
სათემო ლიდერთა ფორუმი 2022
                              შეფასების ანგარიში

დავესწარი ფორუმის ორივე დღეს, 9 და 10 ნოემბერს - მონიშნა 41 ადამიანმა
მხოლოდ 9 ნოემბერს - მონიშნა 11 ადამიანმა

•ორგანიზებულობა

•ინიციატივების დაჯილდოება, პალენური დისკუსიები, ძველი წერილების წაკითხვა

•ღონისძიების ორგანიზება, მსვლელობა, ფორუმის მიმდინარეობის ნახატზე გადატანა, თანამშრომელთა ურთიერთობები. 
მეწარმეობის პანელზე მყოფი ადამიანების გამოცდილების გაზიარება

•სათემო ინიციატივების კონკურსი, ქრაუდფანდინგის პანელი

•ჩემთვის როგორც სათემო ლიდერისთვის, ყველა საკითხი რაც კი გაჟღერდა სასიამოვნო და საინტერესო იყო

•ძალიან სასიამოვნო ატმოსფერო, საინტერესო სტუმრები, ძალიან საინტერესო კვლევის შედეგების პრეზენტაცია

•გამომდინარე იქედან, რომ პირველად ვესწრებოდი ფორუმს, მგონია, რომ სახლური გარემოს შექმნა და მიღება, ყველაზე 
მნიშვნელოვანი რამ იყო, რაც ფორუმიდან წამოვიღე. ამასთანავე მივიღე ინფორმაცია სხვადასხვა ორგანიზაციების და მათი 
საქმიანობის შესახებ, გავეცანი ზეგავლენის კვლევას, რომელიც ჩემთვის საინტერესო იყო ყველა მიმართულებით

•ტრადიციულად მომეწონა სწორი, აქტუალური აქცენტები, თანამშრომლობითი გარემო, გამოცდილების გაზიარების 
დახვეწილი ფორმები და მეთოდები, შთამაგონებელი ადამიანებისა და საქმეების წინ წამოწევის სწორი სტრატეგია და მთავარი 
- საოცარი ადამიანები ერთ სახლად

•საერთოდ მართლაც ყველაფერი, თუმცა გამოსაყოფია გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობა, რომ ეძლევათ 
გამოცდილ და ახლად წარმოქმნილ სათემო ორგანიზაციებს. ასევე კარგი იყო მედია საშუალებების წარმომადგენლების 
მონაწილეობა, რადგან ეს ხელს შეუწყობს სფეროს პოპულარიზაციას. ასევე კარგი და ორიგინალური იყო გამარჯვებულის 
გამოვლენის პროცესი

•ფორუმი იყო კარგად ორგანიზებული, ძალიან საინტერესო გამოცდილებებს გავეცანით და ბევრი საინტერესო ადამიანი, 
ახალგაზრდა გავიცანით

•ორივე დღე საინტერესოდ იყო დაგეგმილი. მნიშვნელოვანი იყო პანელური მუშაობა. ძალიან სახალისო იყო სათემო 
ლიდეთა დაჯილდოება

•ბევრი რამ იყო საინტერესო, ყველაზე მეტად, მულტისექტორული პანელური დისკუსიები

•პანელური დისკუსია

•შესანიშნავად იყო ორგანიზებული, ძლიერი წამყვანები, საინტერესო მომხსენებლები მოკლედ, საუკეთესოთა შორის 
საუკეთესო ფორუმი იყო

•იდეალური იყო ყველაფერი

•ახალი ჯგუფების გამოვლენა/ნომინირება

•ნეთორქინგი

•ძალიან მომეწონა სათემო ლიდერების გამოსვლები. ასევე მეორე დღეს - პანელი

•ძალიან კარგი იყო ახალი მონაწილეების გაცნობა

•საკმაოდ კარგად იყო ორგანიზებული ყველაფერი

გთხოვთ, მიუთითოთ, რომელ დღეს მოახერხეთ ფორუმზე დასწრება

2022 წლის ფორუმზე, რა მოგეწონათ განსაკუთრებით?

