასევე მსოფლმხედველობის ცვლილების ხელშეწყობას. FPA-ის შეფასების ინსტრუმენტის
გამოყენება შესაძლებელია FPA-ის ყოველი ციკლის შემდეგ, ან ცალკეული FPA
აქტივობების შემდეგ.

2.2 პრინციპები და სტრუქტურა
FPA-ის შეფასების ინსტრუმენტი შედგება ნახევრად სტრუქტურირებული კითხვარისაგან,
რომელიც აგებულია იმ მიზნით, რომ შეაფასოს FPA აქტივობები ან მთელი FPA ციკლი
შემდეგი ნიშნებით:
a. FPA აქტივობების შესრულება;
b. FPA-ს სტრუქტურების - რეგიონული სამუშაო ჯგუფის, სხვადასხვა ჟიურის,
ფასილიტატორის - საქმიანობის შედეგები;
c. FPA-ის დამატებითი ან ახალი აქტივობების და მიზნობრივი ჯგუფების
იდენტიფიცირება შემდგომი ციკლისათვის;
Ad a.: FPA-ის ძირითად აქტივობებთან დაკავშირებით ინსტრუმენტი აფასებს საქმიანობის
შედეგებს 7 კრიტერიუმის მიხედვით, რომლებიც დაკავშირებულია FPA-ის ინტერვენციის
ძირითად ტექნიკასთან, ანუ „პროცესის ხელშეწყობასთან“. ეს კრიტერიუმებია:
1. საკუთარი თავის შემეცნება და პრობლემებისა და საკითხების გადაწყვეტის
საკუთარი გზების და აქტივობების იდენტიფიცირება;
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2. პრობლემებისა და საკითხების გადაწყვეტის გზებსა და აქტივობებზე
„საკუთრების“ შეგრძნება;
3. საარსებო საშუალებების სიტუაციაზე კონტროლის აღებისთვის
თავდაჯერებულობის გაჩენის ხელშეწყობა;
4. კოგნიტური სწავლის ხელშეწყობა;
5. სოციალური ერთობა და შიდა თანამშრომლობა;
6. პოტენციური ზემოქმედება საარსებო საშუალებებსა და განვითარებაზე;
7. დამოკიდებულება ბუნების / ბუნებრივი ძეგლების დაცვის მიმართ.
Ad b.: FPA-ის სტრუქტურების საქმიანობის შედეგები ძალზე ფართოდ ფასდება ზოგადი
გამოყენებული პროცედურების, გამჭვირვალობის, მათი შესაბამისი შემადგენლობის და
„პროცესის“ ხელშეწყობის თვალსაზრისით.
Ad c.: ინსტრუმენტი ადგენს იმ აქტივობებს, რომლებიც იმდენად კარგად შესრულდა
როგორც განვითარების მხრივ არსებული პრობლემების გადაწყვეტის ქმედითი გზების
იდენტიფიცირების, ისე მათი განხორციელების თვალსაზრისით, რომ შესაძლებელია
განვითარების შემდეგი ნაბიჯის, შემდეგი ეტაპის განხილვა FPA-ის შემდეგი ციკლისთვის
(თუ ის გათვალისწინებულია). ინსტრუმენტში ასევე დასმულია კითხვა სრულიად ახალი
აქტივობების თემების და დამატებითი მიზნობრივი ჯგუფების იდენტიფიცირების
შესახებ, რომელთა საჭიროება შესაძლოა გამოჩნდა ჩატარებული ციკლის შედეგად და
რომლებიც განხილული უნდა იქნეს შემდეგი ციკლისთვის, თუ ის გათვალისწინებულია.

3. განხორციელება
განხორციელებას სამი ეტაპი აქვს:
1. კითხვარის შევსება (დაახლოებით 30 წუთი ინტერვიუსთვის);
2. კითხვარის შედეგების ანალიზი;
3. შედეგებისა და რეკომენდაციების წარდგენა და განხილვა რეგიონულ სამუშაო
ჯგუფში.

