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რა არის ადვოკატირება 
 
 

 

ადვოკატირება არის ქმედება, ან ქმედებათა ერთობლიობა, რომელიც მიმართულია გარკვეულ 

სფეროში იდენტიფიცირებული პრობლემის აღმოფხვრის, გატარებული პოლიტიკის ან 

არსებული პრაქტიკის შეცვლისკენ.  გარემოს დაცვის სფეროშ,  ადვოკატირება ერთ-ერთი 

მთავარი ინსტრუმენტია, რომელსაც ხშირად მიმართავენ არა მარტო სფეროში მომუშავე 

ორგანიზაციები, არამედ ის ადამიანები და აქტივისტები, რომლებსაც  უშუალოდ ეხებათ 

არასწორი გადაწყვეტილება ან არსებული პრაქტიკა..   

 

ადვოკატირება შესაძლოა განხილული იქნას, როგორც დემოკრატიის ერთ-ერთი საფუძველი. 

წარმატებით განხორციელებული ადვოკატირების კამპანიით შესაძლებელია მნიშვნელოვანი 

ცვლილებების მიღწევა, ადამიანების სოციალური და გარემოსდაცვითი გარემოს გაუმჯობესება, 

უფლებებისა და ინტერესების დაცვის უზრუნველყოფა. ადვოკატირების კამპანიები ეყრდნობა 

არსებულ მდგომარეობას, ხოლო დაგეგმილი ქმედებები მიმართულია სასურველი შედეგის 

მიღწევისკენ.   

 

წარმატებული ადვოკატირების კამპანიისთვის მნიშვნელოვანია საზოგადოების ნდობის 

მოპოვება, არსებული ფაქტების წინასწარი მოკვლევა და ინფორმაციის შეფასება და რა თქმა 

უნდა, მოკლვეულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ქმედებების წინასწარი დაგეგმვა. 

ადვოკატირების კამპანიის უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს თანამშრომლობა და ქსელური 

მუშაობა წარმოადგენს. კამპანია ასევე უნდა მოიცავდეს გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან 

მუდმივ კომუნიკაციას და რაც მთავარია, პერიოდულად უნდა ხდებოდეს მთელი პროცესის 

შეფასება და საჭიროების შემთხვევაში ცვლილებების შეტანა.  

 

ადვოკატირების კამპანია რამდენიმე ეტაპისგან შედგება. პირველი ეტაპი, პრობლემის დადგენით 

იწყება. პრობლემის იდენტიფიცირების შემდეგ, იწყება მოკვლევის ნაწილი, რომლის დროსაც 

გროვდება კამპანიის განსახორციელებლად საჭირო ინფრომაცია და მონაცემი. პრობლემური 

საკითხის ირგვლივ შეგროვილი ინფორმაცია, როგორც წესი გამოიყენება კამპანიის დაგეგმვის 

ფაზაზე. ადვოკატირების უმნიშვნელოვანესი ფაზა, დაგეგმილი აქტივობების განხორციელბაა. 

იმისთვის, რომ კამპანიამ სასურველ შედეგს მიაღწიოს, აუცილებელია 



განხორციელდეს  შეფასების ეტაპი, რაც საკუთარი ქმედებების კრიტიკულ გადააზრებას და 

საჭიროების შემთხვევაში გეგმაში ცვლილებების შეტანას მოიცავს.  

 

ადვოკატირების კამპანიის ძირითადი ფაზები მოცემულია სქემაზე.  

 

 
 

 

 

სქემა 1: ადვოკატირების ეტაპები  

 

  



 

ვინ შეიძლება იყოს ადვოკატი  
 

 

ადვოკატირება, ძირითადად, ადამიანების სოციალური გარემოს გაუმჯობესების, ბუნებრივი 

გარემოსა და ადამიანების უფლებების დაცვისკენაა მიმართული, შესაბამისად, პროცესი 

აქტიური საზოგადოების, მათ შორის ადგილობრივი მოსახლეობის, ჩართულობით წარიმართება. 

ადვოკატირების პროცესში მონაწილეობისთვის აუცილებელი არ არის იურიდიული 

განათლების ქონა. როგორც წესი, ადვოკატირებისას სამოქალაქო საზოგადოება, არასამთავრობო 

და სათემო ორგანიზაციები ერთიანდებიან. პროცესში ჩართული პირების ძირითადი 

მახასიათებელია ის, რომ ისინი არ არიან დაკავშირებული სახელისუფლებო ძალებთან.  

 

 

ადვოკატირების ინსტრუმენტების შერჩევა 
 

 

ადვოკატირების კამპანიის წარმატებას, დიდწილად, სწორად შერჩეული ინსტრუმენტები 

განაპირობებს. ადვოკატირების ინსტრუმენტები იმ მეთოდებისა და მიდგომების ერთიანობაა, 

რომელსაც ადვოკატირების პროცესში ჩართული პირები იყენებენ  იმისთვის, რომ  შეცვალონ ან 

ზეგავლენა მოახდინონ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებსა თუ არსებულ პრაქტიკებზე. 

ადვოკატირების სტრატეგიების შერჩევა დამოკიდებულია ორ ძირითად ფაქტორზე - პრობლემის 

სპეციფიკასა და კამპანიის მიზანზე.  

ადვოკატირებისთვის ინსტრუმენტების შერჩევისას აუცილებელია იმ ფაქტორების 

გათვალისწინება, რომლებმაც შესაძლოა კამპანიის მსვლელობაზე იმოქმედოს. ქვეყანაში 

არსებული ვითარება, ერთ-ერთია იმ ფაქტორებიდან, რომელიც კამპანიისას აუცილებლად უნდა 

იყოს გათვალისწინებული. ქვეყანაში არსებულმა ვითარებამ შესაძლოა კამპანიაზე დადებითი, ან 

სულაც უარყოფითი ზემოქმედება მოახდინოს, ამიტომ, ამ ფაქტორის გათვალისწინება 

დაგეგმვისას მნიშვნელოვანია .  

კამპანიის დაგეგმვისას აუცილებელია კულტურულ-ტრადიციული კონტექსტის 

გათვალისწინება. გარემოსდაცვით საკითხებზე მიმართული ადვოკატირების კამპანიები ხშირად 

იკვეთება ადგილობრივ მოსახლეობასთან, რომელთაც შესაძლოა განსხვავებული კულტურული 



და ტრადიციული საჭიროებები ჰქონდეთ. შესაბამისად, ნებისმიერი კამპანიის წარმატებული 

განხორციელებისთვის მნიშვნელოვანია კულტურული კონტექსტის გააზრება. 

ადვოკატირების კამპანიის განხორციელება შეუძლებელია პრობლემის არსში სათანადო 

გარკვევის გარეშე. ქმედებების დაგეგმვამდე, მნიშვნელოვანია საკითხის სიღრმისეული 

მოკვლევა და პრობლემის სპეციფიკის გაცნობიერება. პრობლემის სპეციფიკის გარდა, 

ადვოკატირების კამპანია უნდა ითვალისწინებდეს ჩართულ მხარეებს, გადასაჭრელი საკითხის 

აქტუალობას, პრობლემის წარმოშობის ისტორიას,  წყაროსა და პრობლემის მოგვარების 

შესაძლებლობებს.  

 

აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ვერცერთი მიდგომა და ინსტრუმენტი ვერ იმუშავებს, 

თუ ადვოკატირების პროცესში ჩართულ  ადამიანებს არ სჯერათ იმ იდეის, რის ირგვლივაც 

ერთიანდებიან.  

 

 

პრობლემის წარმოჩენა და მასზე მუშაობა 
 

 

ადვოკატირების პროცესში მნიშვნელოვანია პრობლემის გასაგებად და სწორად წარმოჩენა. 

