
ეკა გაბუნია
დაიბადა 1974 წლის 3 აპილს,

სოფელ გეზათში

სამიქაოს ქალთა საინიციატივო ჯგუფის 

კოორდინატორი

1. ნებისმიერი წამოწყების წარმატებით განხორციელებისთვის 
აუცილებელია სოფლის მოსახლეობის ინფორმირება. 
მათი ჩართულობა ზრდის სანდოობას, რაც  წარმატების 
საწინდარია.

2. პირველი ნაბიჯები ყოველთვის რთულია. ასეთ 
დროს არავინაა შენს გვერდით, მაგრამ მიღწეული 
შედეგები და ადამიანების კმაყოფილება გაძლევს 
მოტივაციას კიდევ უფრო მეტი გააკეთო და არასოდეს 
შეწყვიტო სოფლისთვის საკეთილდღეო საქმეებისთვის 
მუხლჩაუხრელი შრომა. 

3. სამწუხაროდ, საქმის კეთების პროცესს თან სდევს 
იმედგაცრუება, ტკივილი, უსამართლოდ ნასროლი 
ერთი-ორი ტალახის გუნდაც. ასეთ დროს აუცილებლად 
გაიხსენეთ ის ადამიანები, რომლებიც თქვენ გვერდით 
დგანან. 
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გვანცა კიკალეიშვილი
დაიბადა 1983 წლის 29 სექტემბერს,

ქალაქ ხობში 

განვითარების და განათლების ცენტრ 
„თოლისკური“-ს გამგეობის თავმჯდომარე

1. ლიდერობამ  სოფელში  მცხოვრები ხალხი სხვა 
რაკურსით დამანახა, 5 წელი დამჭირდა სრული 
ნდობის მოსაპოვებლად. თემთან შეხვედრის დროს 
ვგრძნობდი, რომ ისინი მე მაკვირდებოდნენ, 
მისმენდნენ, ხოლო მე პირიქით. ვფიქრობ, რომ 
ჩემი ლიდერული „მე“ და ჩემი თემი ერთად 
ჩამოვყალიბდით. ცხოვრების ამ ეტაპს ყველა სათემო 
ლიდერი გადის და ამ პროცესს ყველაზე დიდი 
რუდუნებით უნდა მოეპყროთ. 

2. წარმატებული პროექტის განხორციელების 
წინაპირობაა მიზნობრივი  ჯგუფის  მოსმენა, 
მათთან ერთად  პრობლემის განხილვა, მათი 
აზრების გათვალისწინება და  ჩართულობა, თუნდაც 
მოხალისის სტატუსით.

3. ყოველთვის მნიშვნელოვანია საკუთარ თავზე მუშაობა, 
კრიტიკული  აზროვნება, ადამიანების მოსმენა და 
სხვების გამოცდილების გაზიარება. არასოდეს 
მოგერიდოთ ან შეგეშინდეთ  „არ ვიცის“ თქმის. 

4. ყოველთვის დაეხმარეთ ადამიანებს დროის სიმცირის 
მიუხედავად. გაიხსენე, თქვენი პირველი ნაბიჯები 
და ის ადამიანები, რომელთა დახმარებამაც 
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წარმატებულ ლიდერად გაქციათ. 
5. დაიმახსოვრეთ, რომ ყოველთვის გამოჩნდებიან 

ადამიანები, რომლებიც გეტყვიან, რომ ვერ შეძლებთ, 
ვერ გაუმკლავდებით. მოუსმინეთ და არ გაბრაზდეთ, 
თუმცა მიზნის მიღწევის პროცესში სხვა ადამიანი 
დაიყენეთ გვერდით. 

6. არასოდეს დაგავიწყდეთ მადლობის გადახდა, 
წახალისება, აღიარება და დაფასება. 

7. ყველაზე მნიშვნელოვანი - არ მოატყუოთ, არ 
დაპირდეთ შეუძლებელს, უბრალოდ უთხარით, 
რომ ერთად უნდა იმუშაოთ სოფლის უკეთესი 
მომავლისთვის. 



მაია ლამაზოშვილი
დაიბადა 1993 წლის 24 ივნისს,

სოფელ არბოშიკში 

ქალთა და ახალგაზრდობის ცენტრი 
„არბოშიკი“-ს კოორდინატორი

1. სამოქალაქო ლიდერობა - ეს არის დიდი 
პასუხისმგებლობა საკუთარი თავის, გუნდის და 
სოფლის წინაშე, რომელიც საკმაოდ დიდ შრომას 
მოითხოვს, ამიტომ უნდა გააცნობიერო, ხარ თუ არა 
ამისთვის მზად;

2. ორგანიზაციის მიზანი, საქმიანობის სფეროები 
სწორად უნდა შეირჩეს, რათა ზუსტად პასუხობდეს 
სოფლის (თემის) საჭიროებებს;

3.  გუნდური მუშაობა მნიშვნელოვანია. ყველა 
გონივრული გადაწყვეტილება შეჯერებული უნდა 
იყოს ჯგუფის წევრებთა, ამით მათი მუშაობის 
მოტივაცია იზრდება;

