
 

 

პროგრამა ხორციელდება ცვლილებისა და კოფნლიქტის მართვის ცენტრის 

„პარტნიორები - საქართველოს“ მიერ, საქართველოს სტრატეგიული კვლევის 

და განვითარების ცენტრთან თანამშრომლობით 

ეთნიკურ უმცირესობათა საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების გაძლიერების პროგრამა 
  

 

ტრენინგების აღწერა 

 

ორგანიზაციული მართვის უნარ-ჩვევების ტრენინგი – 4 დღე 

 

ოთხდღიანი ტრენინგი მიზნად ისახავს გააცნოს მონაწილეებს ეფექტური მართვის სხვადასხვა 

ინსტრუმენტები და გაუვარჯიშოს მათ უნარ-ჩვევები, რაც აუცილებელია ამ ინსტრუმენტების 

პრაქტიკაში გამოსაყენებლად. ტრენინგი დაეხმარება მონაწილეებს განივითარონ ადეკვატური 

დამოკიდებულება კოლეგების, ორგანიზაციული მიზნების, სამსახურეობრივი მოვალეობებისა და 

ზოგადად, მართვის პროცესის მიმართ. ტრენინგის შედეგად მონაწილეები შეძლებენ დაამყარონ 

საქმიანი და ნაყოფიერი ურთიერთობა თანამშრომლებთან, გააცნობიერონ თავიანთი სუსტი და 

ძლიერი (მენეჯერული) მხარეები და წარმატებით გამოიყენონ მართვის/გადაწყვეტილების მიღების 

სხვადასხვა სტილი კონკრეტული სიტუაციიდან და გარემოებებიდან გამომდინარე. 

 

ტრენინგის დროს განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: 

 

 მართვის პროცესის ძირითადი მიზნები; ფაქტორები, რომლებიც ახდენენ გავლენას 

მართვაზე; 

 მართვის და ლიდერობის სხვადასხვა (სიტუაციური) სტილი; 

 მენეჯერის პიროვნული მახასიათებლები; 

 ეფექტური კომუნიკაცია ჯგუფსა და ლიდერს შორის; 

 ლიდერისთვის მნიშვნელოვანი საკომუნიკაციო ტექნიკები (მოსმენა, კითხვის დასმა, 

უკუკავშირის მიცემა); 

 თანამშრომლების ინსტრუქტაჟი და მათთვის დავალებების დელეგირება; 

 თანამშრომელთა არასასურველ ქცევაზე და წესების დარღვევაზე რეაგირების 

რეკომენდებული მეთოდები; 

 თანამშრომლობითი და კონკურენტული სტრატეგიები გუნდური მუშაობისას; 

 გადაწყვეტილების მიღების ფორმები. 

 

  



 

 

პროგრამა ხორციელდება ცვლილებისა და კოფნლიქტის მართვის ცენტრის 

„პარტნიორები - საქართველოს“ მიერ, საქართველოს სტრატეგიული კვლევის 

და განვითარების ცენტრთან თანამშრომლობით 

 

სამოქალაქო ინტერესების დაცვის (ადვოკატირების) უნარ-ჩვევების ტრენინგი – 4 დღე 

 

ოთხდღიანი ტრენინგი მიზნად ისახავს, მონაწილეებთან ერთად გააანალიზოს ადვოკატირების 

პროცესის თავისებურებები და მისი ცალკეული ეტაპები, რაც დაეხმარება მონაწილეებს ადეკვატურად 

და თანმიმდევრულად, შესაძლო რისკების გათვალისწინებით და ადეკვატური სტრატეგიის არჩევით, 

დაგეგმონ სამოქალაქო ინტერესების დაცვაზე მიმართული ინიციატივები და ღონისძიებები. 

ტრენინგის მეშვეობით მონაწილეები განივითარებენ ეფექტური კომუნიკაციის უნარ-ჩვევებს, 

რომლებიც საშუალებას მისცემს მათ კორექტულად და მიზანმიმართულად დაგეგმონ კომუნიკაცია 

როგორც მხარდამჭერებთან, ისე სხვა მიზნობრივ ჯგუფებთან. ტრენინგი გაამახვილებს ყურადღებას 

მედიასთან ურთიერთობაზე, როგორც ადვოკატირების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს უნარ-ჩვევაზე. და 

ბოლოს, მონაწილეები იმსჯელებენ კოალიციური მუშაობის უპირატესობებზე და მასთან 

დაკავშირებულ გამოწვევებზე, რაც მისცემს მათ საშუალებას შემდგომში მიიღონ უფრო მეტად 

გააზრებული და რეალისტური გადაწყვეტილებები პარტნიორობის და თანამშრომლობის დამყარების 

შესახებ.  

 

ტრენინგის დროს განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: 

 

 ადვოკატირების პროცესის არსი და ეტაპები; 

 ადვოკატირების კამპანიების/ღონისძიებების დაგეგმვა; 

 რისკების და ბარიერების ანალიზი; სათადარიგო სტრატეგიები; 

 როლების და ფუნქციების განაწილება; 

 ადვოკატირების პროცესის მიზნობრივი ჯგუფების განსაზღვრა; 

 ეფექტური კომუნიკაცია სხვადასხვა მიზნობრივ ჯგუფებთან; 

 დამარწმუნებელი კომუნიკაცია; არგუმენტირების ტექნიკა; 

 გადაწყვეტილების მიმღებებზე გავლენის მოხდენა; 

 მოლაპარაკების ტექნიკა; მოლაპარაკების პროცესისადმი მომზადება; 

 მხარდამჭერთა მოზიდვა და შენარჩუნება; სოციალური ბარომეტრი; 

 კომუნიკაცია კამპანიის დროს (მესიჯები, სლოგანები, საკომუნიკაციო არხები); 

 მედიის ჩართვა ადვოკატირების ინიციატივებში; მედიასთან ურთიერთობის წესები; 

 კოალიციური მუშაობის (პარტნიორობის) უპირატესობები და სირთულეები; 

 ეფექტური გუნდი და სიცოცხლიუნარიანი კოალიცია; 

 ადვოკატირების პროცესის მონიტორინგი და შეფასება. 
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სტრატეგიული დაგეგმვა – 2 დღე 

 

სტრატეგიული გეგმის არსებობა ორგანიზაციაში მიზანმიმართული და სტრატეგიულად კორექტული 

პროექტების შექმნის საშუალებას იძლევა. ორდღიანი ტრენინგის მიზანია განავითაროს მონაწილეებში 

არასამთავრობო ორგანიზაციაში სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესის ორგანიზებისა და 

ჩატარებისთვის საჭირო ცოდნა და უნარები.  ტრენინგის შედეგად მონაწილეები აიმაღლებენ ცოდნის 

დონეს და შეიძენენ უნარებს შემდეგ საკითხებში: 

 

 დაგეგმვის მნიშვნელობა; 

 დაგეგმვის მასშტაბები და ეტაპები;  

 მისია და ხედვა; 

 ინფორმაციის ტიპები, ინფორმაციის შეგროვების და ანალიზის მეთოდები; 

 სტრატეგიული არჩევანი; გადაწყვეტილების მიღების მეთოდები; 

 სტარტეგიული მიზნების ფორმულირება; 

 პროგრამის ლოგიკა; 

 პროგრამის და პროექტების ურთიერთმიმართება; 

 დაგეგმვის პროცესის ორგანიზება. 

 

სახსრების მოძიება და საპროექტო განაცხადის მომზადება – 3 დღე 

 

სამდღიანი ტრენინგის მიზანია განავითაროს მონაწილეებში საპროექტო განაცხადის წერის და 

სახსრების მოძიებისთვის საჭირო ცოდნა და უნარები. ტრენინგის შედეგად მონაწილეები შეძლებენ 

გააზრებულად და მიზანმიმართულად განსაზღვრონ მათი ორგანიზაციული მიზნებისთვის საჭირო 

სახსრები/რესურსები და დაგეგმონ მათი მოძიების გზები. გარდა ამისა, მონაწილეები გაეცნობიან 

დონორებთან ურთიერთობის თავისებურებებს და ივარჯიშებენ სტანდარტული საპროექტო 

განაცხადის ძირითადი ნაწილების კორექტულ შედგენაში. ტრენინგზე განხილული იქნება შემდეგი 

საკითხები: 

 

 საპროექტო განაცხადი და მისი შედგენის ძირითადი პრინციპები; 

 პრობლემების ხე; 

 პრობლემის ანალიზზე დაყრდნობით ინტერვენციის ლოგიკის აწყობა; 

 ინდიკატორების სხვადასხვა ტიპები; 

 ინდიკატორების ჩამოყალიბება და გადამოწმების შესაბამისი წყაროების განსაზღვრა; 

 ლოგიკური ჩარჩოს და შედეგების ჩარჩოს შევსება; 

 პროექტის ბიუჯეტის შედგენა; 

 სახსრების მოძიების და რესურსების განვითარების კონცეფციები; 

 ორგანიზაციული იმიჯის მნიშვნელობა;  

 დონორთა პირამიდა; 

 თანხების მოზიდვის კამპანიის დაგეგმვა. 