მიუხედავად პრობლემის ტექნიკური და სპეციფიური ხასიათისა, ძირითადი მესიჯები და 

პრობლემის არსი  გასაგები უნდა იყოს ფართო საზოგადოებისთვის. სათქმელის ფორმირებისას 

უპირატესობა არატექნიკურ, ყველასთვის მარტივად გასაგებ ენას 

ენიჭება.  მაგალითად,  “პესტიციდების გამოყენება საფრთხეს უქმნის გარემოსა და ადამიანის 

ჯანმრთელობას” ან  “არ არსებობს ამ პროდუქტების ტესტირების შესაფერისი მეთოდოლოგია, 

რამაც შეიძლება გამოიწვიოს როგორც მოკლევადიანი, ისე ხანგრძლივვადიანი პრობლემები”.  

 

პრობლემაზე მუშაობისას, დახმარებას გაგიწევთ პრობლემის რუკის ან ე.წ. პრობლემების ხის 

შედგენა. ხის შედგენისას აუცილებელია, გამოიყოს პრობლემის შემადგენელი კომპონენტები, 

აღინიშნოს პრობლემის მიზეზები და პრობლემის გადაწყვეტის საშუალებები.   

 

პრობლემაზე მუშაობისას აუცილებელია დადგინდეს მოთამაშეებს შორის ურთიერთობა და 

გაანალიზდეს, თუ ვინ მუშაობს პრობლემის ამა თუ იმ ნაწილზე. იმ შემთხვევაში თუ, არ 

არსებობს პრობლემის დასადგენად საჭირო ინფორმაცია, ამ ინფორმაციის მოპოვება შესაძლოა 



თავად ადვოკატირების კამპანიის ნაწილად იქცეს, ისევე როგორც, პრობლემის მიზეზების 

დადგენა და სიღმისეული კვლეევბი, შესაძლოა იქცეს ადვოკატირების ერთ-ერთ მოთხოვნად. იმ 

შემთხვევაში თუ, ინფორმაციის მოძიება ისეთი უწყებიდან ხდება, რომელიც პრობლემასთანაა 

კავშირში, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ მოწოდებული ინფორმაცია შესაძლოა არ 

შეესაბამებოდეს სინამდვილეს და საჭიროებდეს დამატებით მოკვლევას ან გადამოწმებას სხვა 

წყაროებთან.  

 

ხშირ შემთხვევაში, გარემოსდაცვითი პრობლემები კომპლექსურობით ხასიათდება . 

შესაბამისად, მისი მოგვარება მარტივად, ერთი, თუნდაც მაშტაბური, ადვოკატირების კამპანიის 

ფარგლებში შეუძლებელია. ასეთი პრობლემების გადასაჭრელად 

რეკომენდირებულია  პრობლემის ხის შედგენა,. კომპლექსური პრობლემის სხვადასხვა 

პრობლემურ კომპონენტად დაყოფა და მისი მოგვარების დაწყება  ნაბიჯ-ნაბიჯ, პატარა 

პრობლემების აღმოფხვრით. ასეთ დროს, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ ისიც, რომ 

მოსაგვარებლად შერჩეული პრობლემური კომპონენტი, ერთის მხრივ უნდა იყოს საკმარისად 

მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ მისი მოგვარება გახდეს შესამჩნევი, ხოლო მეორე მხრივ,  უნდა 

იყოს რეალისტური და შესრულებადი.  

 

 

 

მიზნის განსაზღვრა  
 

 

ადვოკატირების კამპანიის წარმატებაში დიდი მნიშვნელობა აქვს მიზნის სწორად განსაზღვრას. 

შესაბამისი მიზნის განსასაზღვრისთვის წარმოიდგინეთ კამპანიის დასარული. დასვით შემდეგი 

კითხვები: როგორია მოგებული კამპანიის ბოლო? რა სურათი იქნება კამპანიის დაწყებიდან 10-

15 თვის შემდეგ? 10-15 წლის პერსპექტივაში? მაგალითად, თუ ადვოკატირების მიზანია 

მსოფლიოში მშვიდობის დამყარება, როგორი იქნება მოგებული კამპანიის ბოლო? ასეთი 

კამპანიის შედეგი იქნება ის, რომ მსოფლიოში არ მიმდინარეობს ომები. დასვით შემდეგი კითხვა, 

რა უნდა შეიცვალოს მიზნის მისაღწევად? - ყველა ქვეყანამ უნდა მოაწეროს ხელი საერთაშორისო 

ხელშეკრულებას. როგორც წესი, ადვოკატირების მიზანი არის ქმედება ან ცვლილება, რომელიც 

სხვის მიერ ხორციელდება.  



 

მიზნის დასახვისას გაითვალისწინეთ, რომ ის შეიძლება არ იყოს იდეალური, მაგრამ 

საუკეთესოდ უნდა პასუხობდეს ადვოკატირების საჭიროებას და რაც მთავარია, საჭიროების 

შემთხვევაში შესაძლებელი იყო მისი ცვლილება. ნათლად ჩამოყალიბებული მიზანი გვეხმარება 

კამპანიის სწორად წარმართვასა და საჭირო რესურსების განსაზღვრაში.  

 

 

ზნეობრივი პრინციპების მნიშვნელობა 
 

 

ადვოკატირების პროცესში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება ზნეობის ნორმებს, რომელსაც 

პროცესში ჩართული ადამიანები ეყრდნობიან. შესაბამისად, პროცესის დაწყებამდე, 

მნიშვნელოვანია ამ საკითხებზე ყურადღების გამახვილება და იმ ზნეობრივი ნორმების 

განსაზღვრა, რომელსაც პროცეში წარმოაჩენთ. ნორმებისა და პრინციპების განსაზღვის შემდეგ, 

შეიმუშავეთ  გეგმა, შერჩეული ნორმების ხაზგასასმელად..  

 

წარმატებული კამპანიის მნიშვნელოვანი კომპონენტია ასევე იმის წარმოჩენა, თუ რა ანიჭებს 

ადვოკატირების პროცესში ჩართულ ჯგუფს კომპეტენციას,რადგან პრობლემის 

იდენტიფიცირება, წარმოჩენა და მოსაგვარებლად სწორი სტრატეგიის დასახვა გარკვეულ 

ცოდნასა და გამოცდილებას მოითხოვს, მით უმეტეს ისეთ სპეციფიურ სფეროში, როგორიც 

გარემო დაცვაა. კომპეტენციებზე ხაზგასმა, ან იმის დემონსტრირება, რომ ადვოკატირებაში 

ჩართული ადამიანები მუდმივად ორიენტირებულები არიან საკუთარი ცოდნის  გაღმავებაზე, 

ერთის მხრივ,  ფართო საზოგადოების ნდობის მოპოვებაში, ხოლო მერე მხრივ, 

გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან ურთიერთობაში გაგიწევთ დახმარებას.   

 

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომლის გათვალისწინებაც კამპანიის დაგეგმვისას 

აუცილებელია, არის საკუთარის ძლიერი და სუსტი მხარეების სრულფასოვანი ანალიზი. 

ძლიერი მხარეების იდენტიფიცირება და მათი სწორი გამოყენება ადვოკატირების პროცესში 

დიდ დახმარებას გაგიწევთ, თუმცა მნიშვნელოვანია სუსტი წერტილების მოძებნა და მასთან 

დაკავშირებული რისკების შეფასება. მაგალითისთვის, აუცილებლად უნდა გააანალიზოთ ის, 

თუ რა ტიპის კრიტიკას შეუძლია თქვენი რეპუტაციის დაზიანება. რეპუტაციის 



შელახვა  პირდაპირ აისახება ადვოკატირების პროცესზეც. ადვოკატირებაში ჩაბმამდე, 

ყურადღება მიაქციეთ რამდენად არის დაცული თქვენი ფინანსური და იურიდიული 

ინფორმაცია. ხომ არ გაქვთ დაფარული ისეთი ფაქტი, რომლის გამოყენებაც ოპონენტს თქვენს 

წინააღმდეგ შეუძლია. 