შეფასების ანგარიშში მონაწილეობა მიიღო სულ 52 მონაწილემ



•მომეწონა პანელური დისკუსიები

•არაჩვეულებრივი გარემო, სათემო ლიდერების აქტივობა, საინტერესო კვლევა

•ორგანიზება, თემატიკა, დაგეგმარება

•ინტერესების მიხედვით გაყოფილი სესიები და იქ მიღებული ინფორმაცია

•ანა მარგველაშვილის პრეზენტაცია და სათემო ინიციატივები და მათი დაჯილდოების ნაწილი

•ფორუმის ორგანიზაციული ნაწილი იყო კარგად გაწერილი, და რაც განსაკუთრებით მომეწონა, ეს იყო დროის მენეჯმენტი

•წელს ფორუმზე დასწრების გამოცდილება პირველად მივიღე და ყველაფრით ძალიან მოხიბლული დავრჩი. თუკი, მაინც 
ერთი კონკრეტული რამის არჩევა მომიწევს, ვიტყოდი, რომ ძალიან შთამბეჭდავი იყო ჩემთვის ამდენი საკუთარი თემისთვის 
თუ სხვა კარგი საქმეებისთვის საქმიანი ადამიანის ერთად ერთ გარემოში ნახვა და მათი გამოცდილების შესახებ ინფორმაციის 
მიღება

•კონტენტი)))),ყველა დეტალი,რუკა,წამყვანები

•ორივე დღე იყო ძალიან კარგად დაგეგმილი. მომეწონა თემატური პანელები, რომელსაც მონაწილეები ინტერესიდან 
გამომდინარე დაესწრნენ

•გამორჩევა მიჭირს მაგრამ ძალიან ემოციური იყო ქვიშით ხატვა

•გამოცდილებების მოსმენა, არსებული კანონმდებლობების, რეგულაციების თუ მიმდინარე პროექტების გაცნობა

•მომეწონა რომ ზღვა ინფორმაციის მიღების და გაცემის შესაძლებლობა იყო.გავიცანი ძალიან საინტერესო ადამიანები. 
ლიდერი ადამიანები.საქმეზე ორიენტირებული ხალხი.

•ნეთვორქინგი, გამოცდილების გაზიარება

•კარგი ადამიანების გაცნობა, რომლებიც თავიანთ რეგიონებში, უმნიშვნელოვანეს საქმიანობას ეწევიან

•ანა მარგველაშვილის პრეზენტაცია და სათემო ორგანიზაციების დაჯილდოება

•სტრუქტურა და ფორმატი. საკმაოდ ემოციური და დასამახსოვრებელი იყო

•საერთო პრობლემატიკაზე ერთობლივი ჯგუფური მსჯელობა

•ორგანიზება,წამყვანი, კონკურსის მონაწილეები და მარნეულელი გამარჯვებულის პროექტი, ლოპოტა :) კვლევა, 
გორგალით თამაში

•დაჯილდოვების ამაღელვებელი ცერემონიალი

•მომეწონა დაჯილდოება იდეების, თუმცა უფრო მეტი იდეა რომ ყოფილიყო პრეზენტაციაზე უკეთესი იქნებოდა

•დღის წესრიგი ძალიან კარგად იყო შედგენილი -- ბევრი საინტერესო თემით და სპიკერით. გარდა ამისა, პროგრამა 
დატვირთული იყო მრავალფეროვანი აქტივობებით (მაგ. პრეზენტაციები, დისკუსია, კონკურსი, თავისუფალი დრო 
ერთმანეთთან პირისპირ კომუნიკაციისთვის) 

•სხვა რეგიონებში მცხოვრები აქტივისტების გაცნობა

•მოხარული ვიყავი იმ ადამიანების რაოდენობით, ვინც ცდილობს გააუმჯობესოს თავისი თემის ცხოვრება

•ორგანიზებულობა, საოცარი ზეიმი მოეწყო

•სასიამოვნო იყო ამდენი სამოქალაქო აქტივისტი ქალის ნახვა, განსაკუთრებით რეგიონებიდან

•ერთობა რომელმაც დააკავშირა ყველა ერთმანეთს

•ფორუმის ფორმატი იყო ძალიან კარგი... კარგად იყო გადანაწილებული აქტივობები და მიუხედავად მრავალი სტუმრისა 
არ იყო დამღლელი. ძალიან მომეწონა თემატური სესიები, თუმცა სხვა თემაც მაინტერესებდა და გული დამწყდა მასაც რომ 
ვერ დავესწარი. ძალიან კარგი იყო ასევე ფიზიკური გარემო და კეთილგანწყობილი ორგანიზატორები

•მთლიანი დღის პროგრამა, გამომსვლელები, წარმატებული პროექტების ისტორიები

•სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლებთან შეხვედრა



•თანამშრომლობის გაძლიერება ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, მოტივაცია

•ალბათ ბევრს, მაგალითად ადამიანების გამოცდილებებს, რომლებიც მოვისმინეთ გავიზიარებ და სხვებსაც გადავცემ

•ბევრი საინტერესო ინფორმაცია მივიღე და აუცილებლად გამოვიყენებთ საქმიანობაში

•ახალ კონტაქტებს და ურთიერთობებს, ასევე კვლევის მიგნებებს

•კვლევის შედეგების და იმ ორგანიზაციების, რომელთა საქმიანობასაც გავეცანი და მათთან თანამშრომლობა დავგეგმე