კითხვარის შევსება
FPA-ის შეფასების ინსტრუმენტის გამოყენება ხდება რეგიონული სამუშაო ჯგუფის და/ან
არასამთავრობო ორგანიზაციის ორი წევრის მიერ, რომლებიც ინტერვიუს შემდეგ
რესპონდენტებს უტარებენ:
➢ რეგიონული სამუშაო ჯგუფის 2 წევრს (მათ შორის თავმჯდომარეს),
➢ სხვადასხვა ჟიურის 2 წევრს,
➢ სხვადასხვა აქტივობის 5 მონაწილეს, მათ შორის სულ მცირე 2 ისეთ მონაწილეს,
რომელსაც არ მოუპოვებია პრიზი.

შედეგების ანალიზი
თითოეული რესპონდენტისთვის ხდება პროცესის შესახებ კითხვების (1-9) საშუალო
მაჩვენებლის გამოყვანა. ყველა რესპონდენტის საშუალო ქულები იძლევა ზოგად შედეგს
იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ წარიმართა FPA პროცესი, ასევე წარმოაჩენს მის
ზემოქმედებას

სოციალურ-ეკონომიკური

განვითარების
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პასუხები 1-9 კითხვების ღია ნაწილებში უნდა გაანალიზდეს, რათა დადგინდეს
თანმიმდევრული ტენდენციები შედეგების დასაბუთებაში. თუმცა თუ ინდივიდუალურ
საშუალო მაჩვენებლებს შორის დიდი შეუსაბამობაა (2 ან მეტი 1-დან 5-მდე სკალაზე),
ცალკე
უნდა
იქნეს
განხილული
და
იდენტიფიცირებული
ტენდენციები
უკიდურესობებისთვის. უნდა შემუშავდეს რეკომენდაციები შემდეგი ციკლისთვის.
სტრუქტურებთან დაკავშირებული კითხვების ღია კითხვები კითხვარში იმისთვის არის
შეტანილი, რომ თითოეული სტრუქტურისათვის დადგინდეს შემადგენლობის (შესაბამის
შემთხვევებში), გამჭვირვალობისა და პროცედურების საკითხები და თანდათანობით
გადავიდეს შინაარსზე მოდელებისა და ტენდენციების აღმოსაჩენად. თუ შედეგებსა და
რეკომენდაციებში დიდი შეუსაბამობაა, მაშინ ისინი ცალკე განიხილება. შემფასებლებმა
უნდა შეიმუშაონ რეკომენდაციები შემდეგი ციკლისთვის.
შემდეგი ციკლის განმავლობაში FPA-ის აქტივობების და მიზნობრივი ჯგუფების
პოტენციურ გაფართოებასთან დაკავშირებული კითხვების ღია კითხვები კითხვარში
იმისთვის არის შეტანილი, რომ პასუხებში მოცემული დასაბუთებების საფუძველზე
დადგინდეს და გაანალიზდეს თანმიმდევრულობა. შემფასებლებმა უნდა შეიმუშაონ
მოტივირებული დასაბუთებული რეკომენდაცია რეგიონული სამუშაო ჯგუფისათვის.

შედეგებისა და რეკომენდაციების წარდგენა
შემფასებლები წარადგენენ FPA-ის შეფასების შედეგებს და მათ მიერ შედეგების
საფუძველზე შემუშავებულ რეკომენდაციებს რეგიონული სამუშაო ჯგუფის პლენარულ
შეხვედრაზე, რომელიც საგანგებოდ ამ საკითხს დაეთმობა. შეხვედრას ასევე დაესწრებიან
FPA-ის არასამთავრობო ორგანიზაცია (გარემოებათა მიხედვით), FPA-ის ფასილიტატორი
და FPA-ის დამხმარე გუნდი (გარემოებათა მიხედვით). რეგიონული სამუშაო ჯგუფი
მიიღებს გადაწყვეტილებას თითოეული რეკომენდაციის მიღების, ცვლილების ან
უარყოფის თაობაზე და ასევე გადაწყვეტს, თუ რა საოპერაციო ზომები უნდა იქნეს
გატარებული თითოეული მიღებული რეკომენდაციის შესასრულებლად. რეგიონულ
სამუშაო ჯგუფს (საჭიროების შემთხვევაში) დახმარებას ფასილიტატორი გაუწევს.
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4. FPA-ის შეფასების კითხვარი

შემოხაზეთ ქულები თითოეული კითხვისთვის, ხოლო დასაბუთება ცალკე ფურცელზე
ჩაიწერეთ, კითხვის ნომრის გარკვევით მითითებით, მაგ.: 1b, 2b და ა.შ.
შეფასების ქულები 1 - 5-მდე
1: არადამაკმაყოფილებელი
5: ძალიან კარგი
1