 

 

შესაძლო რისკები 
 

 

ადვოკატირების კამპანიებს გარკვეული რისკებიც ახლავს თან. ასეთი რისკები, ხშირად გარე 

ფაქტორებზეა დამოკიდებული და პირდაპირ მიემართება ადვოკატირების პროცესს ან 

პროცესში  ჩართულ ადამიანებს. თუმცა, არსებობს რისკები, რომლის გამომწვევიც თავად 

პროცესში ჩართული ადამიანები შეიძლება გახდნენ. მაგალითისთვის, თუ პროცესთან 

ასოცირებული პირი, გაავრცელებს არასწორ ან არაზუსტ ინფორმაციას, ამან შესაძლოა 

გამოიწვიოს რეპუტაციის შელახვა და იმოქმედოს ადვოკატირების პროცესზე.  რეპუტაციის 

შელახვას ხშირად დანაპირების შეუსრულებლობაც იწვევს, ამიტომ დვოკატირებისას  არ გასცეთ 

დაპირება, რომელსაც ვერ შეასრულებთ.  

 

მუქარა, შევიწროვება, ქონების ხელყოფა, ეკონომიკური ზეგავლენა ან სულაც ფიზიკური 

ძალადობა შესაძლოა გახდეს საფრთხე ადვოკატირების პროცესში ჩართული პირებისთვის, 

შესაბამისად პროცესის დაწყებამდე, მნიშვნელოვანია მოსალოდნელი საფრთხეების გაანალიზება 

და პროცესში გაცნობიერებული ჩართულობა.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

რისკების შემცირება  

 

მოსალოდნელ საფრთხეების იდენტიფიკაცია და მასზე რეაგირების სტრატეგიის დასახვა 

შესაძლოა განხილულ იქნას როგორც პრევენციული ღონისძიება. პროცესის დაწყებამდე და 

პროცესშიც, გაანალიზეთ ვისთან შეიძლება იკვეთებოდეს ადვოკატირების პროცესი და ვინ 

შეიძლება იყოს დაინტერესებული   კამპანიის წარუმატებლობით  . იმისათვის, რომ პრობლემის 

მოგვარება ხისტად არ დაწიყოთ და პროცესში თანამოაზრეებიც შეიძინოთ, შესაძლოა 

ადვოკატირების საწყის ეტაპზე მხოლოდ საგანმანათლებლო და ცნობიერების ასამაღლებელი 

აქტივობებით შემოიფარგლოთ. დიდი სიფრთხილით შეარჩიეთ საკომუნკაციო ენა და ის 

მესიჯები, რომლის გავრცელებაც ფართო საზოგადოებაში გსურთ. საფრთხის შემთხვევაში, ასევე 

მნიშვნელოვანია კავშირის ქონა კეთილგანწყობილ პირებთან და პარტნიორებთან.  

რისკების მინიმუმამდე დაყვანისთვის, აუცილებელია, პროცესში ჩართული პირების საჯარო 

ხილვადობის უზრუნველყოფა. ასეთმა ადამაინებმა, ნებისმიერი საფრთხის შემთხვევაში, უნდა 

მიმართონ შესაბამის ორგანოებს. ასეთ დროს, მხარდამჭერების მობილიზებისთვის კარგი 

საშუალებაა სოციალური ქსელები, ისევე, როგორც მედიასთან მჭიდრო თანამშრომლობა.  

 

ადვოკატირებისთვის საჭირო ინფორმაცია  
 

ადვოკატირება, როგორც არაერთხელ ვახსენეთ, უნდა ეფუძნებოდეს სრულ, სანდო და სწორ 

ინფორმაციას. შესაბამისად, დაგეგმვის ფაზაში, ისევე როგორც სრული პროცესისას, უდიდესი 

მნიშვნელობა აქვს საჭირო ინფორმაციის შეგროვებას. ინფორმაცია შეიძლება იყოს 

სამართლებრივი, მეცნიერული, ეკონომიკური ან სხვა სახის.  

 

იდენტიფიცირებულ პრობლემასთან დაკავშირებული ხარისხიანი და სანდო ინფორმაციის ქონა 

ხშირად შეიძლება გახდეს წარმატებული კამპანიის საწინდარი. სწორედ, ინფორმაციის 

დახმარებით იწყება საზოგადოებასთან კომუნიკაცია და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 



ჩართვა, გვეხმარება ადვოკატირების სტრატეგიის განსაზღვრაში, დაინტერესებული მხარეეებისა 

და მოკავშირეების იდენტიფიცირებაში.  

 

სწორი ინფორმაცია, ადვოკატირების ქვაკუთხედია. ინფორმაციის საშუალებით შესაძლებელია 

დადგინდეს საკითხები, რომელიც შეიძლება შეთანხმების საკითხი გახდეს, ,ისევე, როგორც 

გამოიკვეთოს საკითხი, რომელსაც ადვოკაიტრებისთვის პრინციპული მნიშვნელობა 

აქვს.  ოპონენტების ინტერების დადგენასაც, სწორედ მოპოვებული ინფორმაცია ხდის 

შესაძლებელს.   

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ინფორმაციის მოგროვების ეტაპი არის 

უმნიშვნელოვანესი საფეხური, რომელზეც არც დრო და არც ადამიანური რესურსი არ უნდა 

დაიზოგოს. 

 

 

ინფორმაციის შეგროვება  
 

ინფორმაციის შეგოვება შედარებით მარტივი პროცესია, ის არ მოითხოვს სპეციფიურ უნარებს და 

მისი შეგროვება შეუძლია პროცესში ჩართულ ყველა მონაწილეს, თუმცა გასათვალისწინებელია 

ის ფაქტორი, რომ შესაძლოა სპეციფიური ცოდნა საჭირო იყოს მოპოვებული ინფორმაციის 

გაანალიზების საფეხურზე. იმ შემთხვევაში, თუ მოპოვებული ინფორმაცია სპეციფიურია, 

შეიცავს ტექნიკურ და რთულად გასაგებ მონაცემებს, უმჯობესია ანალიზისთვის შესაბამისი 

სპეციალისტის ჩართულობა, რომ თავიდან იქნას არიდებული შეცდომები და არასწორი 

ინტერპრეტირება.  

მოპოვებული ინფორმაციის სანდოობა, ხშირად, მოპოვების მეთოდებზეა დამოკიდებული, 

შესაბამისად, ინფორმაციის მოპოვებისას უმჯობესია ლეგალური ინსტრუმენტების გამოყენება - 

ინფორმაციის გამოთხოვა, სასამართლო დავის გზით საჭირო ინფორმაციის გამოთხოვა თუ სხვა.  

ინფორმაცია შეიძლება მოიძიოთ საჯარო უწყებებიდან - საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის 

გზით, ან წყაროდ მათი ოფიციალური ვებგვერდები გამოიყენოთ.  კამპანიისთვის მნიშვნელოვან 

ინფორმაციას შეიძლება ფლობდნენ საწარმოები და კორპორაციები, შესაბამისი პროფილით 

მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები, კვლევითი ინსტიტუტები და მედია საშუალებები, 

ისევე როგორც არქივები და ბიბლიოთეკები. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხერხდება სათანადო 



ინფორმაციის მოძიება სხვადასხვა უწყებებიდან გამოთხოვის გზით, შესაძლოა ინფორმაცია 

საველე პირობებში შეგროვდეს. ასევე, საკითხის სპეციფიკის გათვალისწინებით, მნიშვნელოვან 

ინფორმაციას შეიძლება ფლობდნენ პრობლემასთან დაკავშირებული ადამიანებიც. ინფორმაციის 

საველე პორიბებში მოპოვებისას განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ, რომ სათანადოდ 

ასახოთ, ფაქტები დროისა და ზუსტი ადგილმდებარეობის მითთებით, ასევე აუცილებელია 

ფოტოსურათების გადაღებაც. ასეთი ტიპის ინფორმაცია შესაძლოა გამოგადგეთ იმ შემთხვევაში 

თუ პროცესი სასამართლომდე მივა.  

ინფორმაციის შეგროვების გავრცელებული და სტანდარტული სახეების გარდა, შესაძლებელია 

მიმართოთ სხვა საშუალებებსაც. საჭირო ინფორმაცია შეიძლება მოიძიოთ სხვადასხვა თემატიკის 

რუკების გამოყენებით. მაგალითად, რუკების რომლებზეც დატანილია ბუნებრივი 

კატასტროფების გავრცლება და მოწყვლადი ადგილები, ბუნებრივი რესურსების მოპოვების 

ტენდენციები, მიწათსარგებლობის ფორმები, საკონსერვაციო და ბიომრავალფეროვნებისთვის 

მაღალი ღირებულების მქონდე ტერიტორიები და სხვა.  