•განსაკუთრებით აღფრთოვანებული ვარ უკვე დიდი ხნის მიტოვებულ კინოთეატრში ჩატარებული აქტივობებით და ვფიქრობ 
მივბაძო ამ "ჩვენი დროის გმირებს" თითქოს ჩემი გულიდან იყო ყოველი მათი სიტყვა

•სიტუაციას გააჩნია, ალბათ ყველაფრის სადაც ამის საშუალება და საჭიროება იქნება

•„ქრაუდფანდინგ“-ს, როგორც დაფინანსების ალტერნატიული შესაძლებლობას და სოციალურ მეწარმეობას სათემო 
ორგანიზაციებში

•კომუნიკაცია და ურთიერთობები საინტერესო ადამიანებთან

•სოციალური მეწარმეობის მიმართულებით პანელზე მიღებულ ინფორმაციას გამოვიყენებ, ჩვენ სამომავლო საქმიანობისთვის

•საინტერესო ინფორმაცია მივიღეთ სათემო ლიდერებზე, მათ ინიციატივებზე

•მიზნობრივი ჯგუფების სწორად შერჩევა, ორგანიზება

•მოტივაცია ამიმაღლდა ისე,რომ მგონია მთებს გადავდგამ იდეების აუქციონისას

•''ქსელური თამაში თოკებით'' 

•გავიცანი ძალიან ბევრი ადამიანი, რომლებიც შემდგომ მოიაზრებიან ჩემს პოტენციურ პარტნიორებად. გავეცანი ძალიან 
ბევრ საინტერესო ინიციატივას, რაც ვფიქრობ, რომ ჩემს სოფელშიც გამომადგება. ასევე საინტერესო იყო წარდგენილი 
კვლევა

•ძალიან საინტერესო სიახლეები გავიგე

•ფორუმმა უფრო მეტი მოტივაცია და იდეები მომცა, რომლის განხორციელებას ვაპირებ ჩემს თემში უახლოეს მომავალში

•სოც. საწარმოების მუშაობის მიმართულებებიდან ზოგიერთი იდეა საკმაოდ საინტერესო იყოს და ვფიქრობ ჩვენს რეგიონშიც 
გაამართლებს

•ჩავინიშნე ყველაფერი რაც მომეწონა და გამოვიყენებ. კონტაქტები, ახალგაზრდული საქმიანობის მიმართულების 
ორგანიზაციების მონაცემები

•სათემო ლიდერებთან კონტაქტს და მათი საქმიანობის გაშუქებას, უსათუოდ გამვიყენებთ კვლევას

•სათემო ჯგუფების ჩართულობის სტრუქტურას

•პრეზენტაციების დროს გაჟღერებული ყველა საქმიანობა ძალიან მისაღები და გამოსაყენებელია

•ვფიქრობ სპიკერების მიერ გამოსვლებმა საკმაოდ კარგი სახის ინფორმაციები გაგვიზიარეს, რასაც ყოველდღიურ 
საქმიანობაში ან სხვადასხვა პროექტების დაგეგმვაში აუცილებლად გამოვიყენებ

•ეს იყო ჩემთვის პირველი საჯარო პრეზენტაცია, რამაც ძალიან დიდი გამოცდილება მომცა, აქამდე ვერიდებოდი ხოლმე 
მსგავს გამოსვლებს, ახლა კი აუდიტორიის ფობია ნაწილობრივ დაძლეული მაქვს და ვფიქრობ ჩემი საქმიანობისთვის ძალიან 
დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯია. ასევე კავშირები, და ხალხი ვინც გავიცანი ფორუმზე, დამატებითი შესაძლებლობაა ჩემი და 
ჩემი ორგანიზაციის განვითარებისთვის

•გრანტების მოძიებას

•ჩემთვის განსაკუთრებით ინფორმაციული იყო "სახალხო დაფინანსებისა" თუ პროექტის სიცოცხლისუნარიანობის 
მიმართულებით სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში მიგნებული გზების კუთხით მიღებული გამოცდილება, რომელსაც 
აუცილებლად გამოვიყენებ ჩემს საქმიანობაში

მიღებული გამოცდილებიდან, რის გამოყენებას შეძლებთ თქვენს საქმიანობაში?