4. საზოგადოებასთან კომუნიკაცია მნიშვნელოვანია. 
თავიდან შესაძლოა უნდობლობამ იჩინოს 
თავი, მაგრამ განხორციელებული პროექტების, 
პროგრამების, აქტივობების გაცნობას მათი ნდობის 
მოპოვება  და ჩართულობა მოჰყვება შედეგად.  
პასუხი უნდა გაეცეს კითხვას - რა სარგებელი მოაქვს  
ჩვენს მუშაობას საზოგადოებისთვის;

5. მნიშვნელოვანია ძველი სათემო ორგანიზაციების  
მუშაობის გამოცდილების გაზიარება. უნდა 
გიხაროდეს მათი წარმატება, ამით მოტივაცია 
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გეზრდება, გინდა, რომ შენც იმუშაო და მიაღწიო 
იმას, რასაც ისინი აკეთებენ;

6. დასვი კითხვები, არ მოგერიდოს, ეს აამაღლებს 
სამუშაოს შესრულების ხარისხს და  მუშაობის 
პროცესში ნაკლებ შეცდომებს დაუშვებთ; 

7. საკუთარ თავს ყოველთვის მაღალი სტანდარტები 
დაუწესე, გაიარე ყველა ტრენინგი, მიიღე ყველა 
საჭირო და აუცილებელი ცოდნა, რომელსაც 
გვთავაზობს დონორი და პარტნიორი. იყავი ღია 
სიახლეებისთვის და ინოვაციების მიმართ;

8. სიყვარულით და სიკეთით აკეთე ყველაფერი, რათა 
წარმატებული იყოს ყველა პროექტი თუ საქმიანობა.



მაკა ღონღაძე
დაიბადა 1983 წლის 4 სექტემბერს,

ქალაქ ბორჯომში 

ასოციაცია  „მწვანე ველი“-ს 

თავმჯდომარე

1. თემის სპეციფიკისა და მოსახლეობის 
საჭიროებების გაცნობა-შესწავლა სასიცოცხლო 
მნიშვნელობისაა როგორც თემის, ისე ორგანიზაციის 
განვითარებისთვის;

2. სათემო ლიდერის ყველაზე მნიშვნელოვანი 
საქმიანობა - თემის თითოეულ წევრთან 
კომუნიკაციაა. როდესაც თანასოფლელები 
ხედავენ, რომ თქვენ მუდმივად მზადყოფნაში 
ხართ თითოეულ მათგანს მოუსმინოთ და დრო 
დაუთმოთ, თქვენ მარტო აღარ ხართ. ასეთ დროს, 
მთელი სოფელი თქვენთან ერთად იბრძვის უკეთესი 
მომავლისთვის. დაიმახსოვრეთ და ყოველ დილით 
თქვენს თავს უთხარით, რომ სათემო ორგანიზაციის 
მამოძრავებელი ძალა მხოლოდ თემია;

3. ყოველთვის იყავით ანგარიშვალდებული როგორც 
დონორის, ასევე თემის მოსახლეობის წინაშე. 
ხშირად მოაწყვეთ ღია კარის დღეები, დეტალურად 
წარადგინეთ თქვენს მიერ განხორციელებული 
საქმიანობები და პროექტები. სოფლის მოსახლეობას 
უნდა აგრძნობინოთ, რომ მათ შეუძლიათ თვალი 
ადევნონ და საჭიროების შემთხვევაში ჩაერთონ 
თითოეულ აქტივობაში. საკუთარ ნაჭუჭში ჩაკეტილი 
ორგანიზაცია განწირულია წარუმატებლობისთვის;

4. არასოდეს შეწყვიტოთ განვითარება, სწავლა, 
კვალიფიკაციის ამაღლება. ითანამშრომლეთ 
სხვადასხვა ორგანიზაციასთან, მოუწოდეთ 
თქვენ გუნდს დაესწრონ სხვადასხვა ტრენინგებს, 
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სემინარებსა და შეხვედრებს. კვალიფიკაციის 
ამაღლების გარდა, სხვადასხვა ადამიანებთან 
კომუნიკაცია გაძლევთ შესაძლებლობას ახალ-ახალი 
იდეებით დაუბრუნდეთ თქვენს სამუშაო გარემოს;

5. ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თბილი, 
მეგობრული ურთიერთობების დამყარება 
უმნიშვნელოვანესია ორგანიზაციის არსებობისთვის;

6. ადგილობრივ მედიასთან თანამშრომლობა, 
სოციალური ქსელების მუდმივი განახლება ეს თქვენი 
საქმიანობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია. ეს 
არა მხოლოდ ორგანიზაციის შესახებ ცნობადობას 
ზრდის, არამედ თემის მოსახლეობას ძალიან 
დიდ იმედს აძლევს და სხვებს უღვიძებს სურვილს, 
თავადაც გახდნენ სოფლის განვითარების პროცესის 
მონაწილეები. 