 

 

ინფორმაციის სახეები  
 

 
პრობლემის სპეციფიკიდან გამომდინარე, შესაძლოა განსხვავდებიდეს მოსაპოვებელი 

ინფორმაციის სახეები. მაგალითად, თუ პრობლემას გარემოს დაბინძურება წარმოადგენს, 

შესაძლოა ადვოკატირებისთვის გარემოდან არებული სინჯების მონაცემები, ან საწარმოო 

მასალები დაგჭირდეთ. ღირებულ ინფორმაციას შეიძლება შეიცავდეს სამართლებრივი და 

პოლიტიკური ანალიზები, ადმინისტრაციული წარმოების მასალები,  საზოგადოებრივი აზრის 

კვლევა ან სულაც მონიტორინგის მონაცემები.  

 

მოპოვებული ინფორმაცია გააანალიზეთ ერთმანეთთან ბმაში.განსაზღვრეთ რა და რა ტიპის 

ინფორმაციის კომბინირება იქნება მიზნის მიღწევისთვის ხელსაყრელი. დასვით კითხვები:  

ვინ? რა? როდის? სად? რატომ? როგორ? 

 

 

 



გარემოსთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებში 

მონაწილეობის ინსტრუმენტები 
 
 

გარემოსაცვით გადაწყვეტილებებში ჩართვა, შესაძლოა ადვოკატირების მიზნის მიღწევის ერთ-

ერთ საშუალებადაც იქცეს.  

 

საზოგადოებაზე ზემოქმედებას სხვადასხვა ტიპის გადაწყვეტილებებით ხდება, რომელსაც 

სხვადასხვა უწყება და ინსტანცია იღებს. მაგალითად, ნებისმიერ სფეროში, მათ შორის გარემოს 

დაცვის მიმართულებით, კანონშემოქმედებითი პროცესი პარლამენტში მიმდინარეობს, ისევე 

როგორც, პარლამენტი იღებს გადაწყვეტილებას კანონის მიღების, გაუქმებისა ან ცვლილების 

შესახებ. მიღებული კანონები სფეროში პოლიტიკის განმსაზღვრელი ხდება, ან პირიქით, 

სფეროში მიმდინარე  პოლიტიკა ხდება ამა თუ იმ კანონპროექტის შემუშავების ან 

დაკორექტირების ინიციატორი. ასეთი ტიპის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

საზოგადოების ჩართულობა არათუ შესაძლებელია, არამედ აუცილებელიც. გარემოსდაცვით 

გადაწყვეტილებებში საზოგადოების სათანადო ჩართულობა ორჰუსის კონვენციით  

1უზრუნველყოფილ  უფლებას წარმოადგენს.  

 

პარლამენტის გარდა, გადაწყვეტილების მიღებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს 

ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისფულება, რომელიც პასუხისმგებელია რეგულაციების 

მიღებაზე, ნებართვებისა და ლიცენზიების გაცემასა და კანონაღსრულების კომპონენტზე. 

შესაბამისად, ადვოკატირების პროცესში, ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან 

კომუნიკაცია მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს.  

 

გარემოსთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებში მონაწილეობა ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია.   

 

 

                                                             
1  კონვენცია გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების 
მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის 
შესახებ 



 

 

 

 

 



ლობირება 
 

 

ლობირება, ამა თუ იმ ქმედების სისწორეში გადაწყვეტილების მიმღები პირების დარწმუნებისკენ 

მიმართული ქმედებების ერთობლიობაა. ლობირებისთვის სხვადასხვა მეთოდი გამოიყენება. 

ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ფორმაა შეხვედრების მოწყობა გადაწყვეტილების მიმღებ 

პირბეთან, მათთვის განხორციელებული კვლევების შედეგების გაცნობა და პრეზენტაციებზე 

მოწვევა. ლობირების მეთოდებია პოზიციის გამომხატველი განცხადებების მიწოდება, ასევე 

მოსმენებსა და განხილვებში მონაწილეობა,  საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწიელობა თუ 

პირადი კონტაქტების გამოყენება. ლობირებისთვის შესაძლოა არაფორმალური შეხვედრების 

გამოყენებაც, მაგალითად, შეხვედრებს შორის შესვენებებისას გადაწყვეტილების მიმღებ 

პირებთან არაფორმალური საუბარი.  

 

ხშირ შემთხვევაში ლობირებას ხელს უშლის თანამდებობის პირებთან ურთიერთობის შიში, ან 

სულაც, ამ გზით წარმატების მიღწევის დაუჯერებლობა. თუმცა, ლობირებისას 

წარუმატებლობის მიზეზი შესაძლოა სახელმწიფო ორგანოებთან მიმართვის მექანიმზების 

არცოდნა წარმოადგენდეს.  

 

იმისათვის, რომ ლობირებისას თანამდებობის პირებთან შეხვედრა ხელისშემშლელ ფაქტორად 

არ იქცეს, აუცილებელია შეხვედრამდე კარგად მოემზადოთ იმ თემაზე სასაუბროდ, რომლის 

ლობირებასაც ეწევით. იქონიეთ მკაფიოდ განსაზღვრული დღისწესრიგი, ნათლად 

წარმოდგენილი  მიზნები და მკაფიოდ და მოკლედ ჩამოყალიბებული სათქმელი. ასეთი ტიპის 

კომუნიკაციისას, მნიშვნელოვანია ყურადღებით მოუსმინოთ მეორე მხარეს, ხოლო იმ 

შემთხვევაში, თუ რაიმე საკითხზე დაზუსტებული პასუხი აქ გაქვთ, უმჯობესია, თუ ამას 

გულწრფელად აღიარებთ. სასურველია, თუ შეხვედრაზე თან იქონიობთ საკითხის ირგვივ 

მოკვლეულ მონაცემებსა თუ სხვა სასარგებლო მასალას და მას მეორე მხარეს გასაცნობად 

გადასცემთ. ასევე, გაითვალისწინეთ, რომ შეხვედრის შემდეგ აუცილებლად დაუბრუნდეთ 

განხილულ საკითხებს, რათა შესრულდეს მიღწეული შეთანხმება.  

 

 

 



 

 

ქსელების, ალიანსებისა და კოალიციების წევრობა  
 

 

ადვოკატირების კამპანიის განხორციელებისას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება საერთო 

ღირებულებების, ინტერესებისა და მიზნების მქონდე პარტნიორების შემოკრებას. ამის 

მისაღწევად კი სხვადასხვა ქსელებისა თუ კოალიციების წევრობა ერთ-ერთი საშუალებაა. გარდა 

იმისა, რომ ასეთი ჯგუფების წევრობა დაგეხმარებათ ადვოკატირების საკითხის ხილვადობის 

გაზრდაში, გაგეზრდებათ წვდომა ინფორმაციაზე, ფინანსურ რესურსებსა თუ ექსპერტიზაზე.  

 

გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი სარგებლისა, სხვადასხვა ტიპის გაერთიანებების წევრობა 

მნიშვნელოვანია სოლიდარობის და მხარდაჭერის მხრივაც, რაც შესაძლოა გამოიხატებოდეს 

როგორც ადვოკატირების საკითხის გაზიარებისა და ინფორმაციის გავრცელების, ისე 

გამოცდილებების გაზიარების მხრივაც.  

 

 

 

კამპანიის მესიჯის ფორმირება და გავრცელება  
 

 

ადვოკატირების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, მიზნისთვის შესაბამისი 

საკომუნიკაციო მესიჯის შერჩევაა. მესიჯს ძირითადად განაპირობებს პრობლემის არსი, 

გადასაჭრელად შეთავაზებული ქმედებები და პრობლემის გადაჭრის მეთოდები. იმისათვის, 

რომ თქვენი მიზნისთვის შესაბამისი მესიჯი განსაზღვროთ უპასუხეთ სამ ძირითად კითხვას, 

კერძოდ:  

1. რა არის კონკრეტული მესიჯის მიზანი?  