•მომეწონა ახალი ჯგუფების ინიციატივები რომელთა ნაწილის განხორციელებას ადგილზე ვფიქრობ

•მაგალითად მეკლდეურობა მომეწონა, ძალიან გამაჯანსაღებელია ახალგაზრდებისთვის, დიდი სურვილი მაქვს თუ შევძელით

•შესაბამის დროსა და ვითარებაში ალბათ ყველაფერს. მაგრამ უმეტესად, კონტაქტების

•თემის განვითარების გაძლიერებას

•სოციალური მეწარმეობის მიმართულებით, სადაც გვაქვს სამომავლო გეგმები, გავიგე საინტერესო სიახლე და ინფორმაცია

•კონტაქტებს უფრო გამოვიყენებ ალბათ

•პანელურ დისკუსიაზე,,ახალგაზრდული პოლიტიკა და შესაძლებლობები სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის'' მიღებულ 
გამოცდილებას გავუზიარებ ახალგაზრდული საბჭოს წევრებს ქუთაისისა და ბაღდათის მუნიციპალიტეტში

•გორგალით თამაში ტრენინგებზე :) და სტუდენტებთან გავაპიარებ სათემო ლიდერობის იდეას 

•ურთიერთოების, ახალი ნაცნობობის, კავშირების

•შევეცადე კონტაქტები დამემყარებინა სხვა სათემო ლიდერებთან

•ვნახეთ ბევრი მაგალითი, როდესაც თემის წევრების ინიციატივით გაკეთდა დიდი და სასარგებლო საქმე. რადგან ხშირად 
მოგვმართავენ რეგიონებიდან დახმარების მისაღებად აუცილებლად ვურჩევთ მათ შექმნან თავის თემში აქტიური ადამიანების 
გუნდი, რათა უკეთ გაუმკლავდნენ პრობლემას

•მეტად ვითანამშრომლებ ახალგაზრდებთან

•კვლევის შედეგებს

•გამოცდილება მივიღე სხვადასხვა ორგანიზაციების განვლილი გზიდან და ჩემს საქმიანობაში ამას გავითვალისწინებ

•თემატურ სესიაზე (სოციალური სერვისები) მივიღე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ეს ყოველდღიურ 
მუშაობაში გამომადგება. ასევე გამოვიყენებ სათემო ინიციატივებზე ისტორიებს ახალგაზრდებთან და ქალებთან მუშაობისას. 
კარგი მაგალითები გადამდებია და გადამწყვეტია მოტივაციისთვის

•ამიმაღლდა მოტივაცია, მეც ვეცდები მოვახდინო ჩემს ირგვლივ არსებული ადამიანების დაინტერესებას სათემო პროექტებით
 
•ვითანამშრომლებთ უფრო მეტ ორგანიზაციასთან, ვინც გავიცანით ფორუმზე

რა რეკომენდაციებს/რჩევებს მოგვცემდით მომავალში ფორუმის გაუმჯობესებისათვის?

•ერთადერთი (უფრო სურვილია,ვიდრე რჩევა): უფრო მეტმა ადამიანმა შეძლოს ფორუმზე დასწრება

•ყოველივე თანმიმდევრული იყო, მხოლოდ დროის სიმცირეს აღვნიშნავ პანელურ დისკუსიასთან დაკავშირებით

•ალბათ იმას, რომ ისევ ლაივ რეჟიმში ჩატარდეს და არა ონლაინ

•კვლევის პრეზენტაციაში ონ ლაინ ნაწილი ძალიან დამღლელი და არამოსმენდი იყო, ასევე მგონია რომ სავარჯიშო 
რომელიც თავიდან გავაკეთეთ, ძაფის გორგალით :), ცოტა გაუგებარი და ქაოტური იყო. დიდი ჯგუფი იყო ასეთი 
სავარჯიშოსთვის

•გამომდინარე იქედან, რომ მხოლოდ ერთ დღეს დავესწარი, სრულად მივიღე ის, რაც მჭირდებოდა ფორუმისგან მიმეღო

•უფრო ვიტყოდი გახანგრძლივებისათვის და ვინაიდან ჩვენი საინიციატივო ჯგუფიდან მხოლოდ მე ვიყავი, ვისურვებდი ეს ასე 
არ იყოს, ბოლომდე ბედნიერად ყოფნას ეს უშლიდა ხელს

•უფრო მეტი საქართველოში მოქმედი სათემო ფონდის მონაწილეობის უზრუნველყოფა. ასევე ადგილობრივი 
თვითმართველობების უფრო მეტ და ღირებულ მონაწილეობას

•ზოგადად ჩემი სურვილი და რეკომენდაციაა, რომ,რაც შეიძლება მეტი ადამიანი უნდა გაეცნოს თუ რა კეთდება სათემო 
ორგანიზაციების, ახალგაზრდების მიერ, რომ, აუმაღლდეთ მოტივაცია საკუთარ თემებშიც აკეთონ მსგავსი სიკეთეები