2

3

4

5

6

7

8

a

b
a

b
A

b
a

b
a

b
a

b
a

b
a
b

c
d

შეუწყო თუ არა ხელი FPA-ის შესრულებულმა
აქტივობამ (აქტივობებმა) იმას, რომ ადამიანები თავად
პოულობდნენ საკუთარი პრობლემების, აქტივობების
გადაწყვეტის გზებს?
გთხოვთ, დაასაბუთოთ თქვენი პასუხი.
შეუწყო თუ არა ხელი FPA-ის შესრულებულმა
აქტივობებმა
იმას,
რომ
ადამიანები
სიამაყეს
განიცდიდნენ საკუთარი შედეგით და მას თავის
„საკუთრებად“ აღიქვამდნენ?
გთხოვთ, დაასაბუთოთ თქვენი პასუხი.
დაეხმარა თუ არა შესრულებული აქტივობები
ადამიანებს, გასჩენოდათ მეტი თავდაჯერება საკუთარ
უნარში, უკეთესობისკენ შეცვალონ საკუთარი თავი და
გაიუმჯობესონ საარსებო საშუალებები?
გთხოვთ, დაასაბუთოთ თქვენი პასუხი.
უკავშირდება თუ არა (თუნდაც მინიმალურად) FPA-ის
აქტივობების შედეგად პრობლემების გადაწყვეტის
იდენტიფიცირებული გზები და ადამიანთა ქმედებები
ადამიანების არსებულ გამოცდილებას და ცოდნას?
გთხოვთ, დაასაბუთოთ თქვენი პასუხი.
შეუწყო თუ არა ხელი FPA-ის აქტივობებმა იმას, რომ
თემებში მცხოვრები ადამიანები უფრო მეტად
თანამშრომლობდნენ ერთმანეთთან, ასევე, შეუწყო თუ
არა ხელი სოციალური ერთობის განმტკიცებას?
გთხოვთ, დაასაბუთოთ თქვენი პასუხი.
შეუწყო თუ არა ხელი FPA-ის შესრულებულმა
აქტივობებმა იმას, რომ ადამიანებმა გაიუმჯობესეს
საარსებო პირობები?
გთხოვთ, დაასაბუთოთ თქვენი პასუხი.
შეუწყო თუ არა ხელი FPA-ის აქტივობებმა იმას, რომ
ადამიანების დამოკიდებულება ბუნებისადმი და მისი
„დაცვისადმი“ პოზიტიურად შეცვლილიყო?
გთხოვთ, დაასაბუთოთ თქვენი პასუხი.
FPA-ის რომელი აქტივობებისთვის იყო ორგანიზებლი
ტრენინგი და/ან გაცვლითი აქტივობები?
1-ლი აქტივობისთვის აღწერეთ, რამდენად შეუწყო
ხელი ტრენინგმა / გაცვლითმა ვიზიტმა ადამიანებს,
თავად
გაეუმჯობესებინათ
საკუთარი
საარსებო
საშუალებები.
გთხოვთ, დაასაბუთოთ თქვენი პასუხი.
მე-2 აქტივობისთვის აღწერეთ, რამდენად შეუწყო
ხელი ტრენინგმა / გაცვლითმა ვიზიტმა ადამიანებს,
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თავად
გაეუმჯობესებინათ
საკუთარი
საარსებო
საშუალებები.
გთხოვთ, დაასაბუთოთ თქვენი პასუხი.
მე-3 აქტივობისთვის აღწერეთ, რამდენად შეუწყო
ხელი ტრენინგმა / გაცვლითმა ვიზიტმა ადამიანებს,
თავად
გაეუმჯობესებინათ
საკუთარი
საარსებო
საშუალებები.
გთხოვთ, დაასაბუთოთ თქვენი პასუხი.
FPA-ის რომელი აქტივობისთვის მედიის რომელი
ღონისძიებები იქნა ორგანიზებული?
1-ლი აქტივობისთვის აღწერეთ, რამდენად შეუწყო
ხელი მედიის აქტივობებმა იმას, რომ ადამიანებს
გაზრდოდათ პრობლემების გადაწყვეტის საკუთარ
გზებზე და აქტივობებზე ინფორმირებულობა და
საკუთრების გრძნობა.
გთხოვთ, დაასაბუთოთ თქვენი პასუხი.
მე-2 აქტივობისთვის აღწერეთ, რამდენად შეუწყო
ხელი მედიის აქტივობებმა იმას, რომ ადამიანებს
გაზრდოდათ პრობლემების გადაწყვეტის საკუთარ
გზებზე და აქტივობებზე ინფორმირებულობა და
საკუთრების გრძნობა.
გთხოვთ, დაასაბუთოთ თქვენი პასუხი.
მე-3 აქტივობისთვის აღწერეთ, რამდენად შეუწყო
ხელი მედიის აქტივობებმა იმას, რომ ადამიანებს
გაზრდოდათ პრობლემების გადაწყვეტის საკუთარ
გზებზე და აქტივობებზე ინფორმირებულობა და
საკუთრების გრძნობა.
გთხოვთ, დაასაბუთოთ თქვენი პასუხი.
ხომ არ შემოგვთავაზებდით რაიმე ცვლილებებს
რეგიონული სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობაში ან
იმაში, როგორ ასრულებს რეგიონული სამუშაო ჯგუფი
თავის ამოცანებს? თუ კი, გთხოვთ აღწერეთ ეს აქ (ამას
გარდა, განიხილეთ რეგიონული სამუშაო ჯგუფის
აქტივობებისა
და
გადაწყვეტილებების
გამჭვირვალობა).
გთხოვთ, დაასაბუთოთ თქვენი პასუხი.
ხომ არ შემოგვთავაზებდით რაიმე ცვლილებებს
ჟიურის შემადგენლობაში ან იმაში, როგორ ასრულებს
ჟიური თავის ამოცანებს? თუ კი, გთხოვთ აღწერეთ ეს
აქ (ამას გარდა, განიხილეთ ჟიურის მიერ საკითხების
განხილვის გამჭვირვალობა).
გთხოვთ, დაასაბუთოთ თქვენი პასუხი.
ხომ არ შემოგვთავაზებდით რაიმე ცვლილებებს იმაში,
როგორ ასრულებს ფასილიტატორი თავის ამოცანებს?
თუ კი, გთხოვთ აღწერეთ ეს აქ (ამას გარდა, განიხილეთ
ფასილიტატორის
უნარი,
დახმარება
გაუწიოს
ადამიანებს პრობლემების გადაწყვეტის საკუთარი
გზების დადგენაში და, ამავე დროს, უკანა პლანზე
დარჩეს და არ ჩაერიოს „შინაარსში“).
გთხოვთ, დაასაბუთოთ თქვენი პასუხი.
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13
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17