2. ვისკენაა მიმართული მესიჯი? ანუ ვინ უნდა დავარწმუნოთ რაიმე ქმედების 

განხორციელებაში ან განუხორციელებაში?  

3. როგორ შეგვიძლია დავარწმუნოთ ისინი? 



აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ არ არსებობს უნივერსალური მესიჯი, რომელიც 

ერთნაირად მიემართება სხვადასხვა აუდიტორიას, შესაბამისად სხვადასხვა ჯგუფისთვის 

მესიჯი ინდივიდუალურად უნდა იყოს ფორმირებული. მესიჯი შეძლებისდაგვარად უნდა 

ხსნიდეს თუ რატომაა ესა თუ ის პრობლემა კონკრეტული ჯგუფისთვის მნიშვნელოვანი, რა 

ზიანი შეიძლება მოყვეს. აუცილებელია, საკომუნიკაციო მესიჯი გამყარებული იყოს შესაბამისი 

არგუმენტაციით.  

მესიჯის ფორმირებისას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ტონს. შესაბამისად, წინასწარ უნდა 

განისაზღვოს რას ემსახურება მესიჯი და შეირჩეს შესაბამისი ტონი. იქნება ეს მაინფორმირებელი 

თუ მომწოდებელი.  

სასურველია, მესიჯი იყოს მარტივი, ცხადი და პირდაპირი. ყურადღება მიაქციეთ 

გზავნილის  ზომასაც. სასურველია, თუ თქვენი მესიჯი იქნება მოკლე, მაგრამ ამომწურავი. რაც 

მთავარია, გზავნილი თავისუფალი უნდა იყოს ტექნიკური ტერმინებისგან და ჟარგონებისგან.  

მესიჯის ფორმირების გარდა, მნიშვნელოვანია მისი გაჟღერებაც. გასათვალისწინებელია, რომ 

ისაუბროთ მხოლოდ სიმართლე და თქვენ სასარგებლოდ არ გააყალბოთ და გააბუქოთ ფაქტები. 

მესიჯის გაჟღერებისას, მნიშვნელოვანია გააკონტროლოთ ემოციები. ადამიანი, რომელიც 

კამპანიის მესიჯს გააჟღერებს უნდა იყოს სანდო. გაითვალისწინეთ, გაუფრთხილდით 

მოპოვებულ ნდობას, რადგან არასწორმა ქმედებამ შესაძლოა დაგაკარგინოთ საზოგადოების 

მხარდაჭერა. ნდობის ხელახალა მოპოვება ძალიან რთულია.  

მესიჯის გავრცელების ყველაზე ნაცნობ საშუალებას  ტრადიციული მედია წარმოადგენს, თუმცა 

დღეისათვის შესაძლებელია სხვა საშუალებების გამოყენებაც, როგორიცაა მაგალითად 

სოციალური მედია. მესიჯის გავრცელებამდე  შეამოწმე მართლწერა, გამოიყენე მოკლე 

წინადადებები, რომლებიც გამყარებული იქნება ფაქტებითა და მაგალითებით. მოერიდეთ ბევრი 

ძახილის ნიშნის (!) გამოყენებას.  

 

 

 

 

 



სამოქალაქო აქციები  

 

სამოქალაქო აციები, ადვოკატირების კამპანიის ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ და ცნობილ 

ინსტრუმენტად შეგვიძლია განვიხილოთ. როგორც სხვა ინსტრუმენტებს, მასაც გააჩნია თავისი 

დადებითი და უარყოფითი მხარეები. სამოქალაქო აქციების დადებით მხარედ შეგვიძლია ის 

მუხტი განვიხილოთ, რომელიც ერთი მიზნის ირგვლივ გაერთიანებულ ადამიანებს 

ახასიათებთ.აქციები ზრდის საკითხის ხილვადობას, იქცევს გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა და 

საზოგადოების ყურადღებას, რაც ერთი მხრივ შეიძლება გახდეს სასიკეთო ცვლილებების 

გამომწვევი, ხოლო მეორე მხრივ ახალი მხარდამჭერების მოზიდვის საშუალება.  

აქციების უარყოფით მხარედ შეგვიძლია განვიხილოთ ის, რომ ის ზრდის საკითხის ესკალაციის 

რისკს, რამაც შეიძლება კონფლიქტური სიტუაციები წარმოშვას. აქციების ორგანიზებისთვის 

უნდა მოიპოვოთ თანხმობა შესაბამისი მუნიციპალიტეტისგან. ასევე, გაითვალისწინეთ, რომ 

აქცია უნდა იყოს კარგად ორგანიზებული. წინასწარ განსაზღვრეთ შესაძლო რისკები და 

რისკებზე რეაგირების გეგმა. ასევე, მკაფიოდ ჩამოაყალიბეთ აქციის დღისწესრიგი და ისაუბრეთ 

მხოლოდ პრობლემის ირგვლივ -  მარტივად, გასაგებად და არგუმენტირებულად.  

აქციის მოსაწყოობისას იხელმძღვანელეთ კანონით - საქართველოს კანონი შეკრებებისა და 

მანიფესტაციების შესახებ.   

 

 

სასამართლოსთვის მიმართვის შესახებ  

 

ადვოკატირების კამპანიის ყველაზე უკიდურეს ფორმას სასამართლოსთვის მიმართვა 

წარმოადგენს. სასამართლოსთვის მიმართვამდე, აუცილებლად უნდა სცადოთ ყველა 

საშუალება, იქნება ეს მოლაპარაკება, ლობირება, მედია-კამპანია თუ სხვა.  როგორც წესი, 

სასამართლოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიმართავენ, როდესაც ადვოკატირების სხვა 

მექანიემზმები უკვე ნაცადია, მაგრამ სასურველი შედეგის მიღწევა ვერ მოხერხდა. 

სასამართლოსთვის მიმართვა საკმაოდ ძვირია, იწელება დროში და შედეგის პროგნოზირება 

თითქმის შეუძლებელია. თუმცა, რიგ შემთხვევებში, გადაწყვეტილების სასამართლოში 



გასაჩივრება შესაძლოა ერთადერთი გამოსავალი იყოს იმისათვის, რომ თავიდან იქნას 

აცილებული გამოუსწორებელი დიდი ზიანი, ან კომპენსაციის მიღება სასამართლოს ჩარევის 

გარეშე შეუძლებელია.  

პრობლემური საკითხის სასამართლოში გასაჩივრება არ ნიშნავს იმას, რომ არ შეიძლება სხვა 

აქტივობების პარალელური განხორციელება, მეტიც, სასამართლო პროცესის პარალელურად 

შეგიძლიათ კვლავინდებურად განახორციელოთ სხვა ინსტრუმენტების, მაგალითად მედია 

კამპანიის და ლობირების, გამოყენება.   

სასამართლო პროცესებში მონაწილეობისთვის აუცილებელია საკითხის სრულფასოვანი ცოდნა, 

ისევე როგორც საფუძვლიანი არგუმენტების და ფაქტების არსებობა. სასამართლო პროცესში 

წარმატებას ხშირად იურისტის პროფესიონალიზმი განაპირობებს, თუმცა დიდ გამოწვევად 

რჩება ისეთი ადვოკატის მოძიება, რომელსაც აქვს გარემოს დაცვის სფეროში  საკმარისი ცოდნა 

და გამოცდილება. ადვოკატირების კამპანიის დაგეგმვისას აუცილებლად გაითვალისწინეთ 

სასამართლოსთვის მიმართვის ალბათობა, განსაზღვრეთ გარკვეული ბიუჯეტი და მოიძიეთ 

სახსრები.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

კომუნიკაციები და კამპანიები 
 



რა არის კომუნიკაცია 
 

 

და რა კავშირშია ერთმანეთთან კომუნიკაციის ეს სფეროები:  

 PR 

 მარკეტინგი 

 მედია, მედიასთან ურთიერთობა 

 პრესსამსახური („პრესა“) 

 კომუნიკაცია („კომუნიკაციები“) 

 კამპანია  

 

მარკეტინგი: რაღაცის გამორჩევა სხვებისგან - „იასამნისფერი ძროხა“ <3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მარკეტინგი:  აქტივობა და პროცესები, რათა შეიქმნას, მოხდეს მისი ორმხრივი კომუნიკაცია და 

გადაიცეს ისეთი ტიპის პროდუქტი/შეთავაზება, რომლებიც ღირებულია მომხმარებლებისთვის, 

კლიენტებისთვის, პარტნიორებისთვის და ფართო საზოგადოებისთვის 

 

მედიასთან ურთიერთობა არ არის პიარი, არის მისი მხოლოდ ერთი ნაწილი 

პრესსამსახური არ არის პიარ სამსახური.   