მერი მაყიშვილი
დაიბადა 1959 წლის 14 იანვარს,

სოფელ სკრაში 

არასამთავრობო ორგანიზაცია 
„ბეთლემი“-ს პრეზიდენტი

1. სათემო ორგანიზაციის წევრებმა კარგად უნდა 
შეისწავლონ თემში არსებული პრობლემები და 
მოახდინონ მათი დაყოფა პრიორიტეტებად.ასეთ 
შემთხვევაში ბევრად მარტივია გარკვევა იმისა,თუ 
რომელია პირველი ან მეორე რიგის მოსაგვარებელი 
საკითხი. მაგალითად: ა(ა)იპ ,,ბეთლემის“  პირველ 
პროექტს წარმოადგენდა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, 
სასმელი წყლის გამოყვანა სოფელში, ხოლო მეორე იყო 
ორი სკოლისა და ამბულატორიის რეაბილიტაცია და ა.შ.

2. პრობლემა,  რომლის მოგვარებასაც ორგანიზაცია 
გეგმავს, უმჯობესია განხილული იყოს იმ ადამიანებთან, 
ვისაც უშუალოდ ეხება აღნიშნული პრობლემა.ასეთ 
შემთხვევაში მათი ჩართულობა პროექტის მიმდინარეობის 
ყველა ეტაპზე იქნება მაღალი და მიზანიც მიღწეული. 
მაგალითად: ა(ა)იპ ,,ბეთლემის“ ორგანიზებით 
აშენდა მართლმადიდებლური ეკლესია სოფ. სკრაში, 
ორგანიზაციის წევრებმა და მოხალისეებმა კარდაკარის 
პრინციპით მოახდინეს მოსახლეობის ინფორმირება 
აღნიშნული საკითხის ირგვლივ,  რისი შედეგიც იყო 
მოსახლეობის 100%-იანი ჩართულობა მშენებლობის 
პროცესში და ა.შ.

3. სათემო ორგანიზაციამ  ხელი უნდა  შეუწყოს როგორც 
ახალგაზრდების, ისე  ქალთა  გაძლიერებას სოფლად, 
საზოგადოების სამოქალაქო  ჩართულობას სხვადასხვა 
აქტივობაში. სოფლად ხშირ შემთხვევაში ბევრი რამ 
აკლია მოსახლეობას იმისათვის, რომ ადგილზე 



მიიღოს, როგორც არაფორმალური განათლება, 
ისე სხვადასხვა სახის ინფორმაცია და მომსახურება.  
ტრენინგები და სხვადასხვა ტიპის აქტივობები ხელს 
უწყობს ახალგაზრდებისა და ქალების გაძლიერებას 
თემში.  ახალგაზრდა ლიდერების გამოვლენით თემში კი 
ორგანიზაცია შეიძენს  ძალას, რომლებიც შემდგომში მას 
ინსტიტუციურ განვითარებაში დაეხმარება. 

4. სათემო ორგანიზაციამ ხელი უნდა შეუწყოს სამოქალაქო 
კულტურის ჩამოყალიბებას თემში.  შემოქმედებითი, 
ინტელექტუალური და სპორტული ღონისძიებების, 
სხვადასხვა ღისშესანიშნავი თარიღის აღნიშვნით, 
დასუფთავების აქციების მოწყობით და ა.შ ხელი 
შეეწყობა ინფორმირებული და  აქტიური სამოქალაქო 
საზოგადოების ჩამოყალიბებას თემში.

5. სათემო ორგანიზაციამ მოხალისეებთან ერთად უნდა 
ჩაატაროს საქველმოქმედო ღონისძიებები. რადგანაც 
ნებისმიერ თემში დღეის მდგომარეობით ჯერ კიდევ არიან 
გაჭირვებული ადამიანები, რომლებსაც საზოგადოების 
დახმარება სჭირდება, ამიტომ წელიწადში სამ-ოთხჯერ 
ორგანიზაციამ უნდა უზრუნველყოს საქველმოქმედო 
ღონისძიებების მოწყობა მოხალისეებთან ერთად.

6. სათემო ორგანიზაცია უნდა ცდილობდეს ხელი  შეუწყოს  
მისი ორგანიზაციის ინსტიტუციურ გაძლიერებას და 
სტრატეგიულ განვითარებას. ორგანიზაცია მუდმივად 
უნდა ცდილობდეს სოფლის განვითარებისთვის საჭირო 
რესურსების  მობილიზებას.



მინდია დუმბაძე
დაიბადა 1979 წლის 16 ნოემბერს,

სოფელ კვატიაში 

სათემო კავშირი „ჰერეთი“-ს გამგეობის 

წევერი

1. თქვენ უკვე ლიდერები ხართ, ამიტომ მიიღეთ თქვენს 
თავზე გამოწვევები;

2. იმ თემის მოსახლეობას, სადაც თქვენ მოღვაწეობთ, 
თქვენი იმედი აქვთ ახლოს იყავით მასთან და 
აუცილებლად გაითვალისწინეთ მისი ინტერესები. 
შეისწავლეთ თქვენი თემი უკეთესად, რადგან 
მოსალოდნელმა სიურპრიზებმა არ გაგაოცოთ.

3. რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩართეთ საქმიანობებსა 
და ღონისძიებებში, მხოლოდ თქვენს ირგვლივ ნუ 
შეკრავთ წრეს, რადგან თუ ასე მოიქცევით, რასაც 
შექმნით თქვენს მერე ყველაფერი დაიშლება.

4. ნუ იწუწუნებთ პრობლემებზე, იბრძოლეთ  მათ 
მოგვარებაზე, ყოველი სირთულის გადალახვის 
შემდეგ, კიდევ უფრო ძლიერი იქნებით;

5. თქვენ მხარში გიდგათ შესანიშნავი გუნდი, 
რომელსაც შეუძლია თქვენი ყველაზე ამბიციური 
იდეაც კი სერიოზულად მიიღოს და მის 
რეალიზებაში დაგეხმაროთ. ისინი არასოდეს 
მიგატოვებენ გაჭირვებაში. ისწავლეთ მათგან და 
იყავით გუნდურები და მეგობრულები. 

6. მეტი ოპტიმიზმი, მეტი შრომა, მეტი შემართება 
იქნება თქვენი წარმატების საწინდარი.



100 რჩევა  ს
ათემო ლიდერს



ნატალია სისვაძე
დაიბადა 1990 წლის 29 ივლისს,

სოფელ აფენში

სათემო ცენტრ „კედელის“ 

ხელმძღვანელი

1. ირწმუნეთ იმის, რასაც აკეთებთ, შეკარით გუნდი ამ 
იდეის გარშემო და ერთად დაიწყეთ ცვლილებების 
განხორციელება;

2. გუნდში გადაანაწილეთ ფუნქციები წევრების 
შესაძლებლობების შესაბამისად და იზრუნეთ 
თითოეული მათგანის პროფესიულ განვითარებაზე;

3. საქმის დაწყებამდე შეაფასეთ თქვენი ძლიერი მხარე 
და  მოარგეთ იმ არეალს, სადაც აპირებთ საქმის 
დაწყებას;

4. ყოველთვის ახლოს იყავით თემთან, გაეცანით მათ 
საჭიროებებს და მათთან ერთად დაიწყეთ გადაჭრის 
გზების ძებნა;

5. პროექტის ან საქმიანობის დაგეგმვისას შესაძლოა 
რაიმე ისეთი პრობლემა შეგექმნათ, რომ 
შეაფერხოს საქმიანობის განხორციელება, მაგრამ 
პრობლემის არსებობაზე თვალი არ უნდა დახუჭოთ, 
პირიქით, უნდა იმოქომდოთ მის გადასაწყვეტად, 
წინააღმდეგობების გადალახვის გამოცდილება  
დაგეხმარებათ მომდევნო საქმიანობის დაგეგმვის 
დროს და თავიდან აგაცილებთ სირთულეებს;

6. იყავით მუდამ მზად ადამიანების დასახმარებლად. 
შესაძლოა ვერ მოუგვაროთ პრობლემა, მაგრამ 



100 რჩევა  ს
ათემო ლიდერს

სწორი გზა მისცეთ;
7. ყოველთვის მიაწოდეთ ინფორმაცია მოსახლეობას 

განხორციელებული საქმიანობების შედეგების შესახებ, 
ამით უფრო გამჭვირვალე იქნება თქვენი საქმიანობა 
და ნდობას მოიპოვებთ მათში;

8. თუ ატყობთ, რომ რომელიმე საქმიანობაში არ არის 
ჩართულობა, ან ცვლილება შეიტანეთ მასში, ან 
გააუქმეთ – აღარ შესთავაზოთ;\

9. ითანამშრომლეთ სხვა სამოქალაქო ლიდერებთან. 
მათში დაინახეთ პარტნიორი და  არა კონკურენტი,  
თანამშრომლობით უფრო მეტ კარგ საქმეს გააკეთებთ;

10. არ შეუშინდეთ პრობლემებს, მათში შესაძლებლობების 
დანახვა ისწავლეთ.



ნაზი დაქიშვილი
დაიბადა 1987 წლის 4 მაისს,

სოფელ ჯოყოლოში 

სათემო ორგანიზაცია „ჯოყოლო XXI“-ის 
კოორდინატორი

1. იგრძენით პასუხისმგებლობა იმ საზოგადოებისა და  
თემის წინაშე, რომლის ნაწილიც თქვენ ხართ. ჩვენ 
გვაქვს ვალდებულება ჩვენი საზოგადოების წინაშე,  
როგორც შვილს მშობლის წინაშე. შესაძლოა 
დაკავებული იყოთ და „სამსახური“ გქონდეთ, მაგრამ 
გამონახეთ დრო თქვენი თემისთვის. არაფერია 
იმ სიხარულის ფასი, რასაც თქვენი თემისთვის 
გაკეთებული სიკეთე მოგანიჭებთ.

2. ეცადეთ გარშემო შემოიკრიბოთ თქვენი 
თანამოაზრეები, რომელთაც იგივე სულისკვეთება 
და ღირებულებები  აქვთ, როგორც თქვენ და 
წარმატებას მიაღწევთ. 

3. არ მოგერიდოთ დახმარების თხოვნა საქმიანობის 
განხორციელებისთვის საჭირო რესურსების 
მობილიზების დროს, რადგან თქვენ არა პირადი 
საჭიროებისთვის ითხოვთ, არამედ იმ საზოგადოების 
ინტერესებისთვის, რომლის ნაწილი, შესაძლოა 
თხოვნის ადრესატიც იყოს. 

4. ეცადეთ ყველა ღონისძიებაში და აქტივობაში 
უზრუნველყოთ თემის მოსახლეობის მაქსიმალური 
ჩართულობა, რათა მათი მხარდაჭერა და ნდობა 
მოიპოვოთ. 

5. მოუსმინეთ თქვენი თემის მოსახლეობას. საქმიანობის 
დაგეგმვის დროს მნიშვნელოვანია, რა სურს 



100 რჩევა  ს
ათემო ლიდერს

საზოგადოებას და არა – რა მიგვაჩნია საჭიროდ. 
6. მუდმივად იფიქრეთ სამომავლო გეგმებზე და არ 

გაჩერდეთ მხოლოდ ერთ კონკრეტულზე; მუდმივად 
იფიქრეთ განვითარებაზე. 

7. თქვენს მიერ განხორციელებული საქმიანობების 
პოპულარიზაცია მნიშვნელოვანია საზოგადოების 
მხრიდან ნდობის მოპოვებისა და მომავალი 
საქმიანობის წარმატებისთვის. 

8. იყავით შუამავალი რგოლი თქვენს თემსა და 
თვითმმართველობას შორის. 

9. წარუმატებლობის შემთხვევაში არ დანებდეთ, ნუ 
იქნებით პესიმისტები და განეწყვეთ ოპტიმისტურად. 

10. ეცადეთ თემის მოსახლეობამ ჩაგთვალოთ არა 
სტუმრად, არამედ მათი ოჯახის წევრად, რათა 
ყოველთვის შეგეძლოთ მათი კარის შეღება. 
მოიპოვეთ პატივისცემა თქვენს თემში.  



მაია ბიძინაშვილი
დაიბადა 1963 წლის 1 აპრილს,

სოფელ ტიბაანში,

კავშირი „ნუკრიანი“-ს გამგეობის 

თავმჯდომარე/დირექტორი

ეს გზა გავიარე და ისევ ამ გზას მივყვები. ყველა ჩემი 
თანასოფლელის გულის ნადები ვიცი. სიახლეების მიღების 
არასოდეს შემშინებია და არც ფესვებს მოვმწყდარვარ. 
ბევრი დარტყმა გადამიტანია და ისევ ფეხზე ვდგევარ.

მიგულე შენს უფროს მეგობრად

1. შეისწავლე შენი თემის ფიზიკურ-ეკონომიკურ-
დემოგრაფიული და ისტორიული გეოგრაფია;

2. ჯგუფთან ერთად დახატე რუკა და მასზე მაქსიმალურად 
დაიტანე ყველა საზოგადოებრივი ობიექტი; ამ 
ობიექტებს შორის კავშირები ისრებით მონიშნე;

3. კარგად გაიაზრე ვინ ხარ, რა გინდა, რატომ აირჩიე 
ეს გზა და ამის შემდეგ მოემზადე სათემო კრებისთვის; 
ყველა ღონე იხმარე, რომ ყველა ასაკის და სქესის 
წარმომადგენელი დაესწროს კრებას. მოუყევი მათ 
ცოტაოდენი შენს შესახებ და ბევრი იმის შესახებ, თუ 
რატომ შეკრიბე ხალხი. უნდა დაარწმუნო ისინი, რომ 
შენი სოფლის/თემის მომავალზე მათთან ერთად გსურს 
ფიქრი და შრომა. მოუსმინე ყველას და ჩაინიშნე 
ყველას აზრი. მათთან ერთად ჩამოაყალიბე, როგორი 
სოფელი გინდა რომ გქონდეთ 5 ან 10 წლის შემდეგ. 
ესაა შენი სოფლის განვითარების სტრატეგიის მიზანიც 
და საჭიროებებიც;

4. მიზნის მისაღწევად როგორ დაიხარჯები, რა გზას 
აირჩევ და როგორ დაუდგები შენს სოფელს გვერდით 
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შენზეა დამოკიდებული. გუნდთან ერთად უნდა 
გადაწყვიტო, სხვების გამოცდილებას გაიზიარებ თუ 
პირიქით, ახალ ვერსიას დაეყრდნობი;

5. არ დაივიწყო სოფლის ტრადიციები. თანამედროვე 
ჭრილში გადაიტანე და სოფლის ახალგაზრდებს 
მიეცი საშუალება გააცოცხლონ ეს ტრადიციები;

6. მუდმივად იზრუნე საკუთარი თავის განვითარებაზე;
7. ორგანიზაცია, რომელსაც შექმნი, საკუთარ ოჯახად 

მიიღე და მის სახელზე ზრუნვა შენს იდეალად 
გაიხადე;

8. სოფელი არ დაივიწყო, შენ მისი ნაწილი ხარ. 
ბრძოლის ველიდან ბოლოს გადი.