•ტრადიცია არ მოიშალოს და კვლავ გაგრძელდეს



•სპეციფიურად ფორუმის წევრების გაცნობისთვის რამე უფრო აქტიური აქტივობა რომ გაკეთდეს ვიდრე ღია სივრცე. 
თუმცა ღია სივრცეც კარგი საშუალება იყო, საინტერესოსთან ერთად

•საერთაშორიშო ორგანიზაციების წარმომადგენლების გაცნობა და მათთან პირისპირ დისკუსიებში მონაწილეობა

•თვითმმართველობების აქტიურად ჩართვა. მოსაფიქრებელია თვითმმართველობის და ცენტრალური ხელისუფლების 
მონაწილეობის გაზრდა 

•არ გაჩერდეთ

•1.მიზნობრივი თემის მერების ან საკრებულოს თავმჯდომარეების მოწვევა და სათემო ლიდერების საქმიანობის გაცნობა 
2.სახალისო კონკურსი ''ვიცნობთ თუ არა სათემო ორგანიზაციებს'',სადაც მონაწილე ორგანიზაციების შესახებ იქნება 
კითხვები

•პანელისთვის ცოტა დროის მომატებას ალბათ. ძალიან კარგი ღონისძიება იყო

•ძველი სათემო ჯგუფებისთვისაც ვისურვებდი ნომიანციებს და დაჯილდოვებას რათა სტიმული ჰქონდეთ სიახლეების 
დანერგვის და განვითარების

•ვფიქრობ ცოტა მეტი თავისუფალი დრო უკეთესი იქნებოდა დღის საათებში

•სასურველი იქნება საუკეთესო ინიციატივების გამოვლენის ხერხი შეიცვალოს

•ძალიან საინტერესო იყო და ორგანიზატორთა დიდი ძალისხმევა ჩანდა, დონორების და ხელისუფლების მეტად 
დაინტერესება, მათი მოსაზრებებისა და უკუკავშირის მოსმენა

•მეტი ახალი სახეები, მეტი ხელშეწყობა რეგიონებს

•არაფერს შევცვლიდი

•წინასწარ ჩატარდეს გამოკითხვა ფორუმის აუდიტორიასთან, რა საკითხებზე ისურვებდნენ ინფორმაციის მიღებას, რომ 
გათვალისწინებული იყოს ფორუმის დაგეგმვისას

•ვიცი რომ ყველაფერი ტექნიკურ ნაწილთან და ფინანსებთანაა კავშირში თუმცა ვფიქრობ, რომ თუ გექნებათ ამის 
შესაძლებლობა მაშინ, სივრცეს მიაქციეთ მეტი ყურადღება, წინა წლებში უფრო ლამაზად იყო გაფორმებული და უფრო 
მეტი დრო რომ გვქონდეს თუნდაც კვლევის პრეზენტაციის შემდეგ კარგი იქნებოდა, ვფიქრობ ასეთმა ღონისძიებებმა 
უთქმელი არ უნდა დაგვტოვოს არავინ

•ძალიან მომეწონა რეგიონებზე ორიენტირება და ვფიქრობ შემდგომშიც საინტერესო იქნება ასევე რომ გააგრძლელოთ

•დამწყები ირგანიზაციებია მოწვევას

•ყველაფერი ძალიან კარგი იყო, იმდენად კარგი, რომ ვისურვებდი პანელური დისკუსიები უფრო ხანგრძლივი ყოფილიყო

•იმდენად მრავალფეროვანი და საინტერესო იყო თითოეული დღე მიჭირს რაიმე რჩევის მოცემა

•ყველაფერი ერთმანეთზე უკეთესი იყო წარმატებები მომავალში

•არ დააგდოთ ხარისხი. ძალიან კარგები ხართ. (პს. მგონია, ტურიზმის მიმართულებასაც თუ დაამატებთ სათემო 
განვითარების თემატიკაში, არ იქნებოდა ცუდი)

•მე ძალიან დისკომფორტი მქონდა როცა მგზავრობასთან დაკავშირებით. ძალიან შორი მანძილის გავლა მომიწია და 
პირდაპირ სესიაზე მოხვედრა ჩემთვის იყო დისკომფორტი

•ბევრს ვსწავლობთ თქვენგან

•კარგი იქნებოდა, თემის წარმომადგენლების ერთმანეთის, უკეთ გაცნობისთვის დამატებით ერთი შეხვედრა რომ ყოფილიყო 
დაგეგმილი, თუნდაც საღამოს ჩაისთან ერთად :) სადაც ერთმანეთს გავუზიარებდით ჩვენს აზრებს და სამომავლო გეგმებს