PR  საზოგადოებასთან ურთერთობა, იგივე:  საზოგადოებასთან საჯარო ურთიერთობა 



საზოგადოებასთან ურთიერთობა არის სტრატეგიული კომუნიკაციის პროცესი რომელიც ქმნის 

ორმხრივად ხელსაყრელ და სასარგებლო ურთიერთობას ორგანიზაციასა და მათ აუდიტორიას -  

საზოგადოებას შორის.  

 

Public Relations-ის ზოგიერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი 

 საზოგადოებასთან ურთიერთობა უნდა იყოს ორმხრივი 

PR არა არის  მხოლოდ „პოზიტიურ“ რაღაცეებზე ინფორმაციის მიწოდება და არ მოიცავს 

თავის თავში მხოლოდ „ფრომოუშენს“, ანუ, მხოლოდ პოპულარიზაციას.  

 PR ნიშნავს რომ შეიძლება საზოგადოებასთან საუბარი მოგიწიოს ისეთ თემებზე 

რომლებიც შეიძლება შენთვის/ორგანიზაციისთვის პრობლემურია.  

 პიარში არსებობს ეთიკა და ეთიკის სტანდარტები 

 პიარში ყველაფერი არ მოსულა (როგორც გვეუბნება სტერეოტიპი)  

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობა შეიძლება მოიცავდეს შემდეგ მიმართულებებს (და, მათ შორის, 

სტეიკჰოლდერებს):  

• სტრატეგიულ კომუნიკაციას 

• მედიასთან ურთიერთობას 

• ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობას 

• შიდა ორგანიზაციულ კომუნიკაციებს 

• კრიზისულ კომუნიკაციებს 

• საჯარო კომუნიკაციებს 

• ონლაინ და სოციალურ კომუნიკაციებს 

• ინვესტორებთან ურთიერთობას 

• მთავრობასთან  ურთიერთობას 

• საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კომუნიკაციას 

• კერძო სექტორთან  კომუნიკაიცას 

• სამოქალაქო სექტორთან (NGO)  კომუნიკაციას 

 

კამპანიები შეიძლება იყოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მარკეტინგის ნაწილიც. 

შევხედოთ ზოგიერთ მაგალითს:  

მარკეტინგული კამპანიები:  

https://www.youtube.com/watch?v=v-Wgsyy1gaE  

https://www.becore.com/the-red-bull-stratos-mission-control-project/ 

https://www.youtube.com/watch?v=v-Wgsyy1gaE
https://www.youtube.com/watch?v=v-Wgsyy1gaE
https://www.youtube.com/watch?v=v-Wgsyy1gaE
https://www.becore.com/the-red-bull-stratos-mission-control-project/
https://www.becore.com/the-red-bull-stratos-mission-control-project/
https://www.becore.com/the-red-bull-stratos-mission-control-project/


სოციალური მარკეტინგის კამპანიები - ის, რაც ჩვენი ორგანიზაციების შემთხვევაში, მიზნების 

მისაღწევად შეიძ₾ება უფრო გამოგვადგეს: 

https://www.youtube.com/watch?v=Boi6E8hhb4c 

https://www.youtube.com/watch?v=d7F0Kt8llTk 

https://www.youtube.com/watch?v=rET9pdBzb8E&t=60s 

 

 

 

მედია და მედიასთან ურთიერთობები 
 

რატომ გვჭირდება მედია? ვინ არის ჩვენთვის?  

 ჩვენი ერთ-ერთ სტეიკჰოლდერია 

 ერთ-ერთი მთავარი წყარო, რომელსაც გავყავართ ფართო საზოგადოებასთან კავშირზე - 

მიაქვს ინფორმაცია და ჩვენი მესიჯები.  

 ინფორმირების გარდა, შეიძლება იყოს პლატფორმა განათლებისთვის; გართობისთვის.  

  

ის ჩვენთივის არის მედიატორი - ინფორმაციის გადაცემის ხელსაწყო 

ხოლო მედია ჩვენ გვირჩევს, როგორც ამბავს 

                           ან, როგორც ექსპერტს, თემის მცოდნეს 

                           ან, როგორც  ადგილობრივ მოსახლეს 

                          ან, როგორც რაიმე  ფაქტის მონაწილეს 

როგორ  „კეთდება“  ახალი ამბავი ? 

ახალ ამბავს აქვს თავისი  

1. ღირებულება - თუ რის მიხედვით ირჩევენ ჟურნალისტები მის გაშუქებას 

2. კომპონენტები - მნიშვნელოვანი ნაწილები რისგანაც ის უნდა შედგებოდეს 

3. სტრუქტურა - კონკრეტული სტრუქტურით იწერება 

4. გავრცელება  

 

ახალი ამბის ღირებულებები (მელვინ მენჩერის მიხედვით):  

დროულობა, მიმდინარე   

მნიშვნელობა, გავლენა -  რამდენად ბევრ ხალხზე აქვს გავლენა  

გამორჩეულობა , უჩვეულობა - „თუ ძაღლმა უკბინა კაცს, არ არის ნიუსი. მაგრამ თუ კაცმა 

უკბინა კაცს - ეს ნიუსია“. 

ცნობადობა -  თუ ის  ცნობილ ადამიანებს ან ინსტიტუციებს ეხება 

რელევანტურობა - ადამიანების ჯგუფთან უნდა იყოს ან გეოგრაფიულად, ან ემოციურად ახლოს 

https://www.youtube.com/watch?v=Boi6E8hhb4c
https://www.youtube.com/watch?v=d7F0Kt8llTk
https://www.youtube.com/watch?v=d7F0Kt8llTk
https://www.youtube.com/watch?v=rET9pdBzb8E&t=60s


კონფლიქტი 

მიმდინარე კონტექსტი  “your time has come”  - როდესაც აქტუალურია ისეთი კონექსტი, სადაც 

კონკრეტული ამბავი საინტერესო ხდება, როცა შეიძლება ის გუშინ არ ყოფილიყო საინტერესო.  

საჭიროება  - როცა ჟურნალისტები გრძნობენ და ფიქრბენ რომ ამის გაშუქება უბრალოდ ძალიან 

მნიშვნელოვანია და ამის შესახებ საზოგადოებამ უნდა გაიგოს.  

ჟურნალისტები ამ კომპონენტების მიხედვით ქმნიან (უნდა ქმნიდნენ) ახალ ამბავს:  

 ზუსტი, სანდო წყაროზე დაყრდნობილი 

 ობიექტური 

 სრული - ძირითად კითხვებს უნდა პასუხობდეს  

 დაბალანსებული 

 სამართლიანი 

 ობიექტური 

 მოკლე და ფოკუსირებული 

 კარგად დაწერილი 

 ადამიანებზე ორიენტირებული 

 

ფაქტები მოსაზრებების წინააღმდეგ  

 

 

 



 ფაქტები  ყოველთვის ერთი ნაბიჯით უსწრებს მოსაზრებას. რადგან ფაქტებზე შეიძლება 

დაამტკიცო, რომ ისინი სწორი ან ზუსტია, ხოლო მოსაზრებები შეიძლება ასევე იყოს 

მართებული. მაგრამ მისი სიმართლე ვერ დაამტიცო.  