a

ხომ არ შემოგვთავაზებდით რაიმე ცვლილებებს იმაში,
როგორ ასრულებს არასამთავრობო ორგანიზაცია
თავის ამოცანებს? თუ კი, გთხოვთ აღწერეთ ეს აქ (ამას
გარდა, განიხილეთ, როგორ ასრულებს არასამთავრობო
ორგანიზაცია მოთხოვნას, მოახდინოს ლოჯისტიკის,
ფინანსური რესურსების, ადგილების, გამოცხადებების,
ტრენინგების, გაცვლითი ვიზიტების ორგანიზება და,
ამავე დროს, უკანა პლანზე დარჩეს და არ ჩაერიოს
FPA-ის აქტივობების „შინაარსში“).
b გთხოვთ, დაასაბუთოთ თქვენი პასუხი.
a FPA-ის რომელი აქტივობები შესრულდა ისეთი
წარმატებით, რომ მიზანშეწონილი იყოს მიზნობრივი
ჯგუფის გაფართოება შემდეგი ციკლის განმავლობაში?
b გთხოვთ, დაასაბუთოთ თქვენი პასუხი
a FPA-ის რომელი აქტივობები შესრულდა ისეთი
წარმატებით, რომ ხელახლა განხორციელდეს და/ან
FPA-ის ახალი ციკლის მეშვეობით განვითარების
შემდგომი ეტაპი განხორციელდეს?
b გთხოვთ, დაასაბუთოთ თქვენი პასუხი.
a არსებობს რაიმე ახალი აქტივობები, რასაც შემდგომ
ეტაპზე განსახორციელებლად შემოგვთავაზებთ?
b გთხოვთ, დაასაბუთოთ თქვენი პასუხი.
დამატებითი კომენტარების ველი
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