ქეთევან ჯიყაშვილი
დაიბადა 1970 წლის 10 ნოემბერს,

ქალაქ თბილისში

სათემო განვითარების ცენტრ „აისი“-ს 
ხელმძღვანელი

1. მოთმინებით აღიჭურვე. წლების გამოცდილებამ 
გვაჩვენა, რომ  წარმატება და ორგანიზაციის 
ცნობადობა მოდის მრავალი განხორციელებული 
პროექტის და აქტივობის შედეგად;

2. ნუ დაკმაყოფილდებით მიღწეულით. მუდმივად 
იყავით ახლის ძიებაში, დაგეგმეთ მრავალფეროვანი 
აქტივობები და მოიძიეთ დაფინანსების ახალ-ახალი 
წყაროები;

3. მოსახლეობასთან ხშირი შეხვედრები  დაგეხმარებათ 
მათი საჭიროებების გამოვლენაში. თუ პროექტი 
მორგებულია მოსახლეობის საჭიროებებზე, ის 
აუცილებლად იქნება წარმატებული და შესაბამისად 
მასში მოსახლეობის ჩართულობაც მაღალი იქნება; 

4. იმუშავეთ სხვადასხვა მიზნობრივი ჯგუფისთვის – ეს 
დაგეხმარებათ  აქტივობების გამრავალფეროვნებაში;

5. შემოიკრიბეთ თანამოაზრეები თქვენს გუნდში - 
„მარტო კაცი ჭამაშიაც ცოდოა“. ნებისმიერი საქმის 
წარმატებით განხორციელებას ჭირდება კარგად 
შეკრული გუნდი;

6. ინოვაციური იდეები ხიბლავთ არა მხოლოდ 
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დონორებს, არამედ მოსახლეობასაც. თუ პროექტი 
არ დაგიფინანსდათ, არ დანებდეთ. ეძებეთ 
წარუმატებლობის მიზეზი,  გამოასწორეთ შეცდომები 
და  წარმატებას აუცილებლად მიაღწევთ;

7. ითანამშრომლეთ სხვადასხვა ორგანიზაციასთან, 
სამთავრობო სტურქტურებთან და კერძო 
კომპანიებთან. ნუ იქნებით დამოკიდებული მხოლოდ 
და მხოლოდ ერთ დამფინანსებელზე. ეძიეთ 
სიახლეები და ინტერესთა თანხვედრის შემთხვევაში 
შესაძლებელია, ადგილობრივი ბიზნესიც გახდეს 
თქვენი დაფინანსების წყარო. 



სალომე დარბაიძე
დაიბადა 1970 წლის 10 ნოემბერს,

ქალაქ თბილისში

სათემო განვითარების ცენტრ „აისი“-ს 
ხელმძღვანელი

1. იზრუნე საკუთარი თავის განვითარებაზე და არა 
პოზიციაზე;

2. იყავი პასუხისმგებლიანი და პუნქტუალური - 
გახსოვდეს, რომ ჯგუფის ლიდერი ხარ და თავად 
უნდა მისცე მაგალითი ჯგუფის წევრებს. იფიქრე არა 
მარტო საკუთარ, არამედ კოლექტივის წარმატებაზე;

3. პატივი ეცი შენს დაქვემდებარებაში მყოფ 
ადამიანებს. მხარი დაუჭირე მეგობრებს და 
გააკონტროლე საკუთარი ემოციები;

4. უანგაროდ დაეხმარე ყველას, ვინც დახმარებისთვის 
მოგმართავს;

5. იმუშავე ისე, თითქოს შენი ორგანიზაცია - შენი 
საკუთარი ოჯახია;

6. ნუ მიაქცევ ყურადღებას ადამიანების მხრიდან 
გამოვლენილ დაცინვასა და შურს;

7. ნუ იტრაბახებ საკუთარი მიღწევებით;
8. თემში საპროექტო იდეის შერჩევისას მნიშვნელობა 

არ აქვს, იდეა მცირეა თუ დიდი. დიდი საქმეები 
ყოველთვის პატარა ნაბიჯებით იწყება. არასდროს 
თქვა უარი იმაზე, რაც გულით გსურს, თუ მიზანს ვერ 
აღწევ, შეცვალე ტაქტიკა და არა მიზანი.
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სოფო გოგოხია
დაიბადა 1980 წლის 4 დეკემბერს,

ქალაქ წალენჯიხაში

ქალთა საინიციატივო ჯგუფ 
„თანასწორი“-ს კოორდინატორი

1. სათემო ლიდერის ყველაზე დიდი ძალა 
პროფესიონალი გუნდია. შეკრიბეთ მოტივირებული 
ადამიანები, რომლებსაც საერთო ღირებულებები 
და ფასეულობები აქვთ. დაიმახსოვრეთ ოქროს წესი 
- როგორც ლიდერი, არასოდეს გამოეყოთ თქვენს 
გუნდს. 

2. შექმენით, არა მხოლოდ კარგი სამუშაო გარემო, 
არამედ ბედნიერი და ძლიერი ოჯახი. მოუსმინეთ 
და აგრძნობინეთ, რომ ყოველთვის შეგიძლიათ 
გვერდზე დაუდგეთ და გაიზიაროთ მათი სიხარული 
თუ მწუხარება. 

3. არასოდეს დარჩეთ ერთადერთი გეგმის იმედად, 
აუცილებლად დაიცავით თავი და შეიმუშავეთ 
მინიმუმ ორი ალტერნატიული სამოქმედო გეგმა. 

4. მთავარია გჯეროდეთ, გიყვარდეთ, პატივს სცემდეთ 
და ყველაფერი აუცილებლად გამოვა.
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თამარ ბუჩაიძე
დაიბადა 1963 წლის 15 ოქტომბერს

ახმეტის მუნიციპალიტეტ ქვემო ალვანში

 ქვემო ალვანის ქალთა საინიციატივო 
ჯგუფის „ალვანის საბჭეო“-ს 
კოორდინატორი

1. სათემო ლიდერის ყველაზე მნიშვნელოვანი 
საქმიანობა ადამიანებთან ურთიერთობაა. 
ადამიანებთან ურთიერთობისა და თემის სიყვარულის 
გარეშე თითოეული გადადგმული  ნაბიჯი საუკეთესო 
ინიციატივასაც კი წარუმატებელს ხდის. 

2. სათემო ლიდერი თემისთვის წინსვლის, განვითარების 
და ცვლილებების საუკეთესო მაგალითი უნდა იყოს. 
უნდა მოგისმინონ და შენი უნდა ირწმუნონ - ამის 
მიღწევა კი შეუძლებელია თავდაჯერებულობის 
გარეშე. 

3. სათემო ლიდერი დიდი პასუხისმგებლობით 
უნდა მოეკიდოს დაკისრებულ მოვალეობებს.  
ყოველდღიურად უნდა აცნობიერებდეს აღებულ 
ვალდებულებებს, არამხოლოდ საკუთარი თავისა და 
დამფინანსებელი ორგანიზაციის, არამედ პირველ 
რიგში საკუთარი თემის წინაშე. 

4. სათემო ლიდერის მიერ დაგეგმილი თითოეული 
საქმიანობა უნდა იყოს შედეგზე ორიენტირებული 
და, რაც მთავარია, თემის საჭიროებებზე 
მორგებული. დაიმახსოვრეთ, თემის ჩართულობა 
თქვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში დიდი 
წარმატების საწინდარია. 

5. სათემო ლიდერს ყოველთვის უნდა ჰქონდეს 
ინფორმაცია თემში მიმდინარე მოვლენების შესახებ 
და მუდმივად უნდა ეცნობოდეს მიზნობრივი 
ჯგუფების გამოწვევებს. 
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თათია გელაძე
დაიბადა 1992 წლის 7 მაისს,

ქალაქ ბოლნისში

 
სათემო კავშირი „ჰერეთი“-ს თავმჯდომარე

1. პროექტის მომზადებამდე ჩაატარეთ კვლევა – 
სჭირდება თუ არა თემს/მოსახლეობას აღნიშნული 
პროექტის განხორციელება. წინააღმდეგ შემთხვევაში 
თავს მოხვეული იქნება და ხალხი არ აგყვებათ;

2. თემის მხრიდან პროექტის თანადაფინანსების 
შემთხვევაში სასურველია მიზნობრივი ჯგუფი 
ფლობდეს ინფორმაციას პროექტის მნიშვნელობისა 
და მათ მიერ თანადაფინანსების შესახებ. 
მოსახლეობის მიერ გაღებული თუნდაც ერთი ლარი 
მათთვის მნიშვნელოვანი შენატანია და ვალდებული 
ხარ აცნობო, რაში გაიხარჯა ეს თანხა;

3. თემში არსებული პრობლემების კვლევის შედეგად 
გამოავლინეთ რეალური  პრიორიტეტული 
პრობლემა. დაისახეთ გეგმა მის მოსაგვარებლად და 
ჩართეთ მოსახლეობა და შესაბამისი სტრუქტურები. 
ამ გზით მოსახლეობა დაიჯერებს და ირწმუნებს 
თქვენს ძალას.

4. სათემო ლიდერებს თვითმმართველობასთან 
თანამშრომლობითი ურთიერთობა უნდა ჰქონდეთ, 
რაც შესაძლებელს გახდის ერთობლივად 
განახორციელონ სხვადასხვა პროექტი. ამ 
გზით, თვითმმართველობა სათემო ორგანიზაციას 
კონკურენტად კი არა, პარტნიორად აღიქვამს 
და თანამშრომლობისთვის შემხვედრ ნაბიჯს 
გადმოდგამს;

5. სამოქალაქო აქტიურობისთვის დიდი 
შესაძლებლობაა სხვადასხვა დონორის/
ორგანიზაციის მოძიება და მათთან თანამშრომლობა. 
სათემო ლიდერებმა არასდროს უნდა თქვან უარი 
სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ შემოთავაზებულ 



ღონისძიებებზე. ყოველგვარ თანამშრომლობას მოაქვს 
სიახლე;

6. საქმიანობა არ უნდა შემოიფარგლებოდეს 
მხოლოდ პროექტიდან პროექტამდე დაგეგმილი 
ღონისძიებებით. პროექტებთან ერთად, ინტენსიურად 
უნდა ახორციელებდეთ  პატარ-პატარა სხვადასხვა 
აქტივობას, რათა ცენტრში მუდმივად იყოს 
ჟრიამული, ხალხმრავლობა და დუღილი;

