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“ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის შეფასება“ 

 

 

სამუშაო შეხვედრის ანგარიში 

 

 

 სამუშაო შეხვედრა ჩატარდა პროექტის ,,ადგილობრივი განვითარების აქტორებს შორის 

მყარი კავშირების დამყარება“   ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია “Bread for the World” -

ის მიერ. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

საირმე,  

9-10 ოქტომბერი, 2019 წელი 

ტრენინგის ფასილიტატორები: 

ეკატერინე დანელია და ნინო მღვდელაძე 

 

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI) 
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სესიის მიზანი იყო „ყინულის გალღობა“ და ერთმანეთის გაცნობა. 

ტრენინგის დასაწყისში ფასილიტატორმა მონაწილეებს შესთავაზა მცირე სავარჯიშო, რომლის 
საშუალებითაც ფასილიტატორებმა და მონაწილეებმა ერთმანეთი გაიცნეს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

შშესავალი  
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მოლოდინები და წესები 

სესიის მიზანი იყო მონაწილეებს ჰქონოდათ ინფორმაცია როგორც შეხვედრის მიზნების, ასევე 2  დღის 

სამუშაო განრიგის შესახებ და ასევე გამოევლინათ საკუთარი მოლოდინები. 
 

ფასილიტატორმა მონაწილეებს გააცნო რომ სამუშაო შეხვედრის მიზანი იყო მონაწილეებს 

ერთობლივად გამოევლინათ მოქალაქეთა მონაწილეობის კუთხით არსებული ძირითადი 

მიმართულებები და შეთანხმებულიყვნენ ტექნიკურ საკითხებზე, რაც შემდგომში აისახება 

თვითშეფასების კითხვარში, რომელსაც მუნიციპალიტეტები გამოიყენებენ მოქალაქეთა 

მონაწილეობის ხარისხის გასაზომად.  მონაწილეები დეტალურად გაეცვნენ დღის წესრიგს  და 

გამოავლინეს ის მოლოდინები, რომელიც ჰქონდათ როგორც ჯგუფის, ისე ფასილიტატორის 

მიმართ.  

 

სესიის ბოლოს ჯგუფმა ერთად იმსჯელა წესებზე, რომელთა დაცვაც ამ  ორი დღის განმავლობაში 

იქნებოდა მნიშვნელოვანი. 

ჯგუფის მიმართ            ფასილიტატორის მიმართ 

▪ ხედვების გაზიარება; ▪ დისკუსია და გამოცდილების 

გაზიარება; 

▪ გამოცდილების გაზიარება; ▪ მაღალი ხარისხის ტრენერობა;  

▪ შეფასების კრიტერიუმების გაცნობა; ▪ სამომავლო ნაბიჯების გაცნობა; 

▪ ახალი ინფორმაციის მიღება; ▪ საჭირო ინფორმაციის მიღება; 

▪ სიახლეების გაგება, რომელსაც 

გამოვიყენებ მომავლისთვის; 
 

▪ საინტერესო, ნაყოფიერი და 

მხიარული ტრენინგი; 

▪ მუნიციპალიტეტში ჩავიტან  

საინტერესო სიახლეებს, რომელსაც 

სამომავლოდ გამოვიყენებ; 

▪ მოქალაქეთა მონაწილეობის 

ფორმების დეტალური მიმოხლვა, 

საუკეთესო პრაქტიკის გაცნობა; 

▪ პროდუქტიული; ▪ მონაწილოების ხარისხის განსაზღვრა 

და არსის მიმოხილვა; 

▪ პოზიტივი; 
 

▪ საკითხის სიღრმისეული ცოდნა; 

▪ მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმებთან 

დაკავშირებით წავიღებ ახალ 

ინფორმაციას; 
 

შეხვედრის მაღალორგანიზებულად 

წარმართვა; 

▪ სხვადასხვა ქალაქის 

წარმომადგენლების მიდგომა 

თვითშეფასებასთან დაკავშირებით; 
 

▪ ჩართულების მექანიზმების შესახებ 

უფრო მეტი ინფორმაციის მიღება; 

▪ მაქსიმალური აქტიურობა და 

ჩართულობა. 

▪ ფასილიტატორებისგან თემის 

სიღრმისეული ჩაშლა; 

  ▪ ვერ გავიგო ტერმინოლოგია. 
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სესიის მიზანი იყო მონაწილეებს გაეაზრებინათ ის კონტექსტი, რომელშიც მიმდინარეობს 

მოქალაქეთა მონაწილეობის შეფასების კომპონენტი 

 

 

ფასილიტატორმა ჯგუფს 

წარუდგინა პროექტის მიზანი 

და აღნიშნა, რომ 

ბენჩმარკინგის კომპონენტი 

სამოქალაქო მონიტორინგისა 

და სამოქალაქო ბიუჯეტის 

აქტივობებთან ერთად, მიზნად 

ისახავს ადგილობრივ დონეზე 

მონაწილეობითი მიდგომების 

გაძლიერებასა და სამოქალაქო 

ჩართულობის წახალისებას. 

 

პროექტის მიმოხილვა 
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სესიის მიზანი იყო მონაწილეებს შეეფასებინათ მოქალაქეთა მონაწილეობის კუთხით არსებული 

მდგომარეობა თავიანთ მუნიციპალიტეტებში 

 

ფასილიტატორმა 

მონაწილეები დაყო 

მუნიციპალიტეტების 

მიხედვით და სთხოვა 

შეეფასებინათ მოქალაქეთა 

მონაწილეობის კუთხით 

არსებული მდგომარეობა 10 

ბალიანი სისტემით, შემდეგ 

კი ემსჯელათ არსებულ 

გამოწვევებსა და დადებით 

ფაქტორებზე.  

 

 

სესიის ბოლოს გამოიკვეთა ისეთი საერთო გამოწვევები, 

როგორიცაა დეცენტრალიზაციის დაუსრულებელი რეფორმა, 

არასაკმარისი ბიუჯეტი, მოქალაქეთა პასიურობა და ა.შ. რაც 

შეეხება საერთო ძლიერ მხარეებს  დაფიქსირდა 

მუნიციპალიტეტების ღიაობა 

და გამჭვირვალობა, 

ელექტრონული მექანიზმების 

აქტუალობა და ა.შ. 

 

 

 

 

 

 

H ინსტრუმენტი 
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სესიის მიზანი იყო მონაწილეებს ემსჯელათ მონიტორინგისა და შეფასების აუცილებლობაზე და  

კარგად გაეაზრებინათ შემუშავებული მეთოდოლოგია, რომლითაც განხორციელდება 

თვითშეფასება 

ფასილიტატორმა მონაწილეებს სთხოვა წყვილებში ემსჯელათ თუ რატომ არის მონიტორინგისა 

და შეფასების გამოყენება მნიშვნელოვანი ორგანიზაციისათვის და რა პრაქტიკული დანიშნულება 

აქვს მას. მონაწილეებმა შემდეგი მიგნებები გამოყვეს: 

 კონტროლის მექანიზმია; 

 მუშაობის გაუმჯობესება; 

 ხარვეზების აღმოფხვრა; 

 არსებული მდგომარეობის დანახვა; 

 გაგება, რამდენად არის მიზანი 

მიღწეული; 

 მუშაობის ეფექტურობის და  ხარჯ-

ეფექტურობის ამაღლება; 

 მოტივაცია; 

 მიზნის მისაღწევად საუკეთესო გზის მოძიება; 

 მოსახლეობის მოთხოვნებზე მორგებული სერვისების მიწოდება; 

 მოსახლეობის კმაყოფილების ინდექსის განსაზღვრა; 

 დანახვა, რამდენად პასუხობს პროგრამები მოთხოვნებს. 

 

ფასილიტატორმა აღნიშნა, რომ 

ბენჩმარკინგიც შეფასების ერთ-ერთი სახე, 

კერძოდ შიდა შეფასების ინსტრუმენტია და 

გულისხმობს კონკრეტული პროდუქტის, 

სერვისის თუ პროცესის შეფასებას და 

შედარებას დაწესებულ სტანდარტთან. მისი 

საშუალებით ორგანიზაციას შეუძლია 

ობიექტურად შეაფასოს საკუთარი 

საქმიანობა; გამოავლინოს სფეროები, სადაც 

საჭიროა გაუმჯობესება; გაეცნოს სხვა ორგანიზაციების საუკეთესო პრაქტიკებს მათი დანერგვის 