 სინამდვილეში, ადამიანებს, აუდიტორიას - უყვართ ფაქტები. ამბები, რომლებიც 

საინტერესო ფაქტებს შეიცავს, ან, უბრალოდ ფაქტობრივ მტკიცებულებებს შეიცავს იმაზე, 

რაზეც ლაპარაკობთ - ყოველთვის პოპულარულია.  

 იმისათვის, რომ აუდიტორიას ფაქტები კარგად დავამახსოვრებინოთ, მშრალ ამბებს 

ემოცია დავუმატოთ. რადგან, ადამიანები, ემოციების საშუალებით, ფაქტებს (ანუ 

ინფორმაციას) უფრო მეტად იმახსოვრებენ.  მიაწოდეთ ამბები პერსონაჟების, ადამიანური 

(ან სხვა) ისტორიების მიხედვით, ემოციური, საინერესო, ემპათიური შტრიხებით. 

აუდიტორია გამოგყვებათ და დაიმახსოვრებს თქვენს ამბავს.  

 

მედიის ენა 
 

როგორ ველაპარაკოთ ჟურნალისტებს და, შესაბამისად, აუდიტორიას?  

ბებიის ეფექტი - წარმოიდგინეთ, რომ საღამოს სახლში შედიხართ, ბებიამ სადილი დაგახვედრათ 

და თან სასადილდ ჯდებით, თან ბებიას უყვებით ამ დღეს რა გადაგხდათ - აი, სწორედ ასეთი 

მარტივი და უშუალო ენით უნდა მოუყვეთ აუდიტორიას ამბავი, რადგან მას ყველა უყურებს, მათ 

შორის „ბებიებიც“ - ანუ სხვადსხვა თაობის და სოციალური ჯგუფის წარმომადგენელი ხალხი. 

ამბავი ისე უნდა გადავცეთ, რომ ყველამ გაიგოს.  

საჯარო აუდიტორია - რასაც გავასაჯაროვებთ, ის ყველამ შეიძლება წაიკითხოს  - ნუ ივარაუდებთ, 

რომ მას ვიღაც ვერ ნახავს.  

მარტივი!  

კონტექსტი  - როდესაც ამბავს ვყვებით, მნიშვნელოვანია ავხსნათ მისი კონტექსტი - რატომ 

ვყვებით ამას, და მოვაყოლოთ ბექგრაუნდიც - რადგან შეიძლება, ვისაც ვუყვებით, იმან არ 

იცოდეს კონტექსტი და ბექგრაუნდი. ნუ ვივარაუდებთ, რომ ვიღაცეებმა ჩვენი ორგანიზაციის 

შესახებ აუცილებლად იციან. ყველას ავუხსნათ.  

რთული - უფრო კომპეტენტური? - არა!  ზოგჯერ ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ჰგონიათ, 

რომ რაც უფრო რთული სიტყვებით მოყვებიან ამბავს, მათ უფრო კომპეტენტურად მიიჩნევენ. ეს 

არასწორია. სინამდვილეში, მარტივად მოყოლა უფრო რთულიცაა . მაგრამ ეს უნდა შეძლოთ. 

გამარტივება ერთგვარი ხელოვნებაა, მაგრამ ადამიანებს ეს შეგვიძლია, თუ მოვინდომებთ. 

როგორც ლეონარდო და ვინჩიმ თქვა, „Simplicity is the Ultimate Sophistication.”  

ამბის თხრობა - წინადადების რაოდენობა და მისი გაგების და აღქმის სიმარტივე აუდიტორიის 

მიერ:  

 8 სიტყვა ან ნაკლები         ძალიან მარტივია წასაკითხად 

 11 სიტყვა                            ადვილია 



 14 სიტყვა                            საკმაოდ მარტივია 

 17 სიტყვა                            სტანდარტი 

 21 სიტყვა                            ცოტა რთულია წასაკითხად 

 25 სიტყვა                            რთულია წასაკითხად 

 29 სიტყვა ან მეტი             ძალიან რთულია წასაკითხად 

 

ნიუსის დაწერის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ფორმაა ამობრუნებული პირამიდა: ვიწყებთ 

ყველაზე მნიშვნელოვნით, ყველაზე ახლით, ყველაზე საინტერესოთი. ტექსტში შემდეგ, 

ეტაპობრივად, მოჰყვება ნაკლებად მნიშვენლოვანი მასალები.  

 

 

 

 

 



 

 

 

ახალი ამბის, ან სტატიის, ან ბლოგის წერა, ან თუნდაც თქვენი ინტერვიუ ან საჯარო გამოსვლა:  

 არ დაიწყოთ ბექგრაუნდით (მაგ: ეს ორგანიზაცია დაარსდა 1996 წელს...).  

 არ დაიწყოთ გრძელი განმარტებებით:  „მიწის ეროზია ეწოდება....  

 არ დაიწყოთ ორგანიზაციების მიერ მიღწეული შეთანხმებებით:  „პარიზის შეთანხმებას 

ხელი მოეწერა.. „გაფორმდა მემორანდუმი..“  

 

 

MEDIA KIT 
 

როცა ამბავი გვაქვს და ის მედიას უნდა მივაწოდოთ, რა გვჭირდება, რა ტიპის მასალები 

შეგვიძლია მოვამზადოთ და გავაგზავნოთ:  

ანონსი/თიზერი - მოკლე ინფორმაცია თუ როდის, სად, ვისი მონაწილეობით, რა ჩატარდება (თუ 

ღონისძიებაა, ან პრესკონფერენცია, რაიმე აქტივობა). ამ ინფორმაციას ვაგზავნით წინა დღეს ან, 

თუ დიდი ღონისძიებაა ან ტერიტორიულად შორსაა - რამდენიმე დღთ ადრე.  

პრესრელიზი 

უნდა მოიცავდეს მთავარ ამბავს. შექმენით ის იმავე სტრუქტურით, როგორც იქმნება ნიუსი (იხ. 

ზემოთ).  

მოიცავს: სიახლე/მნიშვნელოვანი ამბავი (5Ws: პასუხებს კითხვაზე: რა? ვინ? სად? როდის? 

რატომ?) 

დაუმატეთ:  

 ამბის კონტექსტი და ბექგრაუნდი   

 ინფორმაცია ორგანიზაციაზე, ამბავზე 

 

მაგალითად:  https://greenalt.org/evropuli-bankebi-nenskra-hesi-saertashoriso-standartebs-ar-

sheesabameba/  

 

https://greenalt.org/evropuli-bankebi-nenskra-hesi-saertashoriso-standartebs-ar-sheesabameba/
https://greenalt.org/evropuli-bankebi-nenskra-hesi-saertashoriso-standartebs-ar-sheesabameba/
https://greenalt.org/evropuli-bankebi-nenskra-hesi-saertashoriso-standartebs-ar-sheesabameba/


თუ თქვენ მიერ მედიისთვის მიწოდებული ამბავი რთულია, ჩახლართულია, მოიცავს ბევრ 

ციფრს, ან ბევრ მოთამაშეს, შეგიძლიათ პრესრელიზთან ერთად შექმნათ ფაქტების ფურცელიც  

„fact sheet”, სადაც, ამბავთან დაკავშირებული მნიშვენლოვანი ფაქტები ან რიცხვები კიდევ 

ერთხელ, ცალკე იქნება დაწერილი და ჟურნალიტებს საქმეს და ამბის აღქმას გაუადვილებს 

პრესრელიზი ვრცელდება მალევე, იმავე დღეს, ან მეორე დღეს როცა ამბავი მოხდა.  

https://www.fao.org/georgia/news/detail-events/ge/c/1609225/ 

ანონსი და პრესსრელიზი ვრცელდება ფართო მეილ- ლისტზე. შეაგროვეთ ახალი ამბების 

ჟურნალისტების, პროდუსერების, თქვენი თემის შესაბამისი, თემატური ჟურნალისტების 

იმეილები და გაუგზავნეთ ხოლმე ეს ინფორმაციები რაც შეიძლება მეტ ჟურნალისტს.  