•ცოტა რთულია ჩემი მხრიდან რეკომენდაციები, რადგან თქვენ გაქვთ ამდენ წლიანი გამოცდილება ფორუმის ორგანიზების. 
გარე თვალით ყველაფერი ძალიან კარგი იყო

•კარგი იქნება შემდეგი ფორუმისთვის რეგიონიდან მოწვეული პირების ტრანსპორტირების თემას თუ დაეთმობა ყურადღება, 
კონკრეტულად საუბარი მაქვს მონაწილეთა გვიან ღამით ტრანსპორტირების საკითხზე



•ყველაფერი მშვენიერი იყო

•ადგილობრივი ხელისუფლების და სათემო ორგანიზაციების ერთობლივი საქმიანობების პრეზენტაციები, რაც მოტივაციას 
მისცემს როგორც სათემო ორგანიზაციებს, ასევე მუნიციპალიტეტებს ერთობლივად წლის განმავლობაში აკეთონ უფრო მეტი 
პროექტი

•ანუ უმჯობესია მეტი შესაძლებლობა შექმნას ფორუმმა რათა მონაწილეებმა ერთმანეთი უკეთ გაიცნონ . ძველებმა ახლებს 
გაუზიარონ გამოცდილება და შეიქმნას ბაზისი სხვასხვა კუთხეების სათემო ორგანიზაციების შემდგომი თანამშრომლობის

•მეტ თავისუფალ დროს. დასავლეთიდან წამოსული ხალხისთვის ძალიან შორი და დამღლელი გზა იყო. წამოსვლაც. 
მოკლედ, გადაღლილები ვიყავით. დასავლეთში, ქუთაისში ჩაატარებას ვისურვებდი

•კარგი იქნებოდა მონაწილეების სიების ქონა რეგიონის მითითებით, რაც ხელს შეუწყობდა ერთმანეთის გაცნობას.
•ძნელია ფორუმის ორგანიზატორებს რამე ურჩიო

•ალბათ კარგი იქნებოდა სხვა რეგიონების მოცვაც. ასევე სხვა ექსპერტების ჩართვას და კვლევის შედეგების უფრო ღრმა 
განხილვას და დისკუსიას

•იყოს მეტი ბიზნეს სექტორი რომელიც დააფინანსებს იდეებს და ხელს შეუწყობს, რომ ეს იდეა გავიდეს ფართო მაშტაბზე

•აუცილებლად მოვიწვევდი მუნიციპალიტეტების მეტ წარმომადგენელს... მათ უნდა იცოდნენ ამდენი კარგი საქმე რომ 
კეთდბა - იქნებ მერე მაინც შეძლონ მეტი მხარდაჭერა ინიციატივებისთვის

•მიჭირს ასეთის მოფიქრება

•ფორუმი დაგეგმილი იყო CSRDG მიერ, როგორც ყოველთვის მაღალ დონეზე

ფორუმზე განხილული საკითხებიდან რომელზე ისურვებდით უფრო მეტი ინფორმაციის მიღებას?

•მეწარმეობაზე

•ქრაუდფანდინგისა და სოციალური მეწარმეობის შესახებ

•ახალგაზრდული პოლიტიკა

•ფორუმისთვის საკმაირის იყო ფორმა და ფორმატი

•კვლევის პროცესის შესახებ მეტი ინფო მჭირდებოდა, თუმცა ამისთვის დრო არ იყო. ასევე საინტერესო იქნებოდა, მოკლედ 
მიმოგვეხილა ის ინიციატივები, რომელიც არსებობს სხვადასხვა თემში. 6 ინიციატივის შესახებ ინფო საინტერესო იყო, თუმცა 
სხვების შესახებაც კარგი იქნებოდა მიმოხილვა

•კვლავ და კვლავ ახალგაზრდული საქმიანობისა და მეწარმეობის ირგვლივ

•საერთაშორისო და საქართველოში მოქმედი დონორი ორგანიზაციების მომდევნო ხუთი წლის პროგნოზს საქართველოსთან 
მიმართებაში, ვგულისხმობ მათი გასვლა დარჩენა და დაგეგმილი საგრანტო პროგრამების შესახებ ინფორმაცია

•სოციალური მეწარმეობა მაღალმთიან თემში

•პანელურ დისკუსიის თემებზე საინტერესო სატრენინგო დღეები შეიძლება დაიგეგმოს. მაგ: სოც მეწარმეობა, სოციალური 
მომსახურება, ახალგაზრდული პოლიტიკა და ა.შ.

•თანხების მოძიების სხვადასხვა გზების და გამოცდილებების შესახებ კარგი იქნებოდა მეტი ინფორმაციის მიღება

•სოციალური მეწარმეობა, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების მდგრადობის გარანტი

•სოციალური პროგრამები. უცხოეთში მოღვაწე წარმატებული სოც მეწარმეები

•ქრაუდფანდინგი

•სოციალურ სერვისები რომ ყოფილიყო პანელზე,სადაც ყველას შეეძლო დასწრება

•ახალგაზრდული პოლიტიკის შესახებ მსურს მეტი ინფორმაციის მიღება

•ანა მარგველაშვილის კვლევაზე



•ყველა ძალიან საინტერესო იყო

•ახალგაზრდულ შესაძლებლობებსა და გამოწვევებზე

•გამოცდილი სოციალური საწარმოების წარმატებების ისტორია

•როგორ გავრცელდეს ცოდნა რაც შეიძლება მეტ ადამიანზე

•სათემო ჯგუფების სამომავლო ხედვებზე

•სამწუხაროდ ვერ დავესწარი ყველა პანელურ დისკუსიას, ჩემთვის ყველას მოსმენა საინტერესო იქნებოდა

•ვფიქრობ თუ რეგიონულ ორგანიზაციებს მეტი დრო დაეთმობათ გამოწვევებზე სასაუბროდ, იქნება მეტად საინტერესო

•საგრანტო პროექტები

•ახალგაზრდული პოლიტიკის მიმართულებით

•სოც მეწარმეობა

•პანელური დისკუსია ძალიან დამაკლდა დროში. ახალგაზრდებთან მუშაობის შესახებ

•ჩემთვის ყველაფერი სიახლე იყო და თითოეული თემა სიღრმისეულად მაინტერესებს. ასე რომ ვერ გამოვყოფ

•ფონდების მოძიება და ახალგაზრდული მიმართულებით შეხვედრა და მეტი დრო დისკუსიისთვის

•სოციალური საწარმოს განვითარებაზე

•სოციალური მეწარმეობა ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი იყო

•რეგიონების დონეზე რა ინიციატივები არსებობს, რადგან ამაზე ინფორმაცია არ არის მარტივად ხელმისაწვდომი

•სოციალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა თემის დონეზე

•კვლევაზე

•კვლევის შესახებ თუ გაგვიზიარებთ დოკუმენტს უკეთესი იქნება

•ქრაუდფანდინგზე და ზოგადად რესურსების და ფინანსების მოპოვების თაობაზე

•დაფინანსების გზებს, ახალგაზრდული პოლიტიკის

•როგორი არის კაცების როლი თანამედროვე თემის ცხოვრებაში

•წინა წლებში გამარჯვებულთა საქმიანობის შესახებ

•თუ არსებობს აქტივისტების საქმიანობის ეფექტურობის გაზმოვის სტატისტიკა, მოკლევადიანი და გრძლევადიანი შედეგების 
შედარება და ანალიზი, სიამოვნებით მივიღებდი ამ ინფორმაციას

•ადგილობრივ მერიასთან უფრო ღიად თანამშრომლობის პრინციპებს, ვინც ახალია მარტივად რომ გაერკვეს რა კუთხით 
მოითხოვოს მათთან თანამშრომლობები

•ქრაუდფანდინგზე და წარმატებულ საერთაშორისო სათემო ინიციატივებზე

•ყველაფერი მომეწონა

•სოციალურ საკითხებზე



•იმდენად ორგანიზებული იყო, რჩევა ზედმეტია

•არაფერი მახსენდება

•შეიძლება აქ ცოტათი მიკერძოებული ვარ, მაგრამ: ვინატრე, რომ კინოკულტურის ხელშეწყობასა და განვითრებას ცალკე 
მიეძღვნას ერთი დღე. ვფიქრობ, ეს ძალზე მნიშვნელოვანია ბევრი რამის გამო

•სათემო ჯგუფების და ორგანიზაციების მდგრადობის საკითხები, თვითმართველობასთან ურთიერთობის კარგი გამოცდილების 
მაგალითების განხილვა

•არ ვიცი რამდენად შესაძლებელი იქნება, მაგრამ, მოვიწვევდი პასიური თემების ახალგაზრდებს, მიიღონ მაგალითები და 
გაუჩნდეთ მოტივაცია

•საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების სამომავლო გეგმებისა და რეკომენდაციების ანონსი, მიმართულებები, 
პრიორიტეტები. არასამთავრობო სექტორის მდგრადობის პერსპექტივები

•სათემო ლიდერების და ორგანიზაციების საჭიროებები, გამოწვევები და მოგვარების გზები როგორ გვესახება. სხვა დასხვა 
სექტორის წარმომადგენლებს

•არასამთავრობო ორგანიზაციების მდგრადობის მექანიზმები

•კარგი იქნება თუ ფორუმში მონაწილეების რაოდენობას გავზრდით კულტურისა და სპორტის სფეროში მოღვაწე ცნობილი 
ადამიანებით, (მსახიობები მომღერლები , მწერლები წარმატებული ადამიანები)

•გადაწყვეტილების მიმღები პირების ჩართულობა

•თვითმართველობასთან ურთიერთობაზე რეკომენდაციებს

•მოქალაქეთა სამოქალაქო ჩართულობის საკითხს

•სოც. საწარმოების სამართლებრივი აღიარების საკითხები

•ახალი სახეების აღმოჩენას და მეტ ჩართულობას

•სათემო ჯგუფების პერსპექტივები

•საინტერესო და შთამაგონებელი იქნებოდა შერჩეულ სპიკერებს ესაუბრათ მათ წინაშე არსებულ გამოწვევებზე და მათ 
დაძლევის გზებზე, თუ რა გამოწვევების გაძლევა მოუწიათ მათ

•მიგრაციის პრობლემა სათემო დონეზე

•ზემოთ ავღნიშნე, რეგიონულ ორგანიზაციების გამოწვევების შესახებ ინფორმაციების გაცვლა

•ორგანიზაციების საქმიანობა

•ადვოკატირების მიმართულებით მეტი ინფორმაციის მიღებას და ასევე, სოციალური მედიის სწორად მართვის წარმატებული 
მაგალითებისა და სწორი მეთოდების კუთხით ვისურვებდი ინფორმაციის მიღებას

•ამ ეტაპზე რთულია თემის არჩევა

•არ ვიცი.მრეწველობა, ტურიზმი, აგრო მიმართულება მეტნაკლებად თან არის, თან ცალკე გაქვს გატანილი...

•მეტი შესაძლებლობა იყოს სათემო ლიდერების საქმიანობების გაცნობის ვინაიდან ეს არის ერთ ერთი შესაძლებლობა გააცნო 
შენი საქმიანობა და საკუთარი თავი მთელი ქვეყნის აქტიურ საზოგადოებას

•გრანტების მოძიების შესაძლებლობებზე და ორგანიზაციის სწორად მართვის მენეჯმენტზე

•სათემო ინიციატივების განხორციელების პროცესში არსებული გამოწვევები და მაგალითები, როგორ შეძლეს დაძლევა

•დავამატებდი მოქალაქეთა ჩართულობისა და უკუკავშირის მექანიზმებზე ერთ პანელურ დისკუსიას

•წამოჭრილი პრობლემების შესახებ რამე თუ გადაიჭრა ინფო

•ადგილობრივი ხელისუფლების და სათემო ორგანიზაციების ერთობლივი საქმიანობების პრეზენტაციები

რა საკითების დამატებას ისურვებდით მომავალი ფორუმისთვის?



•ანუ ვთქვათ ბიზნესსის წარმომადგენლების მოწვევას ასევე თვითმმართველობებიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან 
რათა სხვადასხვა მიმართულებით ხელი შეუწყონ სათემო საინიაციატივო ჯგუფებს

•რა სირთულეებს აწყდებიან სათემო ორგანიზაციები ყველაზე ხშირად და როგორ შეიძლება ამ სირთულეების გადაჭრა. 
როგორ შეიძლება კავშირების, თანამშრომლობის და სოლიდარობის გაზრდა სათემო ორგანიზაციებს შორის. როგორ 
შეიძლება სათემო ორგანიზაციებისა და თბილისში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის კომუნიკაციის და 
თანამშრომლობის გაზრდა

•მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობის გზები

•კარგი იქნებოდა უზურფუქტის საკითხის განხილვა მთავრობის წარმომადგენელთან

•სრულად ვენდობი ორგანიზატორებს

•ქრაუდფანდინგი, როგორც მოქალაქის განვითარების და მოქალაქე-თემი-სახელმწიფოს ჯაჭვის თეორიულ განხილვას

•ვისურვებდი პრობლემების წინ წამოწევას რაც გაამარტივებდა სამუშაო საქმეს

•სათემო ინიციციატივებში ბავშვების ჩართულობის შესაძლებლობების პრაქტიკა

•მიჭირს ასეთის დასახელება

•სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლის მოწვევას

სკალაზე 1-10, სადაც 1 არის მინიმალური შეფასება, ხოლო 10 - მაქსიმალური, 
როგორ შეაფასებდით 2022 წლის სათემო ლიდერთა ფორუმს?