მიზნით. CSI-ის ინიციატივის ფარგლებში, ბენჩმარკინგი განხორციელდება ერთი მხრივ 

თვითშეფასების კითხვარის საშუალებით (რომლის თემატიკის შემუშავებასაც ეთმობა ეს სამუშაო 

შეხვედრა), რომელსაც მუნიციპალიტეტები თავად შეავსებენ და გამოავლენენ სად აქვთ ხარვეზები 

და რა არის მათი ძლიერი მხარეები; მეორე მხრივ კი ჩატარდება ფოკუს-ჯგუფები დაინტერესებულ 

მხარეებთან. რადგან საპილოტე აქტივობაა, ამ ეტაპზე მას CSI ჩაატარებს,  ხოლო შემდგომში 

შეფასების ინსტრუმენტების სრული პაკეტი გადაეცემა მუნიციპალიტეტებს. ფასილიტატორმა 

განმარტა, რომ ინიციატივის მთავარი მიზანია არა შეჯიბრი ან გაკონტროლება, არამედ საკუთარი 

საქმიანობის გადახედვა და მუნიციპალიტეტების ურთიერთდახმარება საქმიანობის 

გაუმჯობესების მიზნით, რაც ხელს შეუწობს მოქალაქეთა ჩართულობასა და არსებულ 

ადგილობრივ და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრას. 

მონიტორინგი და შეფასება 
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სესიის მიზანი იყო მონაწილეები მოემზადებინა იმ მთავარ მიმართულებებზე სამსჯელოდ, 

რომელიც კითხვარში გაიშლება 

ფასილიტატორმა მონაწილეებს სთხოვა კედელზე გაკრულ პოსტერებზე დაეფიქსირებინათ 

საკუთარი მოსაზრებები ქვემოთ მოცემულ საკითხებთან დაკავშირებით. შემდეგ კი თითოეული 

პოსტერი მოხალისეებმა ფასილიტატორის დახმარებით შეაჯამეს. 

 

მონაწილეობის მიზანი: 

➢ ინფორმირებული მოქალაქე, რომელიც 

იდეიდან დასრულებამდე იღებს მონაწილეობას; 

➢ პასუხისმგებლობის გაზიარება; 

➢ თანასაკუთრების შეგრძნების ზრდა; 

➢ მოქალაქემ თავი იგრძნოს საზოგადოების 

სრულფასოვან წევრად; 

➢ სახელმწიფოებრივი აზროვნების 

ჩამოყალიბება; 

➢ ძალაუფლების დელეგირება; 

➢ დემოკრატიული მმართველობა; 

➢ კეთილგანწყობილი მოქალაქე. 

 

 

       

მონაწილეობის ღირებულებები: 

➢ გამჭვირვალობა, ღიაობა; 

➢ დემოკრატიულობა; 

➢ ობიექტურობა; 

➢ მოქალაქეებისთვის გასაგები  

ენაზე პროცესის წარმართვა; 

➢ თანასწორობა; 

➢ მაქსიმალური მსურველის 

დასწრება; 

➢ აზრების და იდეების შეგროვება; 

➢ პარტნიორობა, კონტროლი; 

➢ მიზნის კონკრეტიკა; 

მონაწილეობის არსი 
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მონაწილეობის მექანიზმები                                             

➢ საჯარო შეხვედრები; 

➢ პეტიცია; 

➢ საზოგადოებრივი საბჭო; 

➢ ღია კარის სხდომები; 

➢ ანგარიშები; 

➢ წინადადების წარდგენა; 

➢ სამოქალაქო ბიუჯეტი; 

➢ თანადაფინანსების პროგრამები; 

➢ მიღება; 

➢ საერთო კრება. 

 

         მონაწილეობის დონეები 

➢ ინფორმაციის მიწოდება; 

➢ მხარდაჭერა; 

➢ მომზადება; 

➢ ინიცირება-მომზადება -მხარდაჭერა-

მოქალაქისგან რჩევის მიღება; 

➢ კონსულტაცია; 

➢ შესრულების მონიტორინგი; 

➢ პასუხისმგებლობის აღება; 

➢ აქტიური და პასიური. 