ფიჩინგი/ბრიფი   

თუ კონკრეტლი, მიმდინარე ახალი ამბავი არ გაქვთ გადასაცემი მედიისთვის, მაგრამ გაქვთ თემა, 

პრობლემა, რომელიც თქვენს ირგვლივ ხდება და ფიქრობთ, რომ ამ თემამ შეიძლება ჟურნალისტი 

დააინტერესოს, შეგიძლიათ მოამზადოთ ამ თემის მოკლე აღწერა, წარმოაჩინოთ პრობლემა და 

ინდივიდუალურად, ექსკლუზიურად მისცეთ რომელიმე ჟურნალისტს, ან ჟურნალისტებს, ვინც 

ფიქრობთ რომ დაინტერესდება. ჯობია რომ ეს მიაწოდოთ ჟურნალისტებს ინდივიდუალურად 

და არ გაავრცელოთ ფართო მეილ-ლისტზე. არ დაგავიწყდეთ ფოტო/ვიდეო/აუდიო მასალა, თუ 

ის გაქვთ.  

 

სოციალური მედია 
 

შენიშვნები პრეზენტაციებიდან:  

 თანამედროვე ტრენდები - ვინ რომელ სოციალურ ქსელშია?  

 

FB-ის ააუდიტორია - Millenials, ანუ 1980-95 წლებში დაბადებული ადამიანები ან მათზე 

უფროსები. როგორც ამბობენ, ახალგაზრდები, ანუ ჩვენი შვილები  -  “წავიდნენ“ 

ფეისბუკიდან.  

 Twitter  - ბევრი თაობაა ტვიტერზე. ასევე, შესაფერისია საერთაშორისო 

ორგანიზაციებისთვის და მათთან საკონტაქტოდ.  

 Instagram - მეტად ვიზუალი სთორითელინგის პლატფორმა.  

 Tik-tok – ტვიტერზე ყველაზე ახალგაზრდა თაობაა (აი ის, ფბ-იდან რომ „წავიდა“): Gen Z.  

 

Storytelling-ი, ანუ ამბების თხრობა სოც.მედიაში 

https://www.fao.org/georgia/news/detail-events/ge/c/1609225/


 ადამიანური ინტერესი - ადამიანებთნა დაახლოებული, მათი მონაწილეობით, მათზე 

მორგებული 

 Hero stories - არ არის აუცილებელი გმირი იყოს, პერსონაჟი.  

 ამბის დაწყება, განვითარება , კულმინაცია, დასასრული.  

 ფბ-ს უყვარს ადამიანები ვინც მიზანს მიაღიწეს, ან ამისთვის იბრძვიან 

 გამარჯვების ისტორიები. ბევრი ხალხი შეკრიბა და ა შ. 

 აუდიტორიას უყვარს Before/After  ამბები, როცა აჩვენებ რა იყო და რა გახდა, ან რა არის 

და რა შეიძლება მოუვიდეს, თუ ეს პროექტი აშენდა - 

https://www.facebook.com/thedodosite   

 აუდიტორიას უყვარს კონტრასტები 

 ამბები, რომლებსაც განვითარება, კულმინაცია და დასასრული აქვს 

 ფაქტები + ემოციები 

 მეტად პოზიტიური ამბები, ვიდრე ნეგატიური (ნეგატიური შეიძლება იყოს უფრო 

შოკისმომგვრელი, მაგრამ ცდილობს მალე დაივიწყოს. პოზიტიური და ემოციური ამბავი 

მეტ ხანს ამახსოვრდება).  

 Copy - ის ტექსტები, რაც ფბ-ზე პოსტებს მოსდევს, არ უნდა იყოს გრზელი.  

 კონსისტენტურობა - შეინარჩუნეთ პოსტების დების დროისა და სიხშირის 

კონსისტენტურობა. ერთსა და იმავე დღეს, ერთსა და იმავე დროს დადეთ პოსტები. ნელ-

ნელა, მაგრამ მოიყვანს ეს აუდიტორიას. 

 

ვიზუალები 

 

1 ფოტოს უფრო მეტი რიჩი აქვს ხოლმე, ვიდრე რამდენიმეს (თუ რაიმე ღონისძიებას არ აღწერს, 

სადაც ბევრი ფოტო, ბევრი ადამიანით, საინტერესოა).  

ადამიანს და ადამიანის სახეს ფოტოზე აქვს მაღალი რიჩები 

eye კონტაქტი აუდიტორიასთან  - ფოტოზე ადამიანი თუ აუდიტორიას უყურებს და ძაან 

გვერდიდან ან უკანა მხრიდან, ან შორიდან არ არის, დიდი ალბათობით, მეტად ჩაითრებს 

აუდიტორიას - „მსქროლავს“ თვალებში უნდა უყუროს☺  

ვიდეოები 

            ხანგრძლივობა: მაქსიმუმ 3 წთ.   

https://www.facebook.com/thedodosite


            პირველი გამხსნელი უნდა იყოს ეფექტური.  

            არ დაიწყოთ ვიდეო ლოგოებით და პროექტის წარწერებით (ესენი ბოლოში)   ნებისმიერ 

ტექსტს, ქართულსაც კი - გაუკეთეთ ქართული ტიტრები. ტიტრების ზომა უნდა იყოს ისეთი 

რომ მობილურზეც იკითხებოდეს.  

ზოგადი ნოუთები სოც.მედიისთვის:  

One thing (TASK) at a time -  ერთ პოსტში ბევრი დავალება არ მისცე აუდიტორიას. მაგალითად, 

თან ვიდეოს უყუროს, თან ლინკზე შევიდეს და რაღაც შეავსოს. ერთ-ერთი შეილება დაავიწყდეს 

ან მალე სხვა რამეზე გადაერთოს.                  

სოც მედიაში მნიშვნველოანია რეალისტური მიზნების დასახვა; მაგრამ ამ მიზნების შესრულება - 

კონსისტნეტურობა.  

გირჩევნიათ ორგანული აუდიტორია, ვიდრე უბრალოდ რიცხვები და ლაიქები 

ასეთ აუდიტორიაზე მუშაობ პოსტებით და არა ფეიჯის დალაიქებით   

რას აკეთებს ჰაშთაგი ფბ - ზე: გარდა იმისა, რომ აკეთებს კამპანიის, იფორმაციის 

პოპულარიზაციას, ასევე თავს უყრის ინფორმაციას.  

 

სოციალური მედიის ვიზუალებისთვის ასაწყობი ზოგიერთი საინტერესო და მარტივი 

ვებგვერდი (უფასოა):  

პოსტები, ბლოგები, ბანერები, გრაფიკები (გთავაზობთ მზა ვიზუალებს და ნიმუშებს): 

www.canva.com 

Adobe Express - https://www.adobe.com/express/ 

ინფოგრაფიკების, რუკების ასაწყობად:  

www.datawrapper.de 

 

 

კომუნიკაციის სტრატეგია 
 

როგორ შევქმნათ კომუნიკაციის სტრატეგია და რა ინფორმაციას უნდა მოიცავდეს:  

 კვლევა  

     სასურველია, დავიწყოთ შემდეგი რაღაცეების შესწავლით:  

http://www.canva.com/
https://www.adobe.com/express/
http://www.datawrapper.de/


      აუდიტორიის შესწავლა 

     გარემო, კონტექსტი, ბექგრაუნდი  

     დემოგრაფია - ადამიანები ვისაც ველაპარაკებით, ეს ტერიტორია რა ადგილსაც მოიცავს - 

გამოვითხოვოთ ინფორმაცია, GEOSTAT, ა შ.  

     კონკურენტები   

     მთავარი მოთამაშეები 

 

 სამიზნე აუდიტორია  -  

      შემდეგ კი განვსაზღვროთ ვის ველაპარაკებით  და რატომ 

  მიზანი/მიზნები  

სტრატეგიის წერისას მნიშვნელოვანია ჯერ გვქონდეს მიზანი ან მიზნები:  

GOAL - ერთიანი, მთავარი მიზანი რაც არის, რასაც 1-2 წინადადებაში გამოთქვამ  - რას გინდა 

რომ მიაღწიო. მაგალითად: 2025 წლისთვის მინდა რომ ამა და ამ მუნიