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ძირითადი მიგნებები
კვლევის შედეგად გამოვლინდა ის პრობლემები და გამოწვევები, რაც ამ სფეროში
ახალგაზრდული ორგანიზაციების წინაშე არსებობს, კერძოდ:
-

ახალგაზრდული ორგანიზაციების მდგრადობა;
ფინანსურ რესურსებთან დაკავშირებული გამოწვევები;
ადამიანურ რესურსებთან დაკავშირებული გამოწვევები;
კომპეტენციების ნაკლებობა;
ორგანიზაციული განვითარება;
სამუშაო სივრცის პრობლემა;
ახალგაზრდული პოლიტიკა და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები;
ახალგაზრდული მუშაკის პროფესიის არარსებობა;
საზოგადოების ცნობიერების დაბალი დონე ახალგაზრდული საქმიანობის და
ახალგაზრდული ორგანიზაციების მიმართ.

ახალგაზრდულ

ორგანიზაციათა

უმრავლესობა

დონორი

ორგანიზაციებისგან

მიღებულ დაფინანსებაზეა დამოკიდებული. შედეგად, არის შემთხვევები, როდესაც
ორგანიზაცია

ერგება

კონკრეტული

დაფინანსების

წყაროს

მოთხოვნებს.

რაოდენობრივ კვლევაში გამოკითხული ორგანიზაციების 22% აცხადებს, რომ
ორგანიზაცია ახორციელებს ისეთ პროგრამებს და აქტივობებსაც, რომლებიც არ
შეესაბამება დებულებით გათვალისწინებულ მიზნებს. ამასთანავე, დაფინანსების
მოპოვება
განსაკუთრებულ
სირთულეს
წარმოადგენს
ახლადშექმნილი
ორგანიზაციებისთვის, რომლებსაც ხშირად უჭირთ დონორთა მიერ დაწესებული
სტანდარტებისა და მოთხოვნების შესრულება. გარდა ამისა, რესპონდენტთა ნაწილი
საუბრობს ახალგაზრდული მიმართულებით ადგილობრივი ფონდების მცირე
რაოდენობასა და ადგილობრივი ხელისუფლების მხარდაჭერის გაძლიერების
საჭიროებაზე. მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ხელისუფლების მხარდაჭერის გაზრდა
ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფებისთვის, რათა მათ
შეძლონ
აქტიური
მონაწილეობის
მიღება
ახალგაზრდული
პოლიტიკის
განხორციელების პროცესში.
ახალგაზრდული ორგანიზაციებისთვის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ორგანიზაციული
შესაძლებლობების
განვითარებისა
და
მდგრადობის
უზრუნველყოფა.
ახალგაზრდული ორგანიზაციები მოკლებულნი არიან ორგანიზაციული და
ადმინისტრაციული
მხარდაჭერა, რაზეც

განვითარების

შესაძლებლობას,

რადგანაც

დონორების

ორგანიზაციები კრიტიკულად არიან დამოკიდებულნი,

ძირითადად, მხოლოდ პროექტების დაფინანსებისკენაა მიმართული. აღნიშნული
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საკითხი კი ორგანიზაციებს უზღუდავს საკუთარი შესაძლებლობების განვითარებაში
ინვესტირების საშუალებას. შესაბამისად, უმეტეს შემთხვევაში, ორგანიზაციები
ახორციელებენ ერთჯერად პროექტებს, რაც გრძელვადიან შედეგზე და
ორგანიზაციების მდგრად განვითარებაზე ნაკლებად ახდენს გავლენას. როგორც
რესპონდენტთა

ნაწილი

საუბრობს,

პრობლემის

მოგვარების

ერთ-ერთ

გზას

წარმოადგენს
ქოლგა
ორგანიზაციების
გაძლიერება,
რომელთა
მიზანი
ორგანიზაციების საჭიროებების გამოვლენა და მათი განვითარების ხელშეწყობაა.
გარდა

ამისა,

პრობლემის

მოგვარების

ერთ-ერთ

გზად

დასახელდა

ადმინისტრაციული გრანტების გამოყოფა.
ახალგაზრდული
რესურსის

ორგანიზაციებისთვის

ხშირი

გადინება,

არასტაბილურობასთან.

რაც,

გამოწვევას

უმეტესად,

ფინანსების

არქონის

წარმოადგენს

ადამიანური

დაკავშირებულია
გამო

ფინანსურ

ორგანიზაციები

ვერ

უზრუნველყოფენ ახალგაზრდების სტაბილურ დასაქმებას, ხოლო გარკვეული
პერიოდის გასვლის შემდგომ კი, ახალგაზრდები იწყებენ სხვა ანაზღაურებადი
სამსახურის ძებნას. აღნიშნული საკითხი პრობლემას წარმოადგენს იმ კუთხითაც, რომ
არ

ხდება

შეძენილი

ცოდნისა

და

გამოცდილების

დაგროვება

და

სფეროს

განვითარებისთვის გამოყენება.
ახალგაზრდული
სამუშაო

ორგანიზაციებისთვის

სივრცეც,

რაც

ასევე

ერთ-ერთი

მნიშვნელოვანი

დაკავშირებულია

ფინანსების

გამოწვევაა
არქონასთან.

ორგანიზაციებს ხშირად არ აქვთ საკმარისი ფინანსური რესურსი, რომ საოფისე ფართი
იქირაონ ან საოფისე ინვენტარი შეიძინონ და განაახლონ. რაოდენობრივ კვლევაში
მონაწილე ორგანიზაციათა უმრავლესობა (66%) აცხადებს, რომ საკუთარი საოფისე
ფართი არ აქვს. სივრცის არარსებობა ხელს უშლის ორგანიზაციების განვითარებას და
სტაბილურ ფუნქციონირებას. სივრცესთან დაკავშირებული პრობლემა უფრო მეტად
ახალბედა

ორგანიზაციებისთვის

სახელმწიფომ

ხელი

შეუწყოს

წარმოადგენს

სივრცის

გამოწვევას.

ხელმისაწვდომობას

მნიშნელოვანია
ახალგაზრდული

ორგანიზაციებისთვის და ამ გზით დაეხმაროს მათ განვითარებას.
ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს არაფორმალური განათლების და
ახალგაზრდული

საქმიანობის

აღიარების

პრობლემა

და

ამ

მიმართულებით

ცნობიერების დაბალი დონე, მათ შორის სახელმწიფო უწყებებში. ახალგაზრდული
მიმართულებით სახელმწიფო მმართველობითი ორგანოს მუდმივი ცვალებადობა და
ამასთანავე, ამ მიმართულებით სახელმწიფო ბიუჯეტის შემცირება ხაზს უსვამს
ახალგაზრდული

სფეროს

ნაკლებპრიორიტეტიზაციას.
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პრობლემას წარმოადგენს რეგიონულ დონეზეც, სადაც ახალგაზრდული საქმიანობა
ხშირ შემთხვევაში მიბმულია სხვა სექტორებთან და არ განიხილება დამოუკიდებელ
მიმართულებად. პრობლემას წარმოადგენს სახელმწიფოს მიერ ახალგაზრდული
საქმიანობისთვის

გამოყოფილი

თანხის

სიმწირე,

რაც

არ

არის

საკმარისი

გრძელვადიანი პროექტებისთვის და მხოლოდ ერთჯერად აქტივობებს ხმარდება.
აღსანიშნავია, რომ ახალგაზრდული ორგანიზაციები ნაკლებად ახდენენ გავლენას
ახალგაზრდული პოლიტიკის დღის წესრიგზე.
გამოკითხულ ორგანიზაციათა
უმრავლესობა (57%) აღნიშნავს, რომ ორგანიზაცია ფლობს გარკვეულ უნარ-ჩვევებს
მონაწილეობა მიიღოს ახალგაზრდული პოლიტიკის განხილვაში და ზოგჯერ იწვევენ
მონაწილეობის მისაღებად ადგილობრივი პოლიტიკის განხილვებში. 21% კი ამბობს,
რომ ორგანიზაციას არ აქვს შესაძლებლობა, ზეგავლენა მოახდინოს ახალგაზრდული
პოლიტიკის დღის წესრიგზე.
გამოწვევაა ისიც, რომ ქვეყანაში ახალგაზრდული საქმიანობის მიმართულებით არ
არსებობს ფორმალური განათლების მიღების შესაძლებლობა. გარდა ამისა,
საზოგადოებას ნაკლებად აქვს გააზრებული ახალგაზრდული ორგანიზაციების
მნიშვნელობა.
ახალგაზრდული

ორგანიზაციების

მდგრადობა,

სხვა

ფაქტორებთან

ერთად,

დამოკიდებულია ორგანიზაციების ინსტიტუციურ განვითარებასა და მუშაობის
სისტემაზე. როგორც კვლევის შედეგებიდან ჩანს, ორგანიზაციების ყოველდღიურ
საქმიანობაში ხშირად წესდებით გათვალისწინებული სტრუქტურა უფრო ფორმალურ
ხასიათს ატარებს და პრაქტიკაში ნაკლებად გამოიყენება. ასევე, გამომდინარე იქიდან,
რომ ძირითადად ორგანიზაციაში დასაქმებულია ადამიანთა მცირე რაოდენობა,
ფუნქციები მკვეთრად გამიჯნული არ არის.
ორგანიზაციების მდგრადი განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს
წარმოადგენს სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა.

გამოკითხული ორგანიზაციების

24% აცხადებს, რომ არ აქვს სტრატეგიული გეგმა, ხოლო 25%-ის თქმით, აქვთ
ორგანიზაციის სტრატეგიული მიმართულების არაფორმალური იდეა, რომელიც
ოფიციალურად დამტკიცებული არ არის. იმ შემთხვევაში, როდესაც ორგანიზაციას
აქვს

სტრატეგიული

გეგმა,

ორგანიზაციათა

უმრავლესობა

აცხადებს,

რომ

ორგანიზაციის სტრატეგიულ გეგმაში გათვალისწინებულია ახალგაზრდობის
სფეროში სახელმწიფოს ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ განსაზღვრული
სტრატეგიული მიზნები, მაგრამ კონკრეტული აქტივობები არ არის გაწერილი.
ორგანიზაციათა 43% აცხადებს, რომ ორგანიზაციაში არსებობს არაფორმალური იდეა
წლიური სამოქმედო გეგმის შესახებ, რომელიც არ არის ოფიციალური.
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რაც შეეხება მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმებს, ორგანიზაციებს სისტემური
მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმი არ გააჩნიათ. ორგანიზაციები ხშირად
მონიტორინგსა და შეფასებას მაშინ აკეთებენ, როდესაც დონორი ითხოვს
კონკრეტული პროექტის ფარგლებში, სხვა შემთხვევაში კი მათი აქტივობები
ორგანიზაციის შიგნით ფასდება, თუმცა ამას სისტემური ხასიათი არ აქვს.
გამოკითხულ ორგანიზაციათა 34% ამბობს, რომ მონიტორინგისა და შეფასების
მონაცემების ძირითადი ანალიზი ტარდება დონორებისთვის, მაგრამ ის ნაკლებად
გამოიყენება შიდაორგანიზაციული გაძლიერების მიზნებისთვის.
ფინანსური

მდგრადობა

ერთ-ერთ

სასიცოცხლოდ

მნიშვნელოვან

ფაქტორს

წარმოადგენს ახალგაზრდული ორგანიზაციებისთვის. თუმცა, მიუხედავად იმისა,
რომ ორგანიზაციები დამოკიდებული არიან სხვადასხვა პროექტიდან მიღებულ
დაფინანსებაზე, გამოკითხულ ორგანიზაციათა 37% აცხადებს, რომ არ ჰყავს
ორგანიზაციაში გრანტების მოძიებაზე პასუხისმგებელი პირი. ორგანიზაციათა
ძირითად ნაწილს გრანტების მენეჯერი ან თანამშრომელი, რომელიც მხოლოდ
საგრანტო განაცხადებზე მუშაობს, არ ჰყავს, თუმცა, რესპონდენტების განცხადებით,
არსებობს ორგანიზაციაში ადამიანთა ჯგუფი, რომლებიც, გარდა სხვა მოვალეობებისა,
აღნიშნულ ფუნქციასაც ითავსებს.
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შესავალი
ახალგაზრდული

ორგანიზაციები

მნიშვნელოვან

როლს

ასრულებენ

როგორც

ახალგაზრდების, ასევე, მთლიანად საზოგადოების განვითარების პროცესში.
ახალგაზრდული ორგანიზაციები ქმნიან ახალგაზრდებისთვის მნიშვნელოვანი
საკითხების ადვოკატირების ეფექტიან პლატფორმას, ხელს უწყობენ ახალგაზრდებში
საკვანძო

უნარ-ჩვევების

განვითარებას,

ინფორმაციის

გავრცელებას,

აქტიურ

მოქალაქეობასა და მონაწილეობას, უზრუნველყოფენ ახალგაზრდული საქმიანობის
და არაფორმალური განათლების სერვისის მიწოდებას. ახალგაზრდული
ორგანიზაციების საშუალებით ახალგაზრდებს შესაძლებლობა აქვთ ჩამოაყალიბონ
ფართო და მრავალფეროვანი სოციალური კავშირები, დაამყარონ პარტნიორული
ურთიერთობები სხვადასხვა ორგანიზაციასთან და ჯგუფთან, რაც, საბოლოო ჯამში,
ხელს უწყობს ახალგაზრდების განვითარებას და მათ კეთილდღეობას.
ახალგაზრდული ორგანიზაციები სხვადასხვა გამოწვევის წინაშე დგანან, რაც შეეხება
როგორც დაფინანსებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს, ასევე, ორგანიზაციულ
განვითარებასა

და

მდგრადობასთან

პრობლემები

მნიშვნელოვნად

დაკავშირებულ

აბრკოლებს

საკითხებს.

ქვეყანაში

აღნიშნული

ახალგაზრდული

ორგანიზაციების განვითარებას, აფერხებს ახალგაზრდებში სამოქალაქო მოტივაციის
გაძლიერებას და ახალგაზრდების ჩართულობას ორგანიზაციულ ჯგუფებში.
გამომდინარე იქიდან, რომ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს მნიშვნელოვანი როლი და
ფუნქცია
აკისრიათ,
აუცილებელია
ახალგაზრდული
ორგანიზაციების
შესაძლებლობებისა და საჭიროებების შესწავლა. სწორედ ამ მიზნით, საქართველოს
ახალგაზრდულ

ორგანიზაციათა

ნაციონალური

საბჭოს

ინიციატივით,

ახალგაზრდობის სააგენტოს მიერ დაფინანსებული პროექტის - „ახალგაზრდობა
მნიშვნელოვანია“ ფარგლებში, ხორციელდება საქართველოში რეგისტრირებული
ახალგაზრდული ორგანიზაციების მდგომარეობის შესახებ კვლევა, რომლის ფოკუსს
წარმოადგენს  საქართველოში

რეგისტრირებული

ახალგაზრდული

ორგანიზაციების

არსებული რესურსების, სტრუქტურისა და მუშაობის სისტემის მოკლვევა;
 საქართველოში

რეგისტრირებული

ახალგაზრდული

ორგანიზაციების

გამოწვევებისა და საჭიროებების იდენტიფიცირება.
კვლევის შედეგები დაინტერესებულ მხარეებს დაეხმარება, არსებული სიტუაციის
გაანალიზებაში,

გამოწვევებისა

და

პრობლემების
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სამომავლოდ უკეთესი გარემოს შექმნაში, სადაც ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს
ექნებათ მდგრადი სისტემა და განვითარების ხელშეწყობა.

მეთოდოლოგია
კვლევაში გამოყენებულია: თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები.
რაოდენობრივი კვლევის მიზანი ახალგაზრდული ორგანიზაციების სტრუქტურისა
და მუშაობის სისტემის, არსებული რესურსებისა და გამოწვევების შესწავლა იყო.
არსებული სიტუაციის - კოვიდ 19-ის პანდემიის გათვალისწინებით, გამოიყენეს
ონლაინ გამოკითხვა. კვლევის ფარგლებში
ორგანიზაციის წარმომადგენელი.

გამოიკითხა

76
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თვისებრივი კვლევის ფარგლებში ჩაღრმავებული ინტერვიუს ტექნიკა გამოიყენეს.
ჩაღრმავებული

ინტერვიუები

ახალგაზრდული

ორგანიზაციების

წარმომადგენლებთან ჩატარდა, რამაც საკვლევი საკითხების სიღრმისეულად
შესწავლის საშუალება მოგვცა. კვლევის ფარგლებში 15 ჩაღრმავებული ინტერვიუ
ჩატარდა.

კვლევის სამიზნე ჯგუფი
 კვლევის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს საქართველოში რეგისტრირებული
ახალგაზრდული ორგანიზაციები.

კვლევის ინსტრუმენტები
კვლევის ინსტრუმენტები ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა ნაციონალური საბჭოსთან
მჭიდრო

თანამშრომლობით

და

ორგანიზაციის

გუნდთან

კონსულტაციის

საფუძველზე მომზადდა.
ონლაინ გამოკითხვა წინასწარ შემუშავებული კითხვარების საშუალებით ჩატარდა.
გარდა ზოგადი შეკითხვებისა, ახალგაზრდული ორგანიზაციების ძლიერი და სუსტი
მხარეების
განსაზღვრისთვის,
ასევე
გამოწვევებისა
და
საჭიროებების
იდენტიფიკაციისთვის,
შესაძლებლობების

კვლევაში

თვითშეფასების

გამოყენებული
ინსტრუმენტი.

იყო

ორგანიზაციული

ონლაინ

გამოკითხვის

სპეციფიკიდან გამომდინარე, გამოკითხვის ხანგრძლივობა დაახლოებით 20-30 წუთი
იყო.
სიღრმისეული

ინტერვიუ

წარიმართა

წინასწარ

მომზადებული

გზამკვლევის

მეშვეობით. სიღრმისეული ინტერვიუს ხანგრძლივობამ საშუალოდ ერთი საათი
შეადგინა.
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რესპონდენტთა შერჩევა
რაოდენობრივი

კვლევა

საქართველოში

რეგისტრირებული

ორგანიზაციების

წარმომადგენლებთან ჩატარდა.
შერჩევის ფარგლებში გათვალიწინებული იყო ორგანიზაციების მახასიათებლები  ორგანიზაციის მთავარ სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ ახალგაზრდები;
 ორგანიზაციას უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში განხორციელებული
უნდა ჰქონდეს ახალგაზრდული მიმართულებით მინიმუმ ერთი პროექტი.

მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი
ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლების გამოკითხვა 2020 წლის 19
ოქტომბრიდან 2020 წლის 14 დეკემბრამდე მიმდინარეობდა, ჩაღრმავებული
ინტერვიუები კი ოქტომბრისა და ნოემბრის თვეში ჩატარდა.
აღსანიშნავია,

რომ

რაოდენობრივ

მონაცემთა

შეგროვება

განხორციელდა

ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა ნაციონალური საბჭოს დახმარებით.
მონაცემთა ანალიზის დაწყებამდე, მიღებული რაოდენობრივ მონაცემთა ბაზა
გაიწმინდა, ხოლო მონაცემები SPSS 26-ის გამოყენებით გაანალიზდა. თვისებრივი
მონაცემები კი კონტენტ ანალიზის საშუალებით გაანალიზდა.

კვლევის შეზღუდვები
ვინაიდან რაოდენობრივ მონაცემთა შესაგროვებლად ონლაინ გამოკითხვის მეთოდი
გამოიყენეს, შეზღუდვები, რაც ონლაინ გამოკითხვას თან ახლავს, ვრცელდება
წინამდებარე კვლევაზეც. ეს შეზღუდვებია:


გამოკითხვა დროში გაჭიმულია;



მკვლევარი ვერ აკონტროლებს კითხვარის შევსების გარემოებებს.
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კვლევის შედეგები
რაოდენობრივ კვლევაში მონაწილე ახალგაზრდული ორგანიზაციები
რაოდენობრივ კვლევაში მონაწილეობა 76-მა ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ მიიღო,
რომელთაგან უმრავლესობას ხუთ წელზე მეტი პერიოდის არსებობის ისტორია აქვს,
კერძოდ, 6-10 წელია რაც ფუნქციონირებს 21 ორგანიზაცია (28%), ხოლო 10 წელზე
მეტია, რაც არსებობს 26 ორგანიზაცია (34%). 6 ორგანიზაცია (8%) ერთ წლამდე
პერიოდია, რაც არსებობს, ხოლო ერთიდან ექვს წლამდე არსებობის ისტორია აქვს 23
ორგანიზაციას (30%). გამოკითხულ ორგანიზაციათა 44% თბილისში, ხოლო 56% სხვადასხვა რეგიონშია რეგისტრირებული, მათ შორის, 13% - სამეგრელო-ზემო
სვანეთში, ხოლო 9% - ქვემო ქართლში. სხვა რეგიონები უფრო იშვიათად დასახელდა.
გამოკითხული ახალგაზრდული ორგანიზაციების 47% დაახლოებით ექვს წლამდე
პერიოდია, რაც ახალგაზრდებთან მუშაობს, 26% ახალგაზრდული მიმართულებით
აქტიურია 6-10 წელია, ხოლო 26% - 10 წელზე მეტი პერიოდია.
გამოკითხულ ორგანიზაციათა 13%-ის შემთხვევაში, მათ მიერ ბოლო 3 წლის
განმავლობაში განხორციელებულ პროექტებში 50-მდე ბენეფიციარი იყო ჩართული,
ორგანიზაციათა 10%-ის შემთხვევაში, მათ აქტივობებში ჩართული იყო 51-დან 100მდე ბენეფიციარი, ორგანიზაციათა 30%-ის შემთხვევაში, მათ აქტივობებში ბოლო 3
წლის განმავლობაში ჩართული იყო 500-მდე ბენეფიციარი, 1000-მდე ბენეფიციარი
ჰყავდა ორგანიზაციათა 15%-ს, ხოლო 1000-ზე მეტი ბენეფიციარი - ორგანიზაციათა
32%-ს.
აღსანიშნავია, რომ ის ორგანიზაციები, ვინც განაცხადა, რომ 50-მდე
ბენეფიციარი იყო ჩართული მათ აქტივობებში, შედარებით ახალბედა ორგანიზაციებს
წარმოადგენენ და მათი ასაკი 6 წლამდე პერიოდს ითვლის.
რაც
შეეხება
ამჟამად
ახალგაზრდული
მიმართულებით
მიმდინარე
პროექტებს/პროგრამებს,
გამოკითხული
ორგანიზაციების
16%-ს
ამჟამად
ახალგაზრდული
ორგანიზაციების

მიმართულებით
70%

ამჟამად

არ

ერთიდან

აქვს
ექვს

აქტივობები,
პროექტამდე

გამოკითხული
ახორციელებს

ახალგაზრდული მიმართულებით, 12%-ს კი აღნიშნული მიმართულებით მიმდინარე
6-10 პროექტი აქვს, ხოლო ორგანიზაციათა 3% ათზე მეტ პროექტს ახორციელებს.
რაც შეეხება ორგანიზაციების სამოქმედო არეალს, სადაც ბოლო 2 წლის განმავლობაში
განხორციელდა ორგანიზაციის პროექტების ძირითადი ნაწილი, 29% მოიცავდა მთელ
საქართველოს, 18% - ქვემო ქართლს, 17% - სამეგრელო-ზემო სვანეთს, 13%
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განხორციელდა სამცხე-ჯავახეთსა და კახეთში, ხოლო 11% - თბილისში. სხვა
რეგიონები უფრო იშვიათად დასახელდა (იხ. დიაგრამა 1).
დიაგრამა 1

ორგანიზაციის სამოქმედო არეალი, სადაც ბოლო 2 წლის
მანძილზე განხორციელდა ორგანიზაციის პროექტების
ძირითადი ნაწილი (%)
მთელი საქართველოს მასშტაბით

29

ქვემო ქართლი

18

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

17

სამცხე-ჯავახეთი

13

კახეთი

13

თბილისი

11

შიდა ქართლი

9

აჭარა

8

მცხეთა-მთიანეთი

5

იმერეთი

5

გურია

5

რაჭა-ლეჩხუმი

3

შენიშვნა: რესპონდენტებს რამდენიმე ვარიანტის დასახელება შეეძლოთ, შესაბამისად, პასუხები არ
ჯამდება 100%-ად.

კვლევის ფარგლებში შეისწავლეს ახალგაზრდული ორგანიზაციების მიერ ბოლო 3
წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტების მასშტაბი. როგორც აღმოჩნდა,
ორგანიზაციები ყველაზე ხშირად მუნიციპალურ დონეზე (65%) ახორციელებენ
პროექტებს, ასევე, ნახევარზე მეტს აქვს განხორციელებული ეროვნული (53%)
მასშტაბის პროექტები, ხოლო ნახევარს (50%) - საერთაშორისო მასშტაბის პროექტები.
შედარებით

იშვიათად

კი

დასახელდა

ქალაქის/სოფლის

(46%)

მასშტაბით

განხორციელებული აქტივობები.
კვლევისთვის საინტერესო იყო, თუ რომელ სამიზნე ჯგუფებთან მუშაობენ
გამოკითხული

ახალგაზრდული

ორგანიზაციები.
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მიხედვით, ორგანიზაციები, გარდა ახალგაზრდებისა, ყველაზე ხშირად მუშაობენ
ქალებთან (18%), შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან (13%) და
კონფლიქტების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობასთან (11%). სხვა პასუხები
უფრო იშვიათად დასახელდა (იხ. დიაგრამა 2).
დიაგრამა 2

სამიზნე ჯგუფები (%)
ახალგაზრდები

100

ქალები

18

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები

13

კონფლიქტების შედეგად დაზარალებული
მოსახლეობა

11

სოციალურად დაუცველები

7

მეწარმეები

7

ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების
წარმომადგენლები

7

მთელი მოსახლეობა

7

არასამთავრობო ორგანიზაციები

5

ეთნიკური უმცირესობები

5

ახალგაზრდული მუშაკები

5

მასწავლებელბი

4

რელიგიური უმცირესობები

3

მშობლები

3

ხანდაზმულები

3

მიგრანტები

1

შენიშვნა: რესპონდენტებს რამდენიმე ვარიანტის დასახელება შეეძლოთ, შესაბამისად, პასუხები არ
ჯამდება 100%-ად.
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ორგანიზაციების სტრუქტურა და მუშაობის
სისტემა
რაოდენობრივ

კვლევაში

მონაწილე

ორგანიზაციათა

ნახევარზე

მეტი

(54%)

წევრობაზეა დაფუძნებული, 46% კი - არა. იმ ორგანიზაციების 68%-ს, რომელიც
წევრობაზეა დაფუძნებული, ჰყავს 50-მდე წევრი, 12%-ს - 51-დან 100 წევრამდე, ხოლო
20%-ს ასზე მეტი წევრი ჰყავს. გამოკითხულ ორგანიზაციათა 96%-ს ჰყავს გამგეობა.
კვლევისთვის საინტერესო იყო, რამდენად მიჰყვებიან ყოველდღიურ საქმიანობაში
ორგანიზაციები თავიანთ დებულებაში გაწერილ სტრუქტურას. ორგანიზაციათა 40%
აცხადებს,

რომ

განსაზღვრული

აქვთ

დებულებით

ერთეულებით,

განსაზღვრული

საანგარიშო

ხაზებით

სტრუქტურა,
და

მკაფიოდ

საზედამხედველო

ურთიერთობებით, რომელიც რეგულარულად და თანმიმდევრულად გამოიყენება.
თუმცა ორგანიზაციათა დაახლოებით მესამედი (33%) აცხადებს, რომ დებულებით
განსაზღვრული

სტრუქტურა

არ

განიხილება

რეგულარულად

და

არც

თანმიმდევრულად გამოიყენება. ასევე, გამოკითხულ ორგანიზაციათა მეოთხედზე
მეტის (28%) შემთხვევაში, აქვთ დებულებით განსაზღვრული სტრუქტურა, მაგრამ
ყოველდღიურ
ურთიერთობები

საქმიანობაში
ბოლომდე

საანგარიშო
არ

არის

ხაზები

ნათელი

და

და

საზედამხედველო

ანგარიშვალდებულება

ორიენტირებულია რამდენიმე პიროვნებაზე.
გამოკითხულ ორგანიზაციათა 32% აცხადებს, რომ ორგანიზაციაში ზოგიერთი
თანამდებობისთვის

არსებობს

ოფიციალურად

გაწერილი

როლები

და

პასუხისმგებლობები, თუმცა ზოგჯერ ხდება ამ ნორმებიდან გადახრა. ხოლო 28%-ის
განცხადებით, არსებობს ოფიციალური წერილობითი სამუშაო აღწერილობები,
რომელიც მოიცავს როლებს და პასუხისმგებლობებს ყველა თანამშრომლისთვის.
თანამშრომლებმა იციან თავიანთი და სხვისი როლები, პასუხისმგებლობები და
სამუშაოს აღწერილობები და ამას მუდმივად მისდევენ. ორგანიზაციათა მეოთხედი
(25%) კი აცხადებს, რომ ორგანიზაციას ჰყავს სხვადასხვა პროფილის მქონე
თანამშრომლები, რომელთა ნაწილი ხელმძღვანელობს / მართავს ორგანიზაციას,
მაგრამ როლები ოფიციალურად არ არის განსაზღვრული.
თვისებრივ კვლევაში მონაწილე რესპონდენტთა ძირითადი ნაწილი ამბობს, რომ
წესდებით გათვალისწინებული სტრუქტურა უფრო ფორმალურ ხასიათს ატარებს და
პრაქტიკაში ნაკლებად გამოიყენება. მათი განცხადებით, გამომდინარე იქიდან, რომ
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ძირითადად

ორგანიზაციაში

დასაქმებულია

მცირე

რაოდენობის

ადამიანი,

ფუნქციები მკვეთრად გამიჯნული არ არის. გარდა ამისა, მმართველობითი სისტემაც
ნაკლებად სტრუქტურირებულია.

„სიმართლე რომ გითხრათ, გაწერილად, რომ გამგეობა იკრიბება ამდენ თვეში
და ასე აკეთებს, ასე არ გვაქვს, ნამდვილად. არ ვაკეთებთ პრაქტიკულად. იქ კი
წერია, მაგრამ საჭიროებების გამო ვიკრიბებით მხოლოდ. თუმცა ძალიან
ვცდილობთ, რომ თვეში ერთხელ ერთი დიდი შეკრება აუცილებლად
გავაკეთოთ.“
კვლევისთვის ასევე საინტერესო იყო, რამდენად წარმართავენ ორგანიზაციები
თავიანთ

საქმიანობას

დებულების

შესაბამისად.

რაოდენობრივ

კვლევაში

გამოკითხული ორგანიზაციების 62% ამბობს, რომ ყველა თანამშრომლისთვის კარგად
არის ცნობილი დებულებით განსაზღვრული მიზანი, ხედვა და მისია და საქმიანობას
ყოველთვის წარმართავენ აღნიშნულის გათვალისწინებით, თუმცა 22% აცხადებს, რომ
ორგანიზაცია ახორციელებს ისეთ პროგრამებს და აქტივობებსაც, რომლებიც არ
შეესაბამება დებულებით გათვალისწინებულ მიზნებს.
რაც შეეხება ანგარიშვალდებულებასა და საქმიანობის გამჭვირვალობას, გამოკითხულ
ორგანიზაციათა 42% აცხადებს, რომ არსებობს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებისა
და შედეგების შესახებ თანამშრომელთა ინფორმირებისთვის არაფორმალური
პროცესი. ხოლო ორგანიზაციათა ნახევარზე მეტი (53%) ამბობს, რომ დაინტერესებულ
მხარეებს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებისა და შედეგების შესახებ ინფორმაციას
ფორუმების, ყოველწლიური შეხვედრების გზით აცნობენ.
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პროგრამების/აქტივობების დაგეგმვა
კვლევისთვის საინტერესო იყო იმის შესწავლა, თუ რამდენად გეგმავენ აქტივობებს
ორგანიზაციები მტკიცებულებებსა და საჭიროებებზე დაყრდნობით. თვისებრივ
კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პროექტებს,
ძირითადად, საკუთარი გამოცდილების საფუძველზე გეგმავენ. გარდა ამისა, ეცნობიან
უკვე არსებულ კვლევებს, რამდენიმე რესპონდენტის განცხადებით, თავადაც
აწარმოებენ გამოკითხვას არსებული საჭიროებების შესახებ. რესპონდენტთა ნაწილი
ამბობს, რომ პროექტებს გეგმავენ იქიდან გამომდინარე, თუ რის შესახებ არის
გამოცხადებული საგრანტო კონკურსი და თავად ორგანიზაცია საკუთარი
ინიციატივით მოკვლევას არ აწარმოებს.

„ყოველთვის ვერ ვატარებთ კვლევას, თუმცა აქტივობებს ვგეგმავთ ხოლმე იმ
კვლევების საფუძველზე, რაც უკვე არსებობს, თუმცა ასეთი კვლევებიც ძალიან
ცოტაა. ერთის მხრივ, ვეყრდნობით ქვეყანაში არსებულ რეალობებს, რომლების
შესახებაც ვიგებთ ისევ ჩვენი გამოცდილებით.“
„ჩვენი ორგანიზაცია ასე მუშაობს - რა შესაძლებლობაც გამოჩნდება, იმის
გამოყენებას ვცდილობთ. პროაქტიული ორგანიზაცია არა ვართ, რეაქტიული
ორგანიზაცია ვართ, ასე ვთქვათ. ამას, როგორც წესი, ვაკეთებთ, თუ რამე
პროექტი გვაქვს, იმის ფარგლებში, ანუ წინასწარ კი არა.“
„რეალურად არის სულ სხვა, როცა ვიღაცა აცხადებს საგრანტო კონკურსს,
მაქსიმალურად ცდილობ, რომ მოერგო.“
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სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა
თვისებრივ

კვლევაში

მონაწილე

ორგანიზაციათა

ძირითად

ნაწილს

გააჩნია

სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც პერიოდულად ახლდება. რესპონდენტთა
დიდი ნაწილი ამბობს, რომ აღნიშნული დოკუმენტები თავად ორგანიზაციის
წევრების მიერ არის შექმნილი. მათი თქმით, მწირი ფინანსური რესურსის გამო,
ორგანიზაციებს არ აქვთ შესაძლებლობა სტრატეგიის შემუშავების პროცესში
დაიქირავონ გარე ექსპერტები.
რაოდენობრივ კვლევაში გამოკითხული ორგანიზაციების 24% აცხადებს, რომ არ აქვს
სტრატეგიული გეგმა, ხოლო 25%-ის შემთხვევაში არსებობს ორგანიზაციის
სტრატეგიული მიმართულების არაფორმალური იდეა, რომელიც ოფიციალურად
დამტკიცებული არ არის. ორგანიზაციათა 38% კი ამბობს, რომ არსებობს მუდმივად
განახლებადი სტრატეგიული გეგმა, რომლის შესაბამისადაც იქმნება ორგანიზაციის
ყველა პროგრამა და აქტივობა.
შეკითხვაზე,

ორგანიზაციის

სტრატეგიული

გეგმა

რამდენად

პასუხობს

ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფოს ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ
განსაზღვრულ სტრატეგიულ მიზნებს, ორგანიზაციათა 43% აცხადებს, რომ
ორგანიზაციის სტრატეგიულ გეგმაში გათვალისწინებულია ახალგაზრდობის
სფეროში სახელმწიფოს ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ განსაზღვრული
სტრატეგიული მიზნები, მაგრამ კონკრეტული აქტივობები არ არის გაწერილი. ხოლო
28%-ის განცხადებით, სტრატეგიულ გეგმაში გათვალისწინებულია ახალგაზრდობის
სფეროში სახელმწიფოს ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ განსაზღვრული
სტრატეგიული მიზნები და კონკრეტული აქტივობებიც შესაბამისად არის გაწერილი.
ორგანიზაციათა 43% აცხადებს, რომ ორგანიზაციაში არსებობს არაფორმალური იდეა
წლიური სამოქმედო გეგმის შესახებ, მაგრამ არა ოფიციალური, ხოლო 33%-ის
შემთხვევაში
არსებობს ორგანიზაციის წლიური სამოქმედო გეგმა და
ინდივიდუალური პროგრამები, რომლებიც შეესაბამება სტრატეგიასა და ბიუჯეტს.
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მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმები
თვისებრივ კვლევაში მონაწილე რესპონდენტების განცხადებით, ორგანიზაციებს
სისტემური მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმი არ გააჩნიათ. რესპონდენტები
საუბრობენ, რომ ხშირად მონიტორინგსა და შეფასებას მაშინ აკეთებენ, როდესაც
დონორი ითხოვს კონკრეტული პროექტის ფარგლებში, სხვა შემთხვევაში კი მათი
აქტივობები ორგანიზაციის შიგნით ფასდება, თუმცა ამას სისტემური ხასიათი არ აქვს.
რესპონდენტთა თქმით, ორგანიზაციის საქმიანობის შეფასება, ძირითადად, არ ხდება,
რადგანაც ფინანსურ რესურსთან არის დაკავშირებული. რესპონდენტთა ნაწილი
აცხადებს, რომ მათთვის საქმიანობის ეფექტიანობას ბენეფიციარების წარმატება, მათ
პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების მშობლების შეფასებები და მათი სოციალური
გვერდის პოპულარობა განაპირობებს.

„დიდ პროექტებს ვაფასებთ ხოლმე ბოლოს, რადგან ამას დონორიც ითხოვს,
თუმცა ექსპერტის მოწვევა საკმაოდ ძვირადღირებული ფუფუნებაა.
პროექტებში გვყავს, როგორც ორგანიზაციას - არა.“
„შეფასებისთვის, მონიტორინგისთვის, აუდიტისთვის დონორები ფულს
არასდროს გაძლევენ, ამიტომ ძალიან რთულია, როდესაც მეორე დონორი
გეუბნება შენი ბოლო წლის აუდიტორული დასკვნა გამომიგზავნე, ვერასოდეს
ვერ უგზავნი. ფინანსები გამოყო იმისთვის, რომ ზოგადად მთელი წლის
აუდიტი გააკეთო, ჩვენ ამის ფუფუნება არ გვაქვს და ძალიან სამწუხაროა.
ზოგადად, მონიტორინგისა და შეფასების სისტემა პროექტში არის, შემდეგ
დონორიც, რასაკვირველია, ამოწმებს, შეფასება ხდება პროექტების და არა
ორგანიზაციის.“
რაც შეეხება რაოდენობრივ კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციებს, 33% ამბობს, რომ
ორგანიზაციას აქვს მონიტორინგისა და შეფასების რამდენიმე ძირითადი
ინსტრუმენტი და აგროვებს მონაცემებს, თუ დონორი ამას მოითხოვს. 26% აცხადებს,
რომ

ორგანიზაციას

აქვს

სტანდარტული

მონიტორინგისა

და

შეფასების

ინსტრუმენტები, რომლებიც გამოიყენება მონაცემთა შეგროვების მიზნით დონორის
მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად და შიდა გამოყენებისათვის. ორგანიზაციათა
17% კი ამბობს, რომ მონიტორინგისა და შეფასების მონაცემების შეგროვება არ ხდება.
ორგანიზაციათა 34% ამბობს, რომ მონიტორინგისა და შეფასების მონაცემების
ძირითადი ანალიზი ტარდება დონორებისთვის, მაგრამ ის ნაკლებად გამოიყენება
შიდაორგანიზაციული

გაძლიერების

მიზნებისთვის.

22%

კი

აცხადებს,

რომ

ორგანიზაციას ჰყავს თანამშრომელ(ებ)ი რომლებიც კომპეტენტურად იყენებენ
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მონაცემთა ანალიზს და ამზადებენ დროულ და ზუსტ ანგარიშებს. აღნიშნული
ანგარიშები გამოიყენება როგორც დაინტერესებულ მხარეებთან ურთიერთობისთვის
ასევე, შიდა ორგანიზაციული გაძლიერების მიზნებისთვის.

ინფორმაციის გავრცელების მექანიზმები
თვისებრივ კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ
ინფორმაციას თავიანთი აქტივობების შესახებ ძირითადად სოციალური ქსელების
საშუალებით ავრცელებენ. მათი თქმით, ინფორმაციას აქვეყნებენ ორგანიზაციის
ფეისბუქ გვერდზე, ასევე სხვადასხვა ჯგუფში. გარდა ამისა, რამდენიმე რესპონდენტის
განცხადებით, ინფორმაციის გასავრცელებლად თანამშრომლობენ სკოლებთან,
განათლების სამინისტროს რესურს-ცენტრებთან და მუნიციპალიტეტთან. ამასთანავე,
რესპონდენტები

ამბობენ,

რომ

ინფორმაციის

გავრცელების

ეფექტური

გზა

ორგანიზაციის პირადი კონტაქტები და ბენეფიციარები არიან. რესპონდენტები
ამბობენ, რომ პირველ რიგში, ინფორმაციას ორგანიზაციის წევრებს და მოხალისეებს
უზიარებენ. რამდენიმე რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ ინფორმაციას ავრცელებენ
ბუკლეტების და პლაკატების საშუალებით, გარდა ამისა, პროექტის შესახებ
პრეზენტაციას მართავენ სკოლებსა და უნივერსიტეტებში. რესპონდენტებმა ისაუბრეს
მოწყვლადი ჯგუფების ინფორმირებასთან დაკავშირებულ საკითხზეც. მათი თქმით,
ამ შემთხვევაში იყენებენ პირად კონტაქტებს, ასევე მიმართავენ სხვა არასამთავრობო
ორგანიზაციებს, რომელთა სამიზნე ჯგუფი მოწყვლადი ახალგაზრდები არიან.
რაც შეეხება პროექტისთვის მონაწილეთა შერჩევას, რესპონდენტები აცხადებენ, რომ
ძირითადად ონლაინ

აპლიკაციით

ხდება მონაწილეთა

შერჩევა. საჭიროების

შემთხვევაში კი ხდება გასაუბრებაც.

„ჩვენ ვსარგებლობთ აქტიურად სოციალური ქსელით, მეილებით, ძალიან
ბევრი მოხალისე არის უკვე დარეგისტრირებული ჩვენს ბაზაში და მათთან
კომუნიკაცია გვაქვს ელექტრონული ფოსტის დახმარებით, ასევე სოციალური
ქსელით და სატელეფონო კომუნიკაციასაც ვიყენებთ. ასევე, პარტნიორ
ორგანიზაციებსაც ვუზიარებთ, როცა კი ამის შესაძლებლობა გვაქვს და ღიადაც
ვაცხადებთ ხოლმე ყოველთვის. სოციალური ქსელი მოსახერხებელია ჩვენთვის
იმიტომ, რომ დიდ რესურს არ მოითხოვს ჩვენგან და ძალიან ხშირად ვიყენებთ.“
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ადამიანური რესურსები
კვლევისთვის საინტერესო იყო ახალგაზრდული ორგანიზაციების ადამიანური
რესურსების შესწავლა. როგორც თვისებრივ კვლევაში მონაწილე რესპონდენტები
ამბობენ, ორგანიზაციები ძირითადად კონკრეტული გრანტის ფარგლებში
დაფინანსებული პროექტიდან შემოსულ შემოსავალზე არიან დამოკიდებული,
შესაბამისად,

ორგანიზაციის

ადამიანური

რესურსიც

კონკრეტულ

პროექტზეა

მიბმული. მხოლოდ რესპონდენტთა მცირე ნაწილმა აღნიშნა, რომ ორგანიზაციაში
ჰყავთ თანამშრომლები, რომლებიც ყოველთვიურად იღებენ
მიუხედავად ორგანიზაციაში პროექტების არსებობისა და

ანაზღაურებას,
რაოდენობისა.

აღსანიშნავია, რომ ასეთი თანამშრომლების რაოდენობა ძალიან ცოტაა და ძირითადად
ერთ ან ორ ადამიანს შეადგენს.

„დიახ, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც მუდმივად იღებენ ანაზღაურებას,
თუმცა ეს ანაზღაურებაც პროექტებიდან მოდის, თავისთავად ცხადია, მაგრამ
მაშინაც კი, როდესაც არის წყვეტა და ასეთიც ზოგჯერ ხდება, ამ ადამიანებს
მინიმალური ანაზღაურება უნარჩუნდებათ, იმ დროსაც კი, როდესაც არ არის
პროექტი. თუმცა ხელფასის ოდენობა იცვლება პროექტების რაოდენობის
მიხედვით. ეს არის მინიმალური, მაგრამ თუ არის შესაძლებელი, მეტი
ჰქონდეთ შემოსავალი პროექტებიდან გამომდინარე, ეს ასეც ხდება.“
რაც შეეხება რაოდენობრივ კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციებს, 36%-ს 5-ზე ნაკლები
თანამშრომელი

ჰყავს

პროექტების/პროგრამების

განსახორციელებლად,

5-10

თანამშრომელი ჰყავს 45%-ს, ხოლო 11-ზე მეტი თანამშრომელი ჰყავს გამოკითხული
ორგანიზაციების 20%-ს.
ასევე,

კვლევისთვის

ახალგაზრდულ

საინტერესო

ორგანიზაციებს.

იყო,

რა

ასაკი

გამოკითხულ

პირები

ხელმძღვანელობენ

ორგანიზაციათა

ძირითად

შემთხვევებში, ხელმძღვანელ პირებს წარმოადგენენ 31 და მეტი წლის პირები. (იხ.
დიაგრამა 3).
რაც შეეხება ორგანიზაციების გამგეობის წევრთა ასაკს, იმ შემთხვევაში, როცა
ორგანიზაციას ჰყავს გამგეობა (96%), ორგანიზაციათა 7%-ის შემთხვევაში გამგეობის
წევრებს წარმოადგენენ 25 წლამდე პირები, 8%-ის შემთხვევაში - 25 წლამდე პირები და
25-30 წლის პირები, 14%-ის შემთხვევაში - 25-30 წლის პირები, 5%-ის შემთხვევაში - 25
წლამდე პირები და 31 და მეტი წლის პირები, 37%-ის შემთხვევაში ორგანიზაციის
გამგეობის წევრები სამივე ასაკობრივი კატეგორიის პირები არიან, ხოლო 29%-ის
შემთხვევაში - 31 და მეტი წლის პირები (იხ. დიაგრამა 3).
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დიაგრამა 3

ხელმძღვანელი პირებისა და გამგეობის წევრთა ასაკი (%)
ხელმძღვანელი პირები

გამგეობის წევრები

37
30

29
22

20
14

11

8

7

25 წლამდე
პირები

8

25 წლამდე
პირები, 25-30
წლის პირები

9
5

25 წლამდე
პირები, 31 და
მეტი წლის
პირები

25 წლამდე, 2530 წლის, 31 და
მეტი წლის
პირები

25-30 წლის
პირები

31 და მეტი
წლის პირები

შენიშვნა: რადგანაც გრაფიკზე მოცემული პროცენტული მაჩვენებლები დამრგვალებული ციფრია,
შესაძლებელია, ყველგან 100%-ად არ დაჯამდეს.

გამოკითხულ ორგანიზაციათა 36% აცხადებს, რომ ორგანიზაციას აქვს სამსახურში
მიღების არაფორმალური პროცედურები, რომლებიც არ არის დოკუმენტირებული.
ხოლო 28%-ის განცხადებით, ორგანიზაციას აქვს დაკომპლექტების ოფიციალური
დოკუმენტირებული პროცედურები, რომლებიც გამჭვირვალეა და ყოველთვის
დაცულია.
როგორც

კვლევის

შედეგებიდან

ჩანს,

ორგანიზაციებში

ნაკლებად

ხდება

თანამშრომელთა საქმიანობის შეფასება. გამოკითხულ ორგანიზაციათა 45% აცხადებს,
რომ ზოგჯერ თანამშრომელთა საქმიანობა არაფორმალურად ფასდება.
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მოხალისეები
რაოდენობრივ კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციების 22%-ს მოხალისეები არ ჰყავს,
ორგანიზაციათა 28%-ს 10-მდე მოხალისე ჰყავს, ხოლო 50%-ს 10-ზე მეტი მოხალისე
ჰყავს. ორგანიზაციათა მეხუთედი (20%) ამბობს, რომ ჰყოლია ერასმუს პლიუსის
ფარგლებში გრძელვადიანი პერიოდით მოხალისეები (EVS ან ESC). ის ორგანიზაციები,
რომლებსაც ჰყოლიათ ერასმუს პლიუსის ფარგლებში გრძელვადიანი პერიოდით
მოხალისეები, აცხადებენ, რომ ყველაზე ხშირად მოხალისე ჰყოლიათ პოლონეთიდან
(47%), გერმანიიდან (40%), საფრანგეთიდან (33%), ჩეხეთიდან (33%), ლიეტუვადან
(20%), იტალიიდან (20%), ლატვიიდან (20%) და პორტუგალიიდან (20%). სხვა ქვეყნები
უფრო იშვიათად დასახელდა.
თვისებრივ კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციების ძირითად ნაწილს ყავს როგორც
ადგილობრივი, ასევე უცხოელი მოხალისეები. რესპონდენტთა მცირე ნაწილი
აღნიშნავს, რომ უცხოელი მოხალისის ყოლისთვის ოფისის ქონა ის აუცილებელი
მინიმალური მოთხოვნაა, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს ორგანიზაცია. სამუშაო
სივრცის არარსებობის გამო კი, ხშირად ორგანიზაციას არ აქვს შესაძლებლობა, რომ
ჰყავდეს მოხალისეები.

„როგორც წესი, მოხალისეები რომ მოვიწვიოთ, უნდა გვქონდეს ფართი, ოფისი
მაინც. ძირითადად ასე ხდება ხოლმე და რადგანაც არა გვაქვს, შესაბამისად, არც
მოხალისეები გვყავს“

სამუშაო სივრცე
რაოდენობრივ კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციათა უმრავლესობა (66%) აცხადებს,
რომ საკუთარი საოფისე ფართი არ აქვს, ორგანიზაციათა დაახლოებით მესამედს (34%)
კი - აქვს (იხ. დიაგრამა 4).
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დიაგრამა 4

თქვენს ორგანიზაციას აქვს თუ არა საკუთარი საოფისე
ფართი? (%)

34

დიახ
არა

66

შენიშვნა: რადგანაც გრაფიკზე მოცემული პროცენტული მაჩვენებლები დამრგვალებული ციფრია,
შესაძლებელია, ყველგან 100%-ად არ დაჯამდეს.

თვისებრივ

კვლევაში

მონაწილე

რესპონდენტების

განცხადებით,

ორგანიზაციებისთვის ერთ-ერთ გამოწვევას სამუშაო სივრცე და საოფისე ინვენტარი
წარმოადგენს. გამომდინარე იქიდან, რომ ორგანიზაციები სხვადასხვა პროექტიდან
მიღებულ შემოსავალზე არიან დამოკიდებული, ხშირად არ აქვთ საკმარისი
ფინანსური რესურსი, რომ საოფისე ფართი იქირაონ ან საოფისე ინვენტარი შეიძინონ
და განაახლონ. რესპონდენტების განცხადებით, აღნიშნული ფაქტორი საფრთხეს
უქმნის ორგანიზაციის მდგრადობას და სტაბილურ ფუნქციონირებას.

„საქართველოში ორგანიზაციები მდგრადები არ არიან, იმის გამო, რომ არა აქვთ
სივრცე. კარგად იწყებენ საინიციატივო ჯგუფები, მეგობრები, მაგრამ კაფეებში
შეხვედრა არ არის ისეთი ნაყოფიერი.“
„სამწუხაროდ, უკვე ერთი წელია, რაც ჩვენს ორგანიზაციას არ გააჩნია ოფისი,
თუმცა კონკრეტული პროექტებისთვის რაღაცას ვცდილობთ, რომ მოვიძიოთ
ხოლმე, მაგრამ ნამდვილად გვიჭირს ასე მუშაობა.“

ფინანსური რესურსები
რაოდენობრივ კვლევაში მონაწილე ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა 91%-ს მიუღია
პროექტის განსახორციელებლად დაფინანსება. იმ ორგანიზაციათაგან, ვისაც მიუღია
დაფინანსება, ყველაზე მეტჯერ დაფინანსება მიუღია საერთაშორისო დონორი
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ორგანიზაციებისგან (77%), ადგილობრივი დონორი ორგანიზაციებისგან (55%),
სახელმწიფო ორგანიზაციისგან (54%), უცხო ქვეყნის სახელმწიფო ორგანიზაციისგან
(26%) და კერძო სექტორისგან (22%). ასევე, ერთ შემთხვევაში დაფინანსების წყაროდ
დასახელდა სოციალური საწარმო (1%) (იხ. დიაგრამა 5).
დიაგრამა 5

დაფინანსების წყაროები (%)
საერთაშორსო დონორი ორგანიზაცია

77

ადგილობრივი დონორი ორგანიზაცია

55

სახელმწიფო ორგანიზაცია

54

უცხო ქვეყნის სახელმწიფო ორგანიზაციები

26

კერძო სექტორი

სოციალური საწარმო

22

1

შენიშვნა: რესპონდენტებს რამდენიმე ვარიანტის დასახელება შეეძლოთ, შესაბამისად, პასუხები არ
ჯამდება 100%-ად.

კვლევისთვის

საინტერესო

იყო,

თუ

რა

თანხას

შეადგენს

ახალგაზრდული

ორგანიზაციების წლიური ბიუჯეტი. გამოკითხული ორგანიზაციების 30%-ის
წლიური ბიუჯეტი 10 000 ლარამდე შეადგენს, საშუალოდ 10 000 ლარიდან 50 000
ლარამდე წლიური ბიუჯეტი აქვს გამოკითხულ ორგანიზაციათა 36%-ს, ხოლო 17%-ს
- 50 000 ლარიდან 100 000 ლარამდე, ასევე 17%-ს აქვს საშუალოდ 100 000 ლარზე მეტი
წლიური ბიუჯეტი (იხ. დიაგრამა 6)
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დიაგრამა 6

ორგანიზაციის წლიური ბიუჯეტი (%)
36
30

17

10 000 ლარამდე

10 000 ლარიდან 50 000 50 000 ლარიდან 100 000
ლარამდე
ლარამდე

17

100 000 ლარზე მეტი

შენიშვნა: რესპონდენტებს რამდენიმე ვარიანტის დასახელება შეეძლოთ, შესაბამისად, პასუხები არ
ჯამდება 100%-ად.

გამოკითხულ ორგანიზაციათა 46% უმეტესწილად დამოკიდებულია რამდენიმე
დონორი ორგანიზაციის ან/და რამდენიმე ტიპის დაფინანსებაზე, 30% აცხადებს, რომ
ორგანიზაცია უმეტესწილად დამოკიდებულია რამდენიმე დონორი ორგანიზაციის
ან/და ერთი ტიპის დაფინანსებაზე, 24%-ის შემთხვევაში კი ორგანიზაცია
უმეტესწილად დამოკიდებულია ერთი დონორი ორგანიზაციის დაფინანსებაზე.
ორგანიზაციათა 37% აცხადებს, რომ არ ჰყავს ორგანიზაციაში გრანტების მოძიებაზე
პასუხისმგებელი პირი. 32%-ის შემთხვევაში კი ორგანიზაციას ჰყავს გრანტების
ოფიცერი, რომელსაც აქვს გარკვეული გამოცდილება. ორგანიზაციათა მხოლოდ 32%
აცხადებს, რომ ჰყავთ კვალიფიციური გრანტების მენეჯერი, რომელსაც ამ
მიმართულებით რამდენიმეწლიანი გამოცდილება აქვს.
თვისებრივ კვლევაში მონაწილე რესპონდენტთა ძირითადი ნაწილი ამბობს, რომ
დაფინანსების მოსაპოვებლად საგრანტო კონკურსებში იღებენ მონაწილეობას.
საგრანტო კონკურსების შესახებ ინფორმაციას კი სხვადასხვა პლატფორმაზე იძიებენ.
კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციათა ძირითად ნაწილს გრანტების მენეჯერი ან
თანამშრომელი, რომელიც მხოლოდ საგრანტო განაცხადებზე მუშაობს, არ ჰყავს,
თუმცა, რესპონდენტების განცხადებით, არსებობს ორგანიზაციაში ადამიანთა ჯგუფი,
რომლებიც, გარდა სხვა მოვალეობებისა, აღნიშნულ ფუნქციასაც ითავსებს.

24

ახალგაზრდული ორგანიზაციების კვლევა 2021

„ძირითადი ჩვენი დაფინანსება მოდის ევროკავშირიდან და ასევე
ვთანამშრომლობთ სხვა დონორებთან, ძირითადად საერთაშორისოსთან,
იშვიათად საქართველოში არსებული დონორები, ყოფილა შემთხვევები, მაგრამ
იშვიათად.“

ადგილობრივი და საერთაშორისო პარტნიორები
რაოდენობრივ კვლევაში გამოკითხული ორგანიზაციების 66%-ს სხვა ქვეყნებში
პარტნიორები ჰყავს, ხოლო 34%-ს - არა. ის ორგანიზაციები, რომლებსაც ჰყავთ
პარტნიორები სხვა ქვეყნებში, აცხადებენ, რომ ყველაზე ხშირად თანამშრომლობენ
შემდეგი ქვეყნების ორგანიზაციებთან - პოლონეთი (42%), გერმანია (36%), უკრაინა
(34%) და სომხეთი (32%). სხვა ქვეყნის ორგანიზაციები უფრო იშვიათად დასახელდა
(იხ. დიაგრამა 7)
დიაგრამა 7

პარტნიორი ქვეყნები (%)
პოლონეთი

42

გერმანია

36

უკრაინა

34

სომხეთი

32

ლატვია

26

ლიეტუა

24

ჩეხეთი

22

იტალია

22

ესპანეთი

20

შვედეთი

18

საფრანგეთი

18

რუმინეთი

16

აზერბაიჯანი

16

დიდი ბრიტანეთი

14

შენიშვნა: რესპონდენტებს რამდენიმე ვარიანტის დასახელება შეეძლოთ, შესაბამისად, პასუხები არ
ჯამდება 100%-ად.
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გამოკითხული ორგანიზაციების ნახევარზე მეტი (53%) ამბობს, რომ ორგანიზაცია
ცნობადია იმ გარემოში, სადაც ფუნქციონირებს და კარგად არის ცნობილი
ორგანიზაციის საქმიანობის შედეგები, ხოლო 41%-ის შემთხვევაში, ორგანიზაცია მეტნაკლებად ცნობადია იმ გარემოში, სადაც ფუნქციონირებს. იციან მის შესახებ, თუმცა
არა მისი ფუნქციების და საქმიანობის შესახებ.
ორგანიზაციათა 43% აცხადებს, რომ ორგანიზაციას აქვს სათანადო ინფორმაცია სხვა
ადგილობრივი ორგანიზაციების საქმიანობის და/ან მათი სტრატეგიების შესახებ და
საკუთარი საქმიანობის და პროგრამების დაგეგმვის ეტაპზე ორგანიზაცია აქტიურად
თანამშრომლობს სხვა ორგანიზაციებთან. ასევე, ორგანიზაცია გაწევრიანებულია
შესაბამის ქოლგა ორგანიზაციებში. 26%-ის განცხადებით კი, ორგანიზაციას აქვს
შეზღუდული ინფორმაცია სხვა ადგილობრივი ორგანიზაციების საქმიანობის და/ან
მათი სტრატეგიების შესახებ. ამასთანავე, ორგანიზაციას გარკვეული კონტაქტი აქვს
შესაბამის ქოლგა ორგანიზაციებთან. 25% კი ამბობს, რომ ორგანიზაციას აქვს
სრულყოფილი ინფორმაცია სხვა ადგილობრივი ორგანიზაციების საქმიანობის და/ან
მათი სტრატეგიების შესახებ. საკუთარი საქმიანობის და პროგრამების დაგეგმვის
ეტაპზე ორგანიზაცია აქტიურად თანამშრომლობს სხვა ორგანიზაციებთან და
დაინტერესებულ მხარეებთან. ორგანიზაცია გაწევრიანებულია შესაბამის ქოლგა
ორგანიზაციებში და სულ მცირე ერთი მიმდინარე პროგრამა ხორციელდება სხვა
პარტნიორებთან / დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად.

გავლენა ახალგაზრდული პოლიტიკის დღის წესრიგზე
და თანამშრომლობა სახელმწიფო უწყებებთან
კვლევისთვის საინტერესო იყო, როგორ აფასებენ ახალგაზრდული ორგანიზაციები თავიანთ

გავლენას

ახალგაზრდული

პოლიტიკის

დღის

წესრიგზე,

ორგანიზაციათა

უმრავლესობა (57%) აღნიშნავს, რომ ორგანიზაცია ფლობს გარკვეულ უნარ-ჩვევებს
მონაწილეობა მიიღოს ახალგაზრდული პოლიტიკის განხილვაში და ზოგჯერ იწვევენ
მონაწილეობის მისაღებად ადგილობრივი პოლიტიკის განხილვებში, 22% კი
შემდეგნაირად აფასებს საკუთარ გავლენას - ორგანიზაცია გავლენას ახდენს
ადგილობრივ და სხვა დონეზე ახალგაზრდული პოლიტიკის შემუშავებაზე და
ხშირად ეძლევა შესაძლებლობა აქტიური მონაწილეობა მიიღოს პოლიტიკის
განსაზღვრის, განხორციელების, მონიტორინგის და შეფასების პროცესში. 21% კი
ამბობს, რომ ორგანიზაციას არ აქვს შესაძლებლობა, ზეგავლენა მოახდინოს
ახალგაზრდული პოლიტიკის დღის წესრიგზე.
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თვისებრივ კვლევაში მონაწილე რესპონდენტების ძირითადი ნაწილი მიიჩნევს, რომ
ახალგაზრდული პოლიტიკის დღის წესრიგზე გავლენას მეტ-ნაკლებად ახდენენ. მათი
ნაწილი ჩართულია ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავებაში.
რესპონდენტთა

ნაწილი

აცხადებს,

რომ

მნიშვნელოვანია

უფრო

მჭიდრო

თანამშრომლობა გადაწყვეტილების მიმღებ უწყებებთან, რაც დამოკიდებულია
როგორც სახელმწიფოს მიდგომებზე, ასევე თავად ორგანიზაციაზე.

„ვფიქრობ, რომ ვახდენთ, თუმცა გულახდილად გითხრათ, სურვილი მაქვს, რომ
ბევრად უფრო ხმამაღალი სიტყვა ვთქვათ, მეტი შეგვიძლია.“
თვისებრივ

კვლევაში

მონაწილე

რესპონდენტთა

ნაწილი

აცხადებს,

რომ

თანამშრომლობენ სახელმწიფო სტრუქტურებთან, მათ შორის მუნიციპალიტეტებთან
და აქვთ მუნიციპალიტეტების მიერ დაფინანსებული პროექტებიც. თუმცა რამდენიმე
არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ თავს იკავებენ
სახელმწიფო სტრუქტურებთან ურთიერთობისას, რადგან არ სურთ პოლიტიკურ
პროცესებში ჩაერთონ.

„არ გვინდა, რომ პოლიტიკაში გავერიოთ. რაღაც დონეზე თუ თანამშრომლობას
დააპირებ, რაღაცებისთვის მზადაც უნდა იყო, რომ მერე შემოგთავაზონ
თანამშრომლობა პოლიტიკური მიმართულებით, რაც არ გვინდა, და წლებია ეს
შუალედური პოზიცია გვიჭირავს, რომ არც ერთ პოლიტიკურ საქმიანობაში,
არც აქტივობაში არ იყვნენ ჩართული ჩვენი ახალგაზრდები არანაირად.“

ახალგაზრდული

ორგანიზაციების

წინაშე

არსებული

გამოწვევები
კვლევის ერთ-ერთ მიზანს წარმოადგენდა ახალგაზრდული ორგანიზაციების წინაშე
არსებული გამოწვევების იდენტიფიცირება. თვისებრივ კვლევაში მონაწილე
რესპონდენტებმა ისაუბრეს იმ პრობლემებსა და გამოწვევებზე, რაც ამ სფეროში
ახალგაზრდული ორგანიზაციების წინაშე არსებობს, კერძოდ:


ახალგაზრდული ორგანიზაციების მდგრადობის შენარჩუნება;



ფინანსურ რესურსებთან დაკავშირებული გამოწვევები;



ადამიანურ რესურსის შენარჩუნებასთან დაკავშირებული გამოწვევები;



კომპეტენციების ნაკლებობა ახალგაზრდულ ორგანიზაციებში;



ორგანიზაციული, ადმინისტრაციული განვითარება;



სამუშაო სივრცის პრობლემა;
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ახალგაზრდული პოლიტიკა და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები;



ახალგაზრდული საქმიანობის შედეგების აღიარება და ახალგაზრდული
მუშაკის პროფესიის დანერგვა;



საზოგადოების ცნობიერების დაბალი დონე ახალგაზრდული სფეროსა და
საქმიანობის მიმართ.

ახალგაზრდული ორგანიზაციების მდგრადობა
რესპონდენტთა დიდი ნაწილი თანხმდება, რომ ახალგაზრდულ სფეროში ერთ-ერთ
მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს ორგანიზაციათა მდგრადობა, რაც სხვადასხვა
ფაქტორით არის გამოწვეული, როგორიცაა დაფინანსებასთან დაკავშირებული
პრობლემები, ადამიანური რესურსის მუდმივი გადინება, სამუშაო სივრცის პრობლემა
და სხვა პრობლემები. აღნიშნული ფაქტორები ერთიანობაში ქმნის არასტაბილურ
გარემოს, რაც ორგანიზაციების მდგრადობას უქმნის საფრთხეს.
რესპონდენტთა

განცხადებით,

ორგანიზაციების

მდგრადობას

და

სტაბილურ

საქმიანობას ხელს უშლის ისიც, რომ ახალგაზრდული ორგანიზაციები აქტიურები
არიან კონკრეტული პროექტის დაფინანსების შემთხვევაში, ხოლო დაფინანსების
დასრულებასთან ერთად, ორგანიზაციაც წყვეტს აქტიურ ფუნქციონირებას. გარდა
ამისა, რესპონდენტთა თქმით, არის შემთხვევები, როდესაც ორგანიზაცია ერგება
კონკრეტული დაფინანსების წყაროს მოთხოვნებს და პროცესი არ მიმდინარეობს
პირიქით, რომ ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი საჭიროებების მიხედვით მოხდეს
სხვადასხვა პროექტის დაფინანსება.

„სერიოზული პრობლემა არის ახალგაზრდული ორგანიზაციების მდგრადობა.
უმეტესობა ორგანიზაციებისა, აქტიური არის მხოლოდ კონკრეტული
პროექტების არსებობის შემთხვევაში. ანუ მე თუ მოვიგე კონკურსი, ტენდერი,
ან გრანტი ავიღე, ჩემი ორგანიზაცია მუშაობს, მაგრამ არ ნიშნავს, რომ
ყოველდღიურ რეჟიმში ვმუშაობთ და ჩვენს საქმიანობას ასე ვახორციელებთ.
ასე არის ახალგაზრდული ორგანიზაციების უმეტესობა.“
„პრობლემა ის არის, რომ ვინაიდან რესურსები შეზღუდულია, ორგანიზაციებს
უწევთ, რომ მოერგონ არსებული რესურსების მოთხოვნილებებს, პირობებს,
კრიტერიუმებს და არა თვითონ სთავაზობდნენ, რომ ეხლა ამის კეთება არის
საჭირო და რესურსები ამაში უნდა დაიხარჯოს. ასეთი შესაძლებლობები ცოტაა,
რომ ინიციატივა ორგანიზაციებიდან მოდიოდეს, მათი გამოცდილებიდან,
მათი მტკიცებულებებიდან, თუ რის გაკეთებაა საჭირო.“
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ფინანსურ რესურსებთან დაკავშირებული
გამოწვევები
კვლევის მონაწილეების აზრით, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს
დაფინანსებასთან დაკავშირებული საკითხი, რაც მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს
ორგანიზაციის სტაბილურობას. მათი თქმით, ორგანიზაციები, ძირითადად,
საგრანტო კონკურსიდან მიღებულ შემოსავალზე არიან დამოკიდებული, ხოლო
დაფინანსების არარსებობის შემთხვევაში, ორგანიზაციაც ვერ ფუნქციონირებს.
რესპონდენტთა განცხადებით, დაფინანსების მოპოვების პრობლემა განსაკუთრებით
აქტუალურია ახალბედა ახალგაზრდული ორგანიზაციებისთვის, რადგანაც ისინი
აქტივობებს

ძირითადად

დაფინანსების

მოხალისეობრივ

მოსაპოვებლად

კი

დონეზე

საერთაშორისო

ახორციელებენ,
ფონდები

ხოლო

გამოცდილ

ორგანიზაციებს
ანიჭებენ
უპირატესობას,
ვისაც
პროექტების
ორგანიზების/განხორციელების მრავალწლიანი დადასტურებული გამოცდილება
აქვს.

„უმეტესობა ორგანიზაციებისა არის ძალიან ახალი. იმისათვის, რომ მათ
გრანტი მოიპოვონ, ორგანიზაციული ისტორია და გამოცდილება სჭირდებათ
და ძალიან ბევრი დონორი არ იძლევა სტარტაპისთვის და ახალგაზრდა
ორგანიზაციებისთვის თანხებს. ამდენად ეს დიდი გამოწვევაა.“
რესპონდენტთა ნაწილი საუბრობს ახალგაზრდული მიმართულებით ადგილობრივი
ფონდების მცირე რაოდენობაზე და ამას პრობლემად ასახელებს. მათი თქმით,
მნიშვნელოვანია

ახალგაზრდული

ორგანიზაციებისა

და

საინიციატივო

ჯგუფებისთვის მოხდეს პროექტების დაფინანსება ადგილობრივი ხელისუფლების
მხრიდანაც.
ერთ-ერთი რესპონდენტი საუბრობს, რომ ქართულ რეალობაში ადგილობრივი
თვითმმართველობის
პოლიტიზირებულია,

ორგანოებთან
რაც,

თანამშროლობა

გარკვეულწილად,

რიგ

ორგანიზაციების

შემთხვევებში
რეპუტაციაზე

უარყოფითად აისახება. აქედან გამომდინარე, რესპონდენტის განცხადებით, ხშირად
ორგანიზაციები თავს იკავებენ ამგვარი დაფინანსების მიღებისგან და რესურსების
მოძიებას საერთაშორისო ან ადგილობრივი ფონდებიდან ეძებენ.
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„სხვა ქვეყნებში ორგანიზაციები ძალიან წარმატებით თანამშრომლობს
მთავრობებთან და აკეთებენ პროგრამებს მათი დაკვეთით, ეს იქნება ბანაკები
თუ სხვადასხვა აქტივობა, რომლებიც ახალგაზრდულ პრობლემებს შეეხება.
ჩვენთან, მთავრობასთან თანამშრომლობა, თავიდანვე ისე აღიქმებოდა, რომ
თითქოს უკვე არასამთავრობოს სტატუსს კარგავდი. მეორე მხრივ, რომ
მთავრობისგან მიღებული ფული ყოველთვის კუდებთან ასოცირდება.
მხოლოდ ის, რომ საქმე გააკეთო, ის საქმე, რაც მთავრობის ინტერესებშიც შედის
და ორგანიზაციის ინტერესებშიც, სამწუხაროდ, ესე არ ხდება ხოლმე. ასე რომ,
თავიდანვე ყველა ორგანიზაციას აღებული აქვს გეზი, რომ თანხა მოიძიოს
ქვეყნის გარეთ, ან ქვეყნის შიგნით, მაგრამ აქ მოღვაწე საერთაშორისო
ორგანიზაციებიდან.“

ადამიანურ რესურსებთან დაკავშირებული
გამოწვევები
რესპონდენტების

განცხადებით,

ახალგაზრდული

ორგანიზაციებისთვის

მნიშვნელოვანი გამოწვევაა კადრების ხშირი გადინება და ცვლა, რაც ასევე
დაკავშირებულია

ფინანსურ

სტაბილურობასთან.

რესპონდენტების

თქმით,

ფინანსების არქონის გამო ორგანიზაციები ვერ უზრუნველყოფენ ახალგაზრდების
დასაქმებას, ხოლო გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდგომ კი, ახალგაზრდები
იწყებენ სხვა ანაზღაურებადი სამსახურის ძებნას. რესპონდენტების განცხადებით,
აღნიშნული პრობლემას წარმოადგენს იმ კუთხითაც, რომ არ ხდება შეძენილი
ცოდნისა და გამოცდილების დაგროვება და სფეროს განვითარებისთვის გამოყენება.

„დიდი პრობლემა არის ადამიანური რესურსები. ვინაიდან ეს არ არის
მდგრადი, ყოველდღიური, სტაბილური სამუშაო. დასაქმებული და ჩართული
ადამიანების უმეტესობა ამ ორგანიზაციებში მუშაობს ან ნახევარ განაკვეთზე, ან
დამატებით რაღაც სხვა საქმიანობები აქვთ. აქ კი შეიძლება რაღაცას აკეთებ,
მაგრამ ეს მაინც გამოდის მეორეხარისხოვანი სამსახური. ბევრი ასე არის ამ
ორგანიზაციებში ჩართული და დასაქმებული. ზუსტად ამავე მიზეზის გამო,
ძალიან დიდი გადინება ხდება ხოლმე ადამიანების, ვინაიდან სტაბილურ
სამსახურს თუ სადმე პოულობენ, შესაბამისად, გადადიან სხვა სექტორში და ეს
დინება ძალიან ცუდია იმიტომ, რომ გამოცდილება იკარგება. ახლები კი
მოდიან, იწყებენ მუშაობას, სწავლობენ, მაგრამ მერე ისევ მიდიან.“
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„ძირითადი პრობლემა არის ის, რომ ეს ახალგაზრდები გარკვეულ ეტაპზე
ეძებენ ანაზღაურებად სამსახურს და სამწუხაროდ, ჩვენ რომ ვერ ვთავაზობთ
ესეთ შესაძლებლობებს, გვინდა, თუ არ გვინდა, ისინი გაედინებიან.“

კომპეტენციების ნაკლებობა
რესპონდენტთა

ნაწილი

საუბრობს

ახალგაზრდულ

საქმიანობაში

ჩართული

ადამიანების კომპეტენციის საკითხზეც და ამას პრობლემად ასახელებს. მათი
განცხადებით, აღნიშნული საკითხის ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი ისაა, რომ
ქვეყანაში ახალგაზრდული მიმართულებით არ არსებობს ფორმალური განათლების
მიღების შესაძლებლობა. რამდენიმე რესპონდენტი საუბრობს ახალგაზრდულ
მუშაკთა გადამზადების ახლადდანერგილ კურსზე და დადებითად აფასებს, თუმცა
რესპონდენტები აცხადებენ, რომ აღნიშნული კურსები საკმარისი არ არის სფეროს
განვითარებისთვის.

„რაც ძალიან აკლიათ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს, ეს არის კომპეტენციები.
როდესაც ვახორციელებთ პროექტებს, რა კომპეტენციას ვეყრდნობით, როდესაც
ახალგაზრდებთან ვმუშაობთ, გვაქვს თუ არა სათანადო კომპეტენციები.
ორგანიზაციები ძალიან იშვიათად მიიჩნევენ, რომ უნდა გადახედონ საკუთარ
კომპეტენციებს, რომ ახალგაზრდებთან იმუშაონ. სამწუხაროდ, საქართველოში
არ მიიჩნევა, რომ ახალგაზრდებთან მუშაობას სჭირდება სპეციფიკური ცოდნა.“
„ჩვენ, სამწუხაროდ, არანაირი გადამზადების პროგრამები არა გვაქვს
საქართველოში. ჩვენს ახალგაზრდულ მუშაკებს, ამ სექტორში მოღვაწე
ადამიანებს ფორმალური განათლების მიმართულებით არა გვაქვს პროგრამა,
მაგალითად, ბაკალავრიატი, ან მაგისტრატურა რომ იყოს, არც მოკლევადიანი
გადამზადების პროგრამები და არც არაფორმალური სხვადასხვა ტრენინგსემინარები, რომელიც შეიძლება იყოს ორგანიზებული სახელმწიფო
სტრუქტურების მხრიდან.“
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ორგანიზაციული განვითარება
რესპონდენტთა

ნაწილი

საუბრობს,

რომ

ახალგაზრდული

ორგანიზაციები

მოკლებულნი არიან ორგანიზაციული განვითარების შესაძლებლობას. მათი თქმით,
ორგანიზაციები ამ მიმართულებით არ იღებენ სათანადო მხარდაჭერას სხვადასხვა
ინტერესთა ჯგუფისგან, მათ შორის დონორი ორგანიზაციებისგან. რესპონდენტები
აცხადებენ, რომ საგრანტო თანხა ძირითადად პროექტების დაფინანსებისკენაა
მიმართული

და

ნაკლებად

ითვალისწინებს

ინსტიტუციური

განვითარების

საჭიროებებს. რესპონდენტთა თქმით, ორგანიზაციებისთვის გამოწვევას წარმოადგენს
ინვენტარის განახლება და ყოველდღიური ხარჯის გაწევა. გარდა ამისა,
ორგანიზაციული

განვითარებისთვის

მნიშვნელოვანია

ადამიანური

რესურსის

გადამზადება, რის საშუალებაც, რესპონდენტების თქმით, ორგანიზაციებს ხშირ
შემთხვევაში
ახორციელებენ

არ

აქვთ.

შესაბამისად,

ერთჯერად

უმეტეს

პროექტებს,

რაც

შემთხვევაში,

ორგანიზაციები

გრძელვადიან

შედეგზე

და

ორგანიზაციების მდგრად განვითარებაზე ნაკლებად ახდენს გავლენას.

„გამოწვევა არის ასევე ის, რომ გრანტი ძირითადად პროექტის
განხორციელებისთვის
არის
და
პროექტის
აქტივობების
გარდა,
ადმინისტრაციულ ხარჯს, რაღაც რომ გააკეთო, არ ფარავს. პრობლემაა
ორგანიზაციის სიმყარისთვის და მდგრადობისთვის იმიტომ, რომ შენ თუ არა
გაქვს შემონახული რაღაცა ფული ორგანიზაციისთვის, ძალიან ბევრ საგრანტო
კონკურსში უბრალოდ ვერ ღებულობ მონაწილეობას, კვდები, როგორც
ორგანიზაცია. ვერ იხდი ელემენტარულს - სინათლის და ინტერნეტის ფულს,
უნდა დაკეტო ოფისი, გაუშვა თანამშრომლები სახლში.“
„დონორები არ ფიქრობენ იმაზე, რომ რაღაცა თანხა ჩადონ პროექტში
ორგანიზაციული განვითარებისთვის. თანამშრომლებს უნდა განვითარება,
უნდა ტრეინინგები, უნდა სტაჟირება. არ ფიქრობენ იმაზე, რომ შენ რომ გიდევს
ლეპტოპი შვიდი წელია და ეს არის გამოსაცვლელი, ან მაგიდა, რომელიც
გიდგას 20 წელია. ესეც ძალიან დიდ პრობლემებს ქმნის არამარტო ახალბედა
ორგანიზაციებისთვის, არამედ გამოცდილი ორგანიზაციებისთვისაც.“
რესპონდენტთა აზრით, მნიშვნელოვანია ქოლგა ორგანიზაციების გაძლიერება,
რომელთა მიზანი ორგანიზაციების საჭიროებების გამოვლენა და გაძლიერებაა.
ამასთანავე, ერთ-ერთი რესპონდენტი აღნიშნავს, რომ პრობლემის მოგვარების გზა
ადმინისტრაციული

გრანტების

სისტემის

დანერგვაა,

რაც

უზრუნველყოფს

ორგანიზაციულ განვითარებას და უფრო ეფექტიანი პროექტების განხორციელებას.
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„ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ორგანიზაციებს მდგრადი ფუნქციონირება
შეეძლოთ, ე.წ. ადმინისტრაციული გრანტებით. ეს ევროპაში ძალიან
გავრცელებული პრაქტიკაა. ამჟამინდელი მოდელებით ორგანიზაცია დაწერს
კონკრეტულ პროექტს, აქტივობებს, რას როგორ გააკეთებს და ამაში იღებს
დაფინანსებას. ადმინისტრაციული გრანტის შემთხვევაში, ორგანიზაცია
დაფინანსებას იღებს არა კონკრეტული პროექტისთვის, არამედ იღებს
ადმინისტრაციული მენეჯმენტის და ლოჯისტიკური ხარჯების დასაფარად,
მაგალითად, ოფისი, ბუღალტერი, ტექნიკა, კომუნალური გადასახადები,
ხელფასები, რაც ორგანიზაციის არსებობისთვის არის აუცილებელი.“

სამუშაო სივრცის პრობლემა
რესპონდენტთა ნაწილი საუბრობს ახალგაზრდული ორგანიზაციებისთვის სამუშაო
სივრცესთან დაკავშირებულ პრობლემაზე. რესპონდენტები აღნიშნავენ, რომ
სივრცესთან

დაკავშირებული

ორგანიზაციებისთვის წარმოადგენს

პრობლემა

უფრო

გამოწვევას. მათი

მეტად

ახალბედა

განცხადებით, სივრცის

არარსებობა ხელს უშლის ორგანიზაციების განვითარებას და სტაბილურ
ფუნქციონირებას, გარდა ამისა, უარყოფით გავლენას ახდენს ორგანიზაციის
საქმიანობის ხარისხზეც.
რესპონდენტები აცხადებენ, რომ მნიშნელოვანია სახელმწიფომ დაუთმოს სივრცე
ახალგაზრდული ორგანიზაციებს. მათი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ამ საკითხზე
დიდი ხანია მიმდინარეობს მსჯელობა, ქმედითი ნაბიჯები არ იდგმება.

„ახალგაზრდული ორგანიზაციებისთვის სივრცე არ არსებობს, რომლითაც
მუდმივად, სტაბილურად ისარგებლებენ. გამუდმებით ხარ ძიების პროცესში
და გარკვეულწილად სტაბილურობის განცდას უკარგავს განსაკუთრებით
დამწყებ ორგანიზაციებს. მით უმეტეს, როდესაც დამოკიდებული ხარ დონორის
დაფინანსებაზე და პროექტები არის ძირითადად ორგანიზაციის შემოსავალი,
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და პროგრამების ეფექტურობაზეც ახდენს
გავლენას, რომ მუდმივად ფიქრობ ინფრასტრუქტურაზე.“
„ინფრასტრუქტურული მიმართულებით, რომ ახალგაზრდებს ჰქონდეთ
საშუალება, რომ შეხვდნენ ერთმანეთს, დაელაპარაკონ, გაცვალონ აზრები,
დაიგეგმოს სხვადასხვა აქტივობა. მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდობის
სააგენტოს, თბილისის მერიის ახალგაზრდული სამსახური სხვადასხვა
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მუნიციპალიტეტების ახალგაზრდული სამსახურების და ახალგაზრდობის
კულტურის სახლების ბაზაზე არის ძალიან ბევრი სივრცე, წლების
განმავლობაში ვერ მოგვარდა ის, რომ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს
დაეთმოს კონკრეტული სივრცეები, როგორც დედაქალაქში, ისე რეგიონებში.“

ახალგაზრდული პოლიტიკა და მასთან
დაკავშირებული გამოწვევები
რესპონდენტები საუბრობენ ახალგაზრდული საქმიანობის აღიარების პრობლემასა და
ამ მიმართულებით ცნობიერების დაბალ დონეზე, მათ შორის სახელმწიფო უწყებებში.
რესპონდენტები პრობლემად ასახელებენ სახელმწიფო დონეზე ახალგაზრდული
პოლიტიკის ნაკლებ პრიორიტეტიზაციას. მათი განცხადებით, ამის მაგალითს
წარმოადგენს ახალგაზრდული მიმართულებით სახელმწიფო მმართველობითი
ორგანოს მუდმივი ცვალებადობა და ამასთანავე, ამ მიმართულებით სახელმწიფო
ბიუჯეტის შემცირება. რესპონდენტთა თქმით, მნიშვნელოვანია ახალგაზრდული
პოლიტიკის

მნიშვნელობა

მნიშვნელოვანია

აღიარებული

ახალგაზრდობის

იყოს

მიმართულებით

ეროვნულ

დონეზე.

მმართველობითი

ასევე,

ორგანოს

გაძლიერება. რესპონდენტთა განცხადებით, მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ მეტი
მხარდაჭერა გამოხატოს ახალგაზრდული სფეროს მიმართ, მოხდეს შედეგზე
ორიენტირება და ურთიერთთანამშრომლობის
გაღრმავება. გარდა ამისა,
რესპონდენტები

საუბრობენ

ახალგაზრდული

დოკუმენტების

პრაქტიკაში

რეალიზების პრობლემაზეც.

„ძალიან დაგვიანდა სფეროს ინსტიტუციონალიზება, ძალიან დიდი ხნის
განმავლობაში მიმდინარეობდა რეფორმები და მიმდინარეობს ახლაც.
ბევრნაირად
იყო
სტრუქტურირებული
და
რესტრუქტურიზებული
ახალგაზრდობაზე პასუხისმგებელი დაწესებულებები და ფაქტობრივად,
ძალიან დიდ ხანს ხდებოდა ერთ ადგილზე თითქოს მოძრაობა და საბოლოოდ
მაინც დიდი შედეგებზე ვერ გავდიოდით... ახალგაზრდული პოლიტიკის
დოკუმენტი, სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა შემუშავებული იყო ჯერ კიდევ
2014 წელს, უფრო ადრეც, მერე გადაკეთდა 2014 წელს და ძალიან ცოტა რამ
ითარგმნა ყოველდღიურ საქმიანობაში იქედან.“
„ვფიქრობ, რომ მეტი კოორდინაციაა საჭირო, ნაკლები კონკურენციის განცდა
სახელმწიფოს მხრიდან. მოკლედ, საბნის გადაქაჩვის მომენტი არ უნდა იყოს,
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უნდა იყოს მეტი გულწრფელი თანამშრომლობა და შედეგებზე ორიენტირება,
უნდა გავითვალისწინოთ ერთმანეთის აზრი და საჭიროებები.“
„პირველი, უნდა იყოს პოლიტიკური ნება ქვეყანაში. სამწუხაროა, რომ
ახალგაზრდული პოლიტიკის მმართველებით არსებული უწყება, რომელიც
იყო ჯერ ახალგაზრდობის სამინისტრო, მერე ახალგაზრდობის დეპარტამენტი
წლიდან წლამდე მათი ფინანსები მცირდება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში
ჯერჯერობით ვერ მოვიპოვეთ ის ფუფუნება, რომ ახალგაზრდული პოლიტიკის
მნიშვნელობა აღიარებული იყოს ეროვნულ დონეზე, სამთავრობო დონეზე. რაც
ხდება თბილისში, ავტომატურად აისახება რეგიონში. მაგალითად, როდესაც
2018 წელს გაუქმდა სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო, მერიებმა
ჩათვალეს, რომ ეს თემა არ იყო მნიშვნელოვანი და უმრავლეს
მუნიციპალიტეტში გაუქმდა ახალგაზრდობის დეპარტამენტები და დატოვეს
ერთი ადამიანი სპეციალისტის სახით. მას შემდეგ რაც შეიქმნა ახალგაზრდობის
სააგენტო, ისევ წამოიწია ამ თემამ და ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში, უკვე
ფინანსებიც გამოუყვეს. ცენტრალურ დონეზე, პრემიერ მინისტრის დონეზე,
პარლამენტის თავმჯდომარის დონეზე უნდა ჟღერდებოდეს, რომ
ახალგაზრდული პოლიტიკა არის მნიშვნელოვანი და მარტო მაშინ არ უნდა
ახსენდებოდეთ ახალგაზრდები, როცა მკვლელობას ჩავიდენთ ან რაიმე ცუდს.“
რესპონდენტები საუბრობენ იმაზეც, რომ სფეროშიში ნაკლებპრიორიტეტიზაცია
პრობლემას წარმოადგენს რეგიონულ დონეზეც. მათი განცხადებით, ახალგაზრდული
საქმიანობა ხშირ შემთხვევაში მიბმულია სხვა სექტორებთან და არ განიხილება
დამოუკიდებელ მიმართულებად. გარდა ამისა, რესპონდენტების განცხადებით,
პრობლემას წარმოადგენს ადგილობრივ თვითმმართველობებში ახალგაზრდული
მიმართულებით დასაქმებული პირების კომპეტენციის საკითხიც. ამასთანავე,
რესპონდენტების

თქმით,

პრობლემაა

სახელმწიფოს

მიერ

ახალგაზრდული

საქმიანობისთვის გამოყოფილი თანხის ოდენობა, რაც არ არის საკმარისი
გრძელვადიანი პროექტებისთვის და მხოლოდ ერთჯერად აქტივობებს ხმარდება.
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„მე შემხვედრია სახელმწიფო სტრუქტურებში დასაქმებული ადამიანები,
რომლებიც არის კულტურის, განათლების, სპორტის, იმ სამსახურის და ამ
სამსახურის და ახალგაზრდული სამსახურის ხელმძღვანელი, რომელმაც
კულტურასაც, განათლებასაც, სპორტსაც და ახალგაზრდებსაც უნდა მიხედოს.
გამოყოფილი არის 70 ათასი ლარი ამ ყველაფერზე. რას უნდა მიხედოს, რა უნდა
გააკეთოს. რა კავშირი აქვს ამას ახალგაზრდულ სამუშაოსთან.“
„ადგილობრივი
თვითმართველობები
არასერიოზულად,
საერთოდ
არასაჭიროდაც კი მიიჩნევენ ამ სფეროს განვითარებას, ამ მიმართულებაში
რესურსის ჩადებას. ამიტომაც არის ხოლმე, რომ ხუთი ან ათ მილიონიანი
ბიუჯეტიდან ახალგაზრდული საქმიანობისთვის არის ხოლმე 50 ათასი
გამოყოფილი, რომელიც არ იხარჯება ხოლმე მაინც ბოლოს ამ ჯგუფისთვის.“
„მუნიციპალიტეტს კი აქვს ხოლმე ახალგაზრდული პროექტებისთვის
გამოყოფილი თანხა, მაგრამ ძალიან ცოტაა, შეიძლება ერთჯერადი აქტივობა
გააკეთო და გრძელვადიანს ვერაფერს ვერ აკეთებ.“

საზოგადოების ცნობიერების დაბალი დონე
რესპონდენტთა ნაწილი ერთ-ერთ გამოწვევად ახალგაზრდული ორგანიზაციების
მიმართ საზოგადოების ცნობიერების დაბალ დონესაც ასახელებს. მათი თქმით,
საზოგადოებას და ახალგაზრდებს ნაკლებად აქვთ გააზრებული ახალგაზრდული
ორგანიზაციების მნიშვნელობა. ერთ-ერთი რესპონდენტი საუბრობს საზოგადოების
მხრიდან
არასამათავრობო
ორგანიზაციების
მიმართ
სტერეოტიპულ
დამოკიდებულებაზე და აღნიშნულ საკითხს ერთ-ერთ გამოწვევად ასახელებს.

„ზოგადად, ამ სფეროს ცნობადობა არის პრობლემა, რომ არც ხალხს, არც
ხელისუფლებას, არც საზოგადოებას, თვითონ ახალგაზრდებსაც, არ ესმით, რომ
ახალგაზრდული საქმიანობა არის სფერო, რომელიც ცალკე არსებობს და
შესაბამისად, ამ სფეროში ახალგაზრდული ორგანიზაციები არიან და უნდა
იყვნენ მთავარი და ძლიერი მოთამაშეები. შესაბამისად, არ არის ცნობადობა არც
ახალგაზრდული ორგანიზაციების მიმართ და არ იციან ვინ არიან, რას
აკეთებენ, რატომ აკეთებენ, რა შედეგები მოაქვთ მათ საქმიანობას და ასე
შემდეგ.“
„ზოგადად, პრობლემაა საზოგადოების დამოკიდებულება, რატომღაც მაინც
არასამთავრობო სექტორი და გრანტებზე მომუშავე ორგანიზაციები
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დემონიზირებულები არიან, რომ იღებენ ას ლარს და ხარჯავენ ათ ლარს,
დანარჩენი 90 ლარი მიაქვთ სახლში. აი, ეს სტერეოტიპები კიდევ ბევრგან არის,
სამწუხაროდ. ესეც შეიძლება ერთ-ერთ გამოწვევად ჩაითვალოს.“
რესპონდენტები საუბრობენ სექტორებს შორის თანამშრომლობის გაძლიერების
მნიშვნელობაზე. მათი თქმით, მნიშვნელოვანია, ერთის მხრივ, ახალგაზრდული
ორგანიზაციების ურთიერთთანამშრომლობის გაძლიერება, ხოლო, მეორეს მხრივ,
სამთავრობო

უწყებებთან,

ბიზნესისა

და

მედიის

წარმომადგენლებთან

თანამშრომლობის გაღრმავება და ამ გზით საზოგადოებაში ახალგაზრდული სფეროს
შესახებ ცნობიერების დონის ამაღლება.

„სექტორთაშორისი
თანამშრომლობა
უნდა
განვითარდეს
უფრო.
მნიშვნელოვანია არამარტო სამთავრობო წარმომადგენლობის, არამედ
ბიზნესის და მედიის ჩართვაც, რომ ახალგაზრდული საქმიანობის შესახებ რაც
შეიძლება მეტად ამაღლდეს ცნობიერება.“
დასახელებული პრობლემებიდან გამომდინარე, შეკითხვაზე, თუ რა მიმართულებით
საჭიროებენ ორგანიზაციები განვითარებას, პასუხები შემდეგნაირად გადანაწილდა რესურსების მოძიება (72%), ორგანიზაციის სტრატეგიული განვითარება (57%),
ადმინისტრაციული მენეჯმენტი (45%), ადამიანური რესურსების გაძლიერება (43%),
პროექტების მენეჯმენტი (38%), ფინანსური მენეჯმენტი (37%) და ადვოკატირება (26%)
(იხ. დიაგრამა 8)
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დიაგრამა 8

გთხოვთ, მონიშნოთ ის მიმართულებები, რომელშიც
თქვენი ორგანიზაცია საჭიროებს გაძლიერებას (%)
რესურსების მოძიება

72

ორგანიზაციის სტრატეგიული განვითარება

57

ადმინისტრაციული მენეჯმენტი

45

ადამიანური რესურსების განვითარება

43

პროექტების მენეჯმენტი

38

ფინანსური მენეჯმენტი

37

ადვოკატირება

26

შენიშვნა: რესპონდენტებს რამდენიმე ვარიანტის დასახელება შეეძლოთ, შესაბამისად, პასუხები არ
ჯამდება 100%-ად.
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დასკვნა
ამრიგად, გამოკითხვის შედეგებმა აჩვენა, რომ რაოდენობრივ კვლევაში მონაწილე
ორგანიზაციათა ნახევარზე მეტი სხვადასხვა რეგიონშია რეგისტრირებული, 44% კი თბილისში. ორგანიზაციათა მეოთხედზე მეტი თავიანთ პროგრამებს ძირითადად
მთელი საქართველოს მასშტაბით ახორციელებენ. ამასთანავე, კვლევის ფარგლებში
შეისწავლეს ახალგაზრდული ორგანიზაციების მიერ ბოლო 3 წლის განმავლობაში
განხორციელებული პროექტების მასშტაბი. როგორც აღმოჩნდა, ორგანიზაციები
ყველაზე ხშირად მუნიციპალურ დონეზე ახორციელებენ პროექტებს,
ასევე,
ნახევარზე მეტს აქვს განხორციელებული ეროვნული მასშტაბის პროექტები, ხოლო
ნახევარს - საერთაშორისო მასშტაბის პროექტები. შედარებით იშვიათად კი
დასახელდა

ქალაქის/სოფლის

მასშტაბით

განხორციელებული

აქტივობები.

კვლევისთვის ასევე საინტერესო იყო, თუ რომელ სამიზნე ჯგუფებთან მუშაობენ
გამოკითხული

ახალგაზრდული

ორგანიზაციები.

გამოკითხვის

შედეგების

მიხედვით, ორგანიზაციები, გარდა ახალგაზრდებისა, ყველაზე ხშირად მუშაობენ
ქალებთან, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან და კონფლიქტების
შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობასთან.
ერთ-ერთ საკვლევ საკითხს ახალგაზრდული ორგანიზაციების სტრუქტურისა და
მუშაობის სისტემის შესწავლა წარმოადგენდა. რაოდენობრივ კვლევაში მონაწილე
ორგანიზაციათა ნახევარზე მეტი წევრობაზეა დაფუძნებული და უმრავლესობას 50მდე წევრი ჰყავს.
კვლევისთვის საინტერესო იყო, რამდენად მიჰყვებიან ყოველდღიურ საქმიანობაში
ორგანიზაციები თავიანთ დებულებაში გაწერილ სტრუქტურას. თვისებრივ კვლევაში
მონაწილე რესპონდენტთა ძირითადი ნაწილი ამბობს, რომ წესდებით
გათვალისწინებული სტრუქტურა უფრო ფორმალურ ხასიათს ატარებს და პრაქტიკაში
ნაკლებად

გამოიყენება.

რაოდენობრივ

კვლევაში

მონაწილე

ორგანიზაციათა

დაახლოებით მესამედი აცხადებს, რომ დებულებით განსაზღვრული სტრუქტურა არ
განიხილება რეგულარულად და არც თანმიმდევრულად გამოიყენება. ასევე,
გამოკითხულ ორგანიზაციათა მეოთხედზე მეტი ამბობს, რომ ყოველდღიურ
საქმიანობაში დებულებით განსაზღვრული საანგარიშო ხაზები და საზედამხედველო
ურთიერთობები ბოლომდე ნათელი არ არის და ანგარიშვალდებულება
ორიენტირებულია რამდენიმე პიროვნებაზე. გამოკითხულ ორგანიზაციათა მესამედი
აცხადებს,

რომ

ორგანიზაციაში

ზოგიერთი

თანამდებობისთვის

არსებობს

ოფიციალურად გაწერილი როლები და პასუხისმგებლობები, თუმცა ზოგჯერ ხდება
ამ ნორმებიდან გადახრა. ორგანიზაციათა მეოთხედი კი აცხადებს, რომ ორგანიზაციას
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ჰყავს

სხვადასხვა

პროფილის

მქონე

თანამშრომლები,

რომელთა

ნაწილი

ხელმძღვანელობს / მართავს ორგანიზაციას, მაგრამ როლები ოფიციალურად არ არის
განსაზღვრული.
კვლევისთვის ასევე საინტერესო იყო, რამდენად წარმართავენ ორგანიზაციები
თავიანთ

საქმიანობას

გამოკითხული

დებულების

ორგანიზაციების

შესაბამისად.
უმრავლესობა

რაოდენობრივ
ამბობს,

კვლევაში

რომ

ყველა

თანამშრომლისთვის კარგად არის ცნობილი დებულებით განსაზღვრული მიზანი,
ხედვა

და

მისია

გათვალისწინებით,

და

საქმიანობას

თუმცა

ყოველთვის

მეხუთედზე

მეტი

წარმართავენ

აცხადებს,

რომ

აღნიშნულის
ორგანიზაცია

ახორციელებს ისეთ პროგრამებს და აქტივობებსაც, რომლებიც არ შეესაბამება
დებულებით გათვალისწინებულ მიზნებს.
კვლევა სწავლობდა ახალგაზრდული ორგანიზაციების სტრატეგიასა და სამოქმედო
გეგმასთან
დაკავშირებულ
საკითხებს.
თვისებრივ
კვლევაში
მონაწილე
ორგანიზაციათა ძირითად ნაწილს აქვს სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც
პერიოდულად ახლდება. რესპონდენტთა დიდი ნაწილი ამბობს, რომ აღნიშნული
დოკუმენტები თავად ორგანიზაციის წევრების მიერ არის შექმნილი. პროცესში გარე
ექსპერტის ჩართვა ფინანსურ რესურსთან არის დაკავშირებული, რაც ორგანიზაციებს
არ გააჩნიათ.
რაოდენობრივ კვლევაში გამოკითხული ორგანიზაციების თითქმის მეოთხედი
აცხადებს, რომ არ აქვს სტრატეგიული გეგმა. ორგანიზაციათა მეოთხედის
შემთხვევაში
არაფორმალური

არსებობს
იდეა,

ორგანიზაციის
რომელიც

სტრატეგიული

ოფიციალურად

მიმართულების

დამტკიცებული

არ

არის.

ორგანიზაციათა 38% კი ამბობს, რომ არსებობს მუდმივად განახლებადი
სტრატეგიული გეგმა, რომლის შესაბამისადაც იქმნება ორგანიზაციის ყველა პროგრამა
და აქტივობა. იმ შემთხვევაში, როდესაც ორგანიზაციას აქვს სტრატეგიული გეგმა,
ორგანიზაციათა უმრავლესობა აცხადებს, რომ ორგანიზაციის სტრატეგიულ გეგმაში
გათვალისწინებულია ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფოს ან/და საერთაშორისო
ორგანიზაციების მიერ განსაზღვრული სტრატეგიული მიზნები, მაგრამ კონკრეტული
აქტივობები არ არის გაწერილი. ორგანიზაციათა 43% აცხადებს, რომ აქვთ
არაფორმალური, არაოფიციალური იდეა წლიური სამოქმედო გეგმის შესახებ.
კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციათა ძირითად ნაწილს სისტემური მონიტორინგისა
და შეფასების მექანიზმი არ გააჩნიათ. რესპონდენტები საუბრობენ, რომ ხშირად
მონიტორინგსა და შეფასებას მაშინ აკეთებენ, როდესაც დონორი ორგანიზაცია ითხოვს
კონკრეტული პროექტის ფარგლებში, სხვა შემთხვევაში კი მათი აქტივობები
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ორგანიზაციის შიგნით ფასდება, თუმცა ამას სისტემური ხასიათი არ აქვს. რაც შეეხება
რაოდენობრივ
ორგანიზაციას

კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციებს, მესამედი ამბობს, რომ
აქვს მონიტორინგისა და შეფასების რამდენიმე ძირითადი

ინსტრუმენტი და აგროვებს მონაცემებს, თუ დონორი ამას მოითხოვს. მეოთხედზე
მეტი აცხადებს, რომ ორგანიზაციას აქვს სტანდარტული მონიტორინგისა და
შეფასების ინსტრუმენტები, რომლებიც გამოიყენება მონაცემთა შეგროვების მიზნით
დონორის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად და შიდა გამოყენებისათვის.
ორგანიზაციათა 17% კი ამბობს, რომ მონიტორინგისა და შეფასების მონაცემების
შეგროვება არ ხდება. ორგანიზაციათა მესამედზე მეტი ამბობს, რომ მონიტორინგისა
და შეფასების მონაცემების ძირითადი ანალიზი ტარდება დონორებისთვის, მაგრამ ის
ნაკლებად გამოიყენება შიდაორგანიზაციული გაძლიერების მიზნებისთვის.
კვლევისთვის ასევე საინტერესო იყო, თუ რა მექანიზმებს მიმართავენ ორგანიზაციები
თავიანთი აქტივობების შესახებ ინფორმაციის გასავრცელებლად. როგორც აღმოჩნდა,
ორგანიზაციები ინფორმაციას თავიანთი აქტივობების შესახებ ძირითადად
სოციალური ქსელების საშუალებით ავრცელებენ. გარდა ამისა, ინფორმაციის
გასავრცელებლად თანამშრომლობენ სკოლებთან, განათლების სამინისტროს რესურსცენტრებთან და მუნიციპალიტეტთან. ამასთანავე, რესპონდენტები ამბობენ, რომ
ინფორმაციის გავრცელების ეფექტური გზა ორგანიზაციის პირადი კონტაქტები და
ბენეფიციარები არიან. რესპონდენტები ამბობენ, რომ პირველ რიგში, ინფორმაციას
ორგანიზაციის წევრებს და მოხალისეებს უზიარებენ. რესპონდენტებმა ისაუბრეს
მოწყვლადი ჯგუფების ინფორმირებასთან დაკავშირებულ საკითხზეც. მათი თქმით,
ამ შემთხვევაში იყენებენ პირად კონტაქტებს, ასევე მიმართავენ სხვა არასამთავრობო
ორგანიზაციებს, რომელთა სამიზნე ჯგუფი მოწყვლადი ახალგაზრდები არიან.
კვლევისთვის საინტერესო იყო ახალგაზრდული ორგანიზაციების ადამიანური
რესურსების შესწავლა. ორგანიზაციები ძირითადად კონკრეტული გრანტის
ფარგლებში

დაფინანსებული

პროექტიდან

შემოსულ

შემოსავალზე

არიან

დამოკიდებული, შესაბამისად, ორგანიზაციის ადამიანური რესურსიც კონკრეტულ
პროექტზეა მიბმული. მხოლოდ რესპონდენტთა მცირე ნაწილმა აღნიშნა, რომ
ორგანიზაციაში

ჰყავთ

თანამშრომლები,

რომლებიც

ყოველთვიურად

იღებენ

შემოსავალს, მიუხედავად ორგანიზაციაში პროექტების არსებობისა და რაოდენობისა.
აღსანიშნავია, რომ ასეთი თანამშრომლების რაოდენობა ძალიან ცოტაა და ძირითადად
ერთ ან ორ ადამიანს შეადგენს.
რაც შეეხება რაოდენობრივ კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციებს, ორგანიზაციათა
ძირითად

ნაწილს

5-10

თანამშრომელი
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განსახორციელებლად, მესამედზე მეტს - 5-ზე ნაკლები თანამშრომელი ჰყავს, ხოლო
მეხუთედს კი - 10 თანამშრომელზე მეტი. ასევე, კვლევისთვის საინტერესო იყო, რა
ასაკის პირები ხელმძღვანელობენ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს. როგორც
აღმოჩნდა,

ახალგზრდულ

ორგანიზაციების

მნიშვნელოვან

ნაწილს

ხელმძღვანელობენ 31 და მეტი წლის პირები. გარდა ამისა, ამავე ასაკობრივი
კატეგორიის პირები წარმოადგენენ ორგანიზაციათა მნიშვნელოვანი ნაწილის
გამგეობის წევრებს. შედარებით მცირე შემთხვევაში ორგანიზაციის ხელმძღვანელი
პირები და გამგეობის წევრები არიან 25 წლამდე პირები.
გამოკითხულ ორგანიზაციათა მესამედზე მეტი აცხადებს, რომ ორგანიზაციას აქვს
სამსახურში მიღების არაფორმალური პროცედურები, რომლებიც არ არის
დოკუმენტირებული. გარდა ამისა, კვლევის შედეგების მიხედვით, ორგანიზაციებში
ნაკლებად

ხდება

თანამშრომელთა

ორგანიზაციათა 45% აცხადებს,
არაფორმალურად ფასდება.

საქმიანობის

რომ

ზოგჯერ

შეფასება.

გამოკითხულ

თანამშრომელთა

საქმიანობა

რაოდენობრივ კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციების უმრავლესობას მოხალისეები
ჰყავს. ორგანიზაციათა მეხუთედი კი ამბობს, რომ ჰყოლია ერასმუს პლიუსის
ფარგლებში გრძელვადიანი პერიოდით მოხალისეები (EVS ან ESC). ის ორგანიზაციები,
რომლებსაც ჰყოლიათ ერასმუს პლიუსის ფარგლებში გრძელვადიანი პერიოდით
მოხალისეები, აცხადებენ, რომ ყველაზე ხშირად მოხალისე ჰყოლიათ პოლონეთიდან,
გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, ჩეხეთიდან, ლიეტუვადან, იტალიიდან, ლატვიიდან
და პორტუგალიიდან. თვისებრივ კვლევაში მონაწილე რესპონდენტთა ნაწილი
აღნიშნავს, რომ უცხოელი მოხალისის ყოლისთვის ოფისის ქონა ის აუცილებელი
მინიმალური მოთხოვნაა, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს ორგანიზაცია. სამუშაო
სივრცის არარსებობის გამო კი, ხშირად ორგანიზაციას არ აქვს შესაძლებლობა, რომ
ჰყავდეს მოხალისეები.
კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციათა უმრავლესობას საკუთარი საოფისე ფართი არ
აქვს. რესპონდენტების განცხადებით, ორგანიზაციებისთვის ერთ-ერთ გამოწვევას
სამუშაო სივრცე და საოფისე ინვენტარი წარმოადგენს. გამომდინარე იქიდან, რომ
ორგანიზაციები

სხვადასხვა

პროექტიდან

მიღებულ

შემოსავალზე

არიან

დამოკიდებული, ხშირად არ აქვთ საკმარისი ფინანსური რესურსი, რომ საოფისე
ფართი იქირაონ ან საოფისე ინვენტარი შეიძინონ და განაახლონ. რესპონდენტების
განცხადებით, აღნიშნული ფაქტორი საფრთხეს უქმნის ორგანიზაციის მდგრადობას
და სტაბილურ ფუნქციონირებას.
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კვლევისთვის საინტერესო იყო ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსების
წყაროების შესწავლა. რაოდენობრივ კვლევაში მონაწილე ახალგაზრდულ
ორგანიზაციათა დიდ უმრავლესობას მიუღია პროექტის განსახორციელებლად
დაფინანსება. იმ ორგანიზაციათაგან, ვისაც მიუღია დაფინანსება, ყველაზე მეტჯერ
დაფინანსება საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებისგან, ადგილობრივი დონორი
ორგანიზაციებისგან და სახელმწიფო ორგანიზაციისგან მიუღია. კვლევისთვის
საინტერესო იყო, თუ რა თანხას შეადგენს ახალგაზრდული ორგანიზაციების წლიური
ბიუჯეტი. გამოკითხული ორგანიზაციების მესამედზე მცირედით ნაკლების წლიური
ბიუჯეტი 10 000 ლარამდე შეადგენს, ორგანიზაციათა მესამედზე მეტს კი საშუალოდ
10 000 ლარიდან 50 000 ლარამდე წლიური ბიუჯეტი აქვს.
გამოკითხულ ორგანიზაციათა 46% უმეტესწილად დამოკიდებულია რამდენიმე
დონორი ორგანიზაციის ან/და რამდენიმე ტიპის დაფინანსებაზე, ორგანიზაციათა
მესამედზე ნაკლები აცხადებს, რომ უმეტესწილად დამოკიდებულია რამდენიმე
დონორი ორგანიზაციის ან/და ერთი ტიპის დაფინანსებაზე, მეოთხედის შემთხვევაში
კი ორგანიზაცია უმეტესწილად დამოკიდებულია ერთი დონორი ორგანიზაციის
დაფინანსებაზე.

ორგანიზაციათა

მესამედზე

მეტი

აცხადებს,

რომ

არ

ჰყავს

ორგანიზაციაში გრანტების მოძიებაზე პასუხისმგებელი პირი. 32%-ის შემთხვევაში კი
ორგანიზაციას ჰყავს გრანტების ოფიცერი, რომელსაც აქვს გარკვეული გამოცდილება.
ორგანიზაციათა მხოლოდ 32% აცხადებს, რომ ჰყავთ კვალიფიციური გრანტების
მენეჯერი, რომელსაც ამ მიმართულებით რამდენიმეწლიანი აქვს გამოცდილება.
თვისებრივ კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციათა ძირითად ნაწილს გრანტების
მენეჯერი ან თანამშრომელი, რომელიც მხოლოდ საგრანტო განაცხადებზე მუშაობს,
არ

ჰყავს,

თუმცა,

რესპონდენტების

განცხადებით,

არსებობს

ორგანიზაციაში

ადამიანთა ჯგუფი, რომლებიც, გარდა სხვა მოვალეობებისა, აღნიშნულ ფუნქციასაც
ითავსებს.
კვლევისთვის საინტერესო იყო ორგანიზაციათა ადგილობრივი და საერთაშორისო
თანამშრომლობასთან დაკავშირებული საკითხების შესწავლა. გამოკითხული
ორგანიზაციების ნახევარზე მეტი ამბობს, რომ ორგანიზაცია ცნობადია იმ გარემოში,
რომელშიც ფუნქციონირებს და კარგად არის ცნობილი ორგანიზაციის საქმიანობის
შედეგები. ასევე, ორგანიზაციათა 43% აცხადებს, რომ ორგანიზაციას აქვს სათანადო
ინფორმაცია სხვა ადგილობრივი ორგანიზაციების საქმიანობის და/ან მათი
სტრატეგიების შესახებ და საკუთარი საქმიანობის და პროგრამების დაგეგმვის ეტაპზე
ორგანიზაცია აქტიურად თანამშრომლობს სხვა ორგანიზაციებთან. რაოდენობრივ
კვლევაში

გამოკითხული

ორგანიზაციების
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პარტნიორები ჰყავს. ის ორგანიზაციები, რომლებსაც ჰყავთ პარტნიორები სხვა
ქვეყნებში, აცხადებენ, რომ ყველაზე ხშირად თანამშრომლობენ შემდეგი ქვეყნების
ორგანიზაციებთან - პოლონეთი, გერმანია, უკრაინა და სომხეთი.
კვლევისთვის საინტერესო იყო, როგორ აფასებენ ახალგაზრდული ორგანიზაციები
თავიანთ გავლენას ახალგაზრდული პოლიტიკურ დღის წესრიგზე. ორგანიზაციათა
უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ ფლობს გარკვეულ უნარ-ჩვევებს მონაწილეობა მიიღოს
ახალგაზრდული პოლიტიკის განხილვაში და ზოგჯერ იწვევენ მონაწილეობის
მისაღებად ადგილობრივი პოლიტიკის განხილვებში, მეხუთედი კი ამბობს, რომ
ორგანიზაციას არ აქვს შესაძლებლობა, ზეგავლენა მოახდინოს ახალგაზრდული
პოლიტიკის დღის წესრიგზე. თუმცა აქვე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ
მონაწილეობა

უფრო

დეკორაციის,

ფასადურ

ხასიათს

ატარებს.

ნებისმიერი

დემოკრატიული სახელმწიფოს ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას ახალგაზრდობა
წარმოადგენს და ნებისმიერი გადაწყვეტილება რაც ეხება ახალგაზრდებს, უნდა იყოს
მიღებული ახალგაზრდებთან ერთად. უნდა მიეცეს საშუალება ახალგაზრდულ
ორგანიზაციებსა და ახალგაზრდებს მიიღონ მონაწილეობა გადაწყვეტილების
მიღების პროცესში და გაიმართოს კონსულტაციები მუდმივად ახალგაზრდული
სფეროს წარმომადგენლებთან. ეს ეხება ყველა დონის სახელმწიფო უწყებას.
კვლევის

ერთ-ერთ

ძირითად

მიზანს

წარმოადგენდა

ახალგაზრდული

ორგანიზაციების წინაშე არსებული გამოწვევების იდენტიფიცირება. თვისებრივ
კვლევაში მონაწილე რესპონდენტებმა ისაუბრეს იმ პრობლემებსა და გამოწვევებზე,
რაც ამ სფეროში ახალგაზრდული ორგანიზაციების წინაშე არსებობს, კერძოდ ახალგაზრდული

ორგანიზაციების

დაკავშირებული

გამოწვევები;

მდგრადობა;

ადამიანურ

ფინანსურ

რესურსებთან

რესურსებთან
დაკავშირებული

გამოწვევები; კომპეტენციის ნაკლებობა; ორგანიზაციული განვითარება; სამუშაო
სივრცის პრობლემა; ახალგაზრდული პოლიტიკა და მასთან დაკავშირებული
გამოწვევები; ახალგაზრდული საქმიანობის და პროფესიის აღიარება; საზოგადოების
ცნობიერების დაბალი დონე ახალგაზრდული საქმიანობის მიმართ.
რესპონდენტთა დიდი ნაწილი თანხმდება, რომ ახალგაზრდულ სფეროში ერთ-ერთ
მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს ორგანიზაციათა მდგრადობა, რაც სხვადასხვა
ფაქტორით არის გამოწვეული, როგორიცაა დაფინანსებასთან დაკავშირებული
პრობლემები, ადამიანური რესურსის მუდმივი გადინება, სამუშაო სივრცის პრობლემა
და სხვა პრობლემები. აღნიშნული ფაქტორები ერთიანობაში ქმნის არასტაბილურ
გარემოს, რაც ორგანიზაციების მდგრადობას უქმნის საფრთხეს. ახალგაზრდულმა
ორგანიზაციებმა უნდა შეუწყონ ხელი ახალი თაობის ორგანიზაციების მმართველ
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ორგანოებში ჩართვას და მათ მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
ორგანიზაციულ დონეზე.
რესპონდენტთა

განცხადებით,

ორგანიზაციების

მდგრადობას

და

სტაბილურ

საქმიანობას ხელს უშლის ისიც, რომ ახალგაზრდული ორგანიზაციები აქტიურები
არიან კონკრეტული პროექტის დაფინანსების შემთხვევაში, ხოლო დაფინანსების
დასრულებასთან ერთად, ორგანიზაციაც წყვეტს აქტიურ ფუნქციონირებას.
რესპონდენტთა განცხადებით, დაფინანსების მოპოვების პრობლემა განსაკუთრებით
აქტუალურია ახალბედა ახალგაზრდული ორგანიზაციებისთვის. მოქმედი დონორი
ორგანიზაციები უპირატესობას ანიჭებენ ძველ ორგანიზაციებს, ან ორგანიზაციებს
ვისთანაც უკვე ჰქონდათ წარსულში თანამშრომლობა. ახლად დაფუძნებული
ორგანიზაციების მიმართ საკმაოდ დიდი უნდობლობაა რაც იწვევს მათი მოტივაციის
გაქრობას და გარკვეული პერიოდის შემდეგ ისინი წყვეტენ ფუნქციონირებას.
მნიშვნელოვანია, რომ ახალ ორგანიზაციებს და ახალგაზრდებს ვისაც აქვს მოტივაცია
და ინიციატივა ხელი შეეწყოს მათი იდეებისა და პროექტების განხორციელებას,
რადგან ახალგაზრდობის სფეროშიც გამოჩნდნენ ახალი ორგანიზაციები ახალი
იდეებითა და ინოვაციური მიდგომებით.
რესპონდენტთა ნაწილი საუბრობს ახალგაზრდული მიმართულებით ადგილობრივი
ფონდების მცირე რაოდენობაზე და ამას პრობლემად ასახელებს. მათი თქმით,
მნიშვნელოვანია

ახალგაზრდული

ორგანიზაციებისა

და

საინიციატივო

ჯგუფებისთვის მოხდეს პროექტების დაფინანსების ხელშეწყობა ადგილობრივი
ხელისუფლების მხრიდანაც.
გარდა ამისა, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისთვის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა
კადრების ხშირი გადინება და ცვლა, რაც ასევე დაკავშირებულია ფინანსურ
სტაბილურობასთან.

რესპონდენტების

განცხადებით,

აღნიშნული

საკითხი

პრობლემას წარმოადგენს იმ კუთხითაც, რომ არ ხდება შეძენილი ცოდნისა და
გამოცდილების
რესპონდენტთა

დაგროვება
ნაწილი

და

საუბრობს

სფეროს

განვითარებისთვის

ახალგაზრდულ

საქმიანობაში

გამოყენება.
ჩართული

ადამიანების კომპეტენციის საკითხზეც და ამას პრობლემად ასახელებს. მათი თქმით,
აღნიშნული

საკითხის

ერთ-ერთი

გამომწვევი

მიზეზი

ისაა,

რომ

ქვეყანაში

ახალგაზრდული მიმართულებით არ არსებობს ფორმალური განათლების მიღების
შესაძლებლობა.
რესპონდენტთა ნაწილი საუბრობს, რომ ახალგაზრდული ორგანიზაციები
მოკლებულნი არიან ორგანიზაციული განვითარების შესაძლებლობას. მათი თქმით,
ორგანიზაციები ამ მიმართულებით არ იღებენ სათანადო მხარდაჭერას სხვადასხვა
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ინტერესთა ჯგუფისგან, მათ შორის დონორი ორგანიზაციებისგან. რესპონდენტები
აცხადებენ, რომ საგრანტო თანხა ძირითადად პროექტების დაფინანსებისკენაა
მიმართული და ნაკლებად ითვალისწინებს ინსტიტუციური და ადმინისტრაციული
განვითარების საჭიროებებს. ორგანიზაციებისთვის გამოწვევას წარმოადგენს ასევე
ინვენტარის განახლება და ყოველდღიური ხარჯის გაწევა. ამის გათვალისწინებით,
რეკომენდაციაა, რომ საქართველოში მოქმედი სახელმწიფო და საერთაშორისო
დონორების მიერ გათვალისწინებული უნდა იყოს ახალგაზრდული ორგანიზაციების
საჭიროებები, რათა უფრო გრძელვადიანი და მდგრადი შედეგების მომტანი იყოს მათ
მიერ განხორციელებული პროექტები.
რესპონდენტთა ნაწილი საუბრობს ახალგაზრდული ორგანიზაციებისთვის სამუშაო
სივრცესთან
სივრცესთან

დაკავშირებულ

პრობლემაზე.

დაკავშირებული

რესპონდენტები

პრობლემა

უფრო

აღნიშნავენ,

მეტად

რომ

ახალბედა

ორგანიზაციებისთვის წარმოადგენს გამოწვევას. მათი განცხადებით, სივრცის
არარსებობა ხელს უშლის ორგანიზაციების განვითარებას და სტაბილურ
ფუნქციონირებას, გარდა ამისა, უარყოფით გავლენას ახდენს ორგანიზაციის
საქმიანობის

ხარისხზეც.

შესაბამისად,

მნიშვნელოვანია,

რომ

ადგილობრივმა

ხელისუფლებამ და ახალგაზრდობაზე პასუხისმგებელმა უწყებებმა ხელი შეუწყონ
ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობასა და მათი მუშაობის პროცესს.
რესპონდენტები საუბრობენ ახალგაზრდული საქმიანობის აღიარების პრობლემასა და
ამ მიმართულებით ცნობიერების დაბალ დონეზე, მათ შორის სახელმწიფო უწყებებში.
რესპონდენტები პრობლემად ასახელებენ სახელმწიფო დონეზე ახალგაზრდული
პოლიტიკის

ნაკლებპრიორიტეტიზაციას.

მათი

განცხადებით,

ამის

მაგალითს

წარმოადგენს ახალგაზრდული მიმართულებით სახელმწიფო მმართველობითი
ორგანოს მუდმივი ცვალებადობა და ამასთანავე, ამ მიმართულებით სახელმწიფო
ბიუჯეტის შემცირება. რესპონდენტები საუბრობენ იმაზეც, რომ სფეროს
ნაკლებპრიორიტეტიზაცია პრობლემას წარმოადგენს რეგიონულ დონეზეც. მათი
განცხადებით, ახალგაზრდული საქმიანობა ხშირ შემთხვევაში მიბმულია სხვა
სექტორებთან და არ განიხილება დამოუკიდებელ მიმართულებად. ამასთანავე,
პრობლემაა სახელმწიფოს მიერ ახალგაზრდული საქმიანობისთვის გამოყოფილი
თანხის რაოდენობა, რაც არ არის საკმარისი გრძელვადიანი პროექტებისთვის და
მხოლოდ ერთჯერად აქტივობებს ხმარდება.
რესპონდენტთა ნაწილი ერთ-ერთ გამოწვევად ახალგაზრდული ორგანიზაციების
მიმართ საზოგადოების ცნობიერების დაბალ დონესაც ასახელებს. რესპონდენტები
საუბრობენ სექტორებს შორის თანამშრომლობის გაძლიერების მნიშვნელობაზე. მათი
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თქმით,

მნიშვნელოვანია,

ერთის

მხრივ,

ახალგაზრდული

ორგანიზაციების

ურთიერთთანამშრომლობის გაძლიერება, ხოლო, მეორეს მხრივ, სამთავრობო
უწყებებთან, ბიზნესისა და მედიის წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის
გაღრმავება

და ამ გზით საზოგადოებაში

ახალგაზრდული სფეროს

შესახებ

ცნობიერების დონის ამაღლება.
დასახელებული პრობლემებიდან გამომდინარე, რაოდენობრივ კვლევაში მონაწილე
ორგანიზაციათა უმრავლესობას სურს კომპეტენცია აიმაღლოს რესურსების მოძიებისა
და ორგანიზაციის სტრატეგიული განვითარების მიმართულებით. გარდა ამისა,
ხშირად დასახელდა ადმინისტრაციული მენეჯმენტი, ადამიანური რესურსების
გაძლიერება, პროექტების მენეჯმენტი და ფინანსური მენეჯმენტი.
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