 

 

 

მონაწილეობის შეზღუდვები 

➢ გულგრილობა, ინერტულობა; 

➢ მიკერძოებულობა; 

➢ ბიუჯეტის სიმცირე; 

➢ გადაწყვეტილების მიღება ჭიანურდება; 

➢ საკუთრებად არ აღქმა; 

➢ რთული მექანიზმები; 

➢ არაკანონიერება; 

➢ კომპეტენცია; 

➢ მიზნობრიობა; 

➢ უნდობლობა. 
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სესიის მიზანი იყო მონაწილეები დაფიქრებულიყვნენ, რამდენად მრავალფეროვანია საზოგადოება 

და გაეაზრებინათ სხვადასხვა ჯგუფის საჭიროებები, რაც მონაწილეობითი პროცესებისას უნდა 

იყოს გათვალისწინებული 

ფასილიტატორმა თითოეულ მონაწილეს დაურიგა რეალური ცხოვრებისეული პერსონაჟის 

პროფილები, რომელთაც ჰქონდათ განსხვავებული სოციალური, ეკონომიკური, ეთნიკური, 

რელიგიური მახასიათებლები. მონაწილეები ერთ ხაზზე განლაგდნენ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ფასილიტატორმა წაიკითხა დებულებები, რომლებიც ნეგატიურ ან პოზიტიურ გავლენას ახდენდა 

პერსონაჟებზე მათი მდგომარეობიდან გამომდინარე: თუ დებულება დადებითად მოქმედებდა 

პერსონაჟზე, მონაწილე ნაბიჯს წინ დგამდა, ხოლო თუ უარყოფითად, მაშინ ადგილზე რჩებოდა. 

სესიის ბოლოს 

ფასილიტატორმა 

მონაწილეებთან ერთად 

განიხილა რატომ აღმოჩნდნენ 

პერსონაჟები სხვადასხვა 

პოზიციაზე, ზოგიერთი წინ, 

ზოგიერთი კი უკან და  

იმსჯელეს  სხვადასხვა  

ეკონომიკური,  სოციალური  

თუ  ეთნიკური  ფაქტორი  

როგორ შეიძლება აღმოჩნდეს 

შეზღუდვა მონაწილეობითი 

პროცესებისათვის. 

 

 

სოციალური სეგრეგაცია 
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სესიის მიზანი იყო მონაწილეებმა გაიაზრონ როგორ უნდა წარიმართოს მონაწილეობითი პროცესი 

ფასილიტატორის მხრიდან 

 

ფასილიტატორმა მონაწილეებს სთხოვა თავი წარმოედგინათ მონაწილეობით შეხვედრაზე დამსწრე 

მოქალაქედ და დაფიქრებულიყვნენ, თუ რისი დანახვა, მოსმენა, გაკეთება და შეგრძნება 

მოეწონებოდათ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სესიაზე გამოვლინდა ის ძირითადი 

ღირებულებები, რომელიც 

ფასილიტატორმა უნდა დაიცვას 

მონაწილეობითი პროცესების 

წარმართვისას. სესიის ბოლოს 

ფასილიტატორმა შეაჯამა სავარჯიშოს 

მიგნებები, ასევე წინა სესიაზე 

გამოვლენილი ღირებულებები და  

მიღებული შედეგები თვითშეფასების 

კითხვარის მასალისთვის გამზადებულ 

პოსტერზე მოათავსა. 

 

 

 

 

ემპათიის რუკა 
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სესიის მიზანი იყო მონაწილეები გაეცნობოდნენ შერი არნშტეინის თეორიას მოქალაქეთა 

მონაწილეობის დონეების შესახებ, ემსჯელათ ფასილიტატორის როლსა და კომუნიკაციის ტიპებზე 

სესიის დასაწყისში ფასილიტატორმა მონაწილეები დაყო ჯგუფებად, დაურიგა ბარათები და 

სთხოვა გარკვეული ლოგიკით დაელაგებინათ. 

  

 

  

 

 

 

 

პრეზენტაციების შემდეგ ფასილიტატორმა მონაწილეებთან ერთად განათავსა მონაწილეობის 

სხვადასხვა ინტენსივობის გამომხატველი ბარათები მოქალაქეთა ჩართულობის დონის ზრდის 

მიხედვით ჰორიზონტალურ ღერძზე, შემდეგ კი გადაალაგეს მოქალაქეთა მოტივაციისა და 

პასუხისმგებლობის ზრდადობის მიხედვით ვერტიკალურ ღერძზე. გამოვლინდა, რომ რაც უფრო 

მონაწილეობის დონეები 
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მაღალია მოქალაქეთა მხრიდან მონაწილეობის დონე, მით უფრო იზრდება მოქალაქეთა 

მოტივაცია და ძალისხმევის გამოჩენის სურვილი. შემდეგ ფასილიტატორმა მონაწილეებთან 

ერთად შეაჯამა, რომ მოქალაქეთა მანიპულირებისა და ინფორმირების დონეზე ფასილიტატორი 

პროცესს ზემოდან მართავს და გამოიყენება ცალმხრივი კომუნიკაცია. კონსულტირებისა და 

რჩევის თხოვნის დონეზე 

ფასილიტატორი ღებულობს 

რეკომენდაციებსა და რჩევებს, 

აანალიზებს და ითვალისწინებს 

მათ, რაც ორმხრივ კომუნიკაციას 

გულისხმობს, ხოლო 

პარტნიორობის, ძალაუფლების 

გაზიარებისა და მოქალაქეთა 

კონტროლის დონეზე  

ფასილიტატორის როლი 

მცირდება და პროცესი ქვემოდან ზემოთ მიმდინარეობს და მიმდინარეობს დელიბერაციული 

კომუნიკაცია, ანუ განხილვა, მსჯელობა.  

   

შემდეგ მონაწილეებს დაურიგდათ ქეისები,  რომლებიც     აღწერდნენ  მოქალაქეთა 

მონაწილეობის სხვადასხვა დონეს. მსმენელებმა წყვილებში იმსჯელეს რომელი ქეისი რომელ 

დონეს შეესაბამებოდა. ქეისების განხილვისას კიდევ უფრო მკვეთრად გამოჩნდა განსხვავებები 

თითოეულ დონეს შორის.  

    

 

 სესიის ბოლოს მონაწილეებმა იმსჯელეს 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსით გაწერილი მექანიზმების 

შესაბამისობაზე მონაწილეობის დონეებთან 

და შეთანხმდნენ, რომ თვითშეფასების 

კითხვარისთვის გამოიყოს სამი 

გამსხვილებული დონე: ინფორმირება, 

კონსულტირება და პარტნიორობა, 

რომლებშიც სხვა დონეებიც მოიაზრება. 

ასევე განიხილეს  საჯარო პოლიტიკის 

ციკლი და შეთანხმდნენ, რომ მოქალაქეთა 

მონაწილეობა ყველა ეტაპზე 

მნიშვნელოვანია და სასურველია ადრეული 

ეტაპიდანვე - პრობლემის დღის წესრიგში 

დაყენებიდან  დაიწყოს. 
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სესიის მიზანი იყო მონაწილეებს თავად შეეფასებინათ კოდექსით გათვალისწინებული 

მონაწილეობის ძირითადი მექანიზმები და ემსჯელათ თუ როგორ უნდა მოხდეს მათი შეფასება 

ფასილიტატორმა მონაწილეებს შესთავაზა „მსოფლიო კაფეს“ მეთოდით ყველა მონაწილეს ემსჯელა 

თვითმმართველობის კოდექსში არსებულ მექანიზმებზე - რა მუშაობს, რა გამოწვევებია და მათი 

გაუმჯობესების გზებზე.  

ყველა მონაწილეს თითოეულ მექანიზმთან დაკავშირებით საკუთარი აზრი უნდა დაეფიქსირებინა 

ათი წუთის განმავლობაში, შემდეგ კი სხვა მექანიზმთან უნდა გამოეთქვა მოსაზრებები.    

       

 

 

თითოეულ მექანიზმს ჰყავდა საკუთარი „მასპინძელი“, რომელთაც გააჟღერეს მექანიზმებთან 

დაკავშირებული მიგნებები პლენარულ სესიაზე. 

 

                           

პრეზენტაციების პარალელურად ფასილიტატორი ინიშნავდა და ამაგრებდა პოსტერზე იმ 

ძირითად მიგნებებს, რომელიც თვითშეფასების კითხვარში აისახება. 

 

მონაწილეობის მექანიზმები 
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სესიის მიზანი იყო მონაწილეებს ემსჯელათ მარეგულირებელ ჩარჩოზე და გაეაზრებინათ 

ინსტიტუციონალიზაციის მნიშვნელობა მონაწილეობითი პროცესების კუთხით 

 

 

 

ფასილიტატორმა პოსტერზე გააკრა შემდეგი 

სიტყვები : სახელმძღვანელო, ბიუჯეტის 

პროექტი, სტრატეგია, სამუშაო აღწერილობა, 

ყოველწლიური ანგარიში და მონაწილეებს 

სთხოვა დაფიქრებულიყვნენ რა კავშირი 

შეიძლება არსებობდეს ამ დოკუმენტებსა და 

მონაწილეობით მიდგომას შორის.  

 

 

 

 

 

 

მონაწილეების აზრით 

გარკვეული ფორმის 

დოკუმენტაციის არსებობა, 

გაამარტივებს 

მონაწილეობითი პროცესების 

უფრო ეფექტურად 

წარმართვას. ფასილიტატორმა 

კი შეაჯამა, რომ ამგვარი 

დოკუმენტების არსებობა 

გვეხმარება მონაწილეობითი 

პროცესი არ იყოს 

დამოკიდებული 

პერსონალიებზე, ხელს უწყობს კომპეტენციის ზრდასა და ამყარებს მონაწილეობით ტრადიციას 

ადგილობრივ დონეზე.  სესიის პარალელურად მნიშვნელოვანი მიგნებები თვითშეფასების 

კითხვარის პოსტერზე აისახა. 

 

 

მონაწილეობის 

მარეგულირებელი ჩარჩო 
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სესიის მიზანი იყო მონაწილეებს შეერჩიათ ის სფეროები, სადაც მოქალაქეთა მონაწილეობის 

შეფასება მნიშვნელოვანია 

ფასილიტატორმა მონაწილეებს  

განუმარტა, რომ სამაგიდო 

კვლევის პროცესში შეისწავლეს 

მონაწილეობითი დემოკრატიის 

ინკუბატორის კითხვარი, 

რომელიც აფასებს მოქალაქეთა 

მონაწილეობას ადგილობრივ 

დონეზე. მან მოკლედ გააცნო 

ჯგუფს აღნიშნული დოკუმენტის 

სტრუქტურა. მონაწილეები 

შეთანხმდნენ, რომ კითხვარში, 

ზოგადი საკითხების გარდა, 

რამდენიმე სფეროს გაზომვაც 

მონაწილეობის კუთხით 

საინტერესო იქნებოდა.   

ფასილიტატორმა თითოეულ 

მონაწილეს დაურიგა 6 ფერადი 

ბარათი და  სთხოვა ხმა 

გადაენაწილებინათ იმ 

სფეროებისთვის, რომელშიც 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

მოქალაქეთა მონაწილეობა.  

 

პროცესის შედეგად გამოვლინდა 5 სფერო:  

✓ მუნიციპალიტეტეის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის 

ნებართვის გაცემა; მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურების 

ორგანიზება; 

✓ გარე ვაჭრობის, გამოფენების, ბაზრებისა და ბაზრობების რეგულირება; 

✓ მუნიციპალური ნარჩენების მართვა; 

✓ ბიუჯეტის პროექტის მომზადება, განხილვა, დამტკიცება; 

✓ მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმების, გენ. გეგმებისა და განაშენიანების 

გეგმების/განაშენიანების დეტალური გეგმების შემუშავება და დამტკიცება. 

 

მუნიციპალიტეტის ექსკლუზიური 

უფლებამოსილებები 
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სესიის მიზანი იყო მონაწილეები გაცნობოდნენ ამ კომპონენტის ფარგლებში დაგეგმილ შემდგომ 

აქტივობებსა შეეფასებინათ შეხვედრა 

 

ფასილიტატორმა მონაწილეებს გააცნო 

საპილოტე ინიციატივის ფარგლებში 

დაგეგმილი ღონისძიებები და აღნიშნა, რომ 

მხოლოდ ერთობლივი და შეთანხმებული 

მუშაობის შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი 

ეფექტური შედეგების მიღწევა. 

ჯგუფი შეთანხმდა, რომ თითოეული 

მერიასა და საკრებულოსგან გამოიყოფა 

საკონტაქტო პირები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ საკუთარ 

მუნიციპალიტეტში კითხვარის შევსებას და 

თანამშრომლობის განმტკიცებისთვის 

მემორანდუმების გაფორმება დაიგეგმა. 

  

 

 

 

სამუშაო შეხვედრის დასასრულს, 

მონაწილეებმა შეავსეს უკუკავშირის 

კითხვარები და  საკუთარი კმაყოფილების 

ხარისხი გამოსახეს პოსტერზე: თითო თმა 

მიუხატეს იმ სახეს, რომლის შესაბამისი 

შეფასება ჰქონდათ სამუშაო შეხვედრის 

მიმართ. 

 

 

 

 

 

 

სამომავლო ნაბიჯები და 

უკუკავშირი 
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დანართი 1 

უკუკავშირის კითხვარი: 

 

უკუკავშირის კითხვარი სულ 15-მა ადამიანმა შეავსო. კითხვარიდან გამოიკვეთა, რომ ყველა 

მონაწილეს წინასწარ ჰქონდა ინფორმაცია სამუშაო შეხვედრის მიზნების შესახებ. ჯგუფის 80%-მა 

მიიჩნია, რომ შეხვედრის შინაარსი მიზნებთან  სრულად მოდიოდა შესაბამისობაში, ხოლო 20% -მა 

ის 3 ქულით შეაფასა. რაც შეეხება სხვა კომპონენტებს,  მონაწილეთა უკუკავშირი 4-ბალიანი 

სისტემიდან 3-სა და 4 ქულას მოიცავს, რაც „კარგის“ და „ძალიან კარგის“ კატეგორიას გულისხმობს. 

„საშუალო“ და „ცუდი“ შეფასებები მიღებულ მონაცემებში არ გვხვდება. 

 

 

 

 

53%

53%

40%

73%

53%

53%

47%

47%

47%

60%

27%

47%

47%

53%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

შეხვედრით კმაყოფილება

შეხვედრის შინაარსის ხარისხი

მონაწილეობის ხარისხი

ფასილიტაციის ეფექტურობა

შეხვედრის მეთოდოლოგია

შეხვედრის პრაქტიკული დანიშნულება

რამდენად შეუწყობს ხელს ინიციატივა 

მონაწილეობის ხარისხის გაუმჯობესებას?

ძალიან კარგი კარგი საშუალო ცუდი
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შეხვედრის მნიშვნელოვანი ნაწილი: 

 

 

 

 

 

 

 

      H ინსტრუმენტი მონაწილეობის არსი               მონაწილეობის მექანიზმები 

 

 

 

         

 

 

        

მონაწილეობის დონეები                                                 ემპათიის რუკა და ფასილიტაცია 

 

 

        რეკომენდაციები: 

 

 

 

 

 

სამუშაო შეხვედრის ფოტები იხილიეთ ბმულზე: 

https://drive.google.com/file/d/1oL9z00up2QYgZiehjwHgGXW0x7PClR6A/view?fbclid=IwAR3_cnhH2GKMqPE

pdt_QN8P5fVMyt4PPLAN-Vp97yapvfAzcQhZqcOuVjEk 

                                                   

 

                                             მადლობა მონაწილეობისთვის! 

ხშირი შეხვედრები და კომუნიკაცია

შეხვედრის დროს მკაცრად გაიწეროს რეგლამენტი

მეტი თავისუფალი დრო

https://drive.google.com/file/d/1oL9z00up2QYgZiehjwHgGXW0x7PClR6A/view?fbclid=IwAR3_cnhH2GKMqPEpdt_QN8P5fVMyt4PPLAN-Vp97yapvfAzcQhZqcOuVjEk
https://drive.google.com/file/d/1oL9z00up2QYgZiehjwHgGXW0x7PClR6A/view?fbclid=IwAR3_cnhH2GKMqPEpdt_QN8P5fVMyt4PPLAN-Vp97yapvfAzcQhZqcOuVjEk