7. სათემო ლიდერი ხალხის სამსახურში უნდა იყოს და 
ცდილობდეს დაეხმაროს მათ ნებისმიერი საკითხის 
მოგვარებაში, თუნდაც ეს თემა სცილდებოდეს თქვენს 
კომპეტენციას. არ უნდა დაიზაროთ გამოსავლის 
გზების ძიება. ჩართეთ მეგობრები, გამოიყენეთ 
ნაცნობები, შეაწუხეთ უცნობები... ამ გზით მეტ 
პატივისცემას მოიპოვებთ თემში და საიმედო 
ლიდერი გახდებით;

8. წარმატებისთვის აუცილებელია  საერთო საქმის 
ირგვლივ გაერთიანებული ადამიანების გუნდურობა. 
ასევე, სწორად გადანაწილებული საქმიანობები, 
რაც შესაძლებელს ხდის სწრაფად და მარტივად 
მიაღწიო მიზანს;

9. ლიდერი უნდა იყოს ყველას მიმართ ობიექტური, 
არ უნდა ანიჭებდეს უპირატესობას ახლობლებს. 
წინააღმდეგ შემთხვევაში გაჩნდებიან ადამიანები, 
რომლებიც გააპროტესტებენ ვითარებას და 
დაკარგავთ მათ ნდობას;

10. სათემო ლიდერი უნდა იყოს პოზიტიური 
მოსახლეობის მიმართ, რადგან პირად კავშირებზე და 
უშუალო კომუნიკაციაზე დიდად არის დამოკიდებული 
ხალხის განწყობა; 



ლუსინე დოსტიბეგიანი
დაიბადა 1994 წლის 28 ივნისს, ქალაქ 

თეთრიწყაროში

თეთრიწყაროს ახალგაზრდული ცენტრის 
თავმჯდომარე

1. თუ გაქვთ იდეა, აუცილებლად სცადეთ მისი 
განხორციელება და გადადგით კონკრეტული 
ნაბიჯები თქვენი მიზნის მისაღწევად;

2. საქმის კეთების დროს, გარშემო უნდა გყავდეთ 
ისეთი ადამიანები, რომლებსაც უყვარხართ, პატივს 
გცემენ და პირველ რიგში მხარს უჭერენ თქვენს 
წამოწყებებს. ადამიანი ასეა მოწყობილი, ყოველთვის 
სჭირდება გვერდით ვიღაც, ვინც გაამხნევებს, 
შეაგულიანებს, წარმატებას გაიზიარებს და 
დაბრკოლების გადალახვის სურვილს გაუღვიძებს;

3. დაღლილობის არც უნდა შეგვეშინდეს და არც 
უნდა შეგვრცხვეს. გეფიცებით, ვიცი, რომ გაჩერება 
არასოდეს არის მარტივი, ისევე როგორც საკუთარ 
თავზე ფიქრი. ვიცი, რომ „დიადი მისია“ ჩავიბარეთ 
საკუთარი ნებით და გაჩერება ან საკუთარი თავი 
აქ რა მოსატანია. თუმცა გახსოვდეთ, ხშირად 
დროებით შეჩერება აუცილებელია იმისთვის, რომ 
გვერდიდან შეხედო შენს საქმიანობას, აწონ-დაწონო 
ყველაფერი და უფრო მეტი ძალა მოიკრიბო 
ხვალინდელი დღისთვის;

4. ისწავლეთ თქვენ მიერ განვლილი გზების შეფასება, 
მათზე დაკვირვება და დაფასება. ამაზე ფიქრი 
ყოველთვის პატარ-პატარა ბზარს მიჩენს გულში 
და დეპრესიულს მხდის. მეშინია სიჩქარით, 
ცხოვრების რიტმით, მუდმივი დინებით არ დავკარგო 
დაკვირვების, აღმოჩენის უნარი. იმედი მაქვს, 
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დავიმახსოვრებთ, ჩავეჭიდებით ამ ისტორიას და 
ყოველთვის შევძლებთ ჩვენს მიზნამდე მისვლის 
ყველაზე საინტერესო პროცესის გახსნებას;

5. გიყვარდეს ის, რასაც აკეთებ და დატკბი 
შემოქმედებითი პროცესის ცვალებადი ხასიათით. 
თუ გრძნობ, რომ დაიკარგე, გაღიზიანდი, 
განერვიულდი და უბრალოდ გინდა ყველაფერზე 
ხელი ჩაიქნიო - ა რ ა უ შ ა ვ ს. გაიხსენე, რომ 
ადამიანი ხარ! დაფიქრდი იმაზე, თუ რას აკეთებ და 
რატომ, განიცადე და გაითავისე შენი საქმიანობა. 
ყველანაირ გრძნობას შეიძლება დავუმეგობრდეთ თუ 
გვეცოდინება მთავარი მიზანი;

6. ნუ შეგეშინდებათ შეცდომების დაშვების. ვიმეორებ, 
გაიხსენე, რომ ადამიანი ხარ! 

7. ისწავლეთ მოსმენა, თქვენთან მოსული ადამიანების 
დაკვირვება, რჩევებისა თუ კრიტიკის მიღება. 
აგრძნობინეთ თქვენს გარშემო მყოფებს, რომ ისინი 
თქვენთვის მნიშვნელოვანნი არიან. ერთ დღეს კი 
იცით რას აღმოაჩენთ?! - იმას, რომ მარტო არ ხართ 
და ძალიან, ძალიან ბევრი გულშემატკივარი გყავთ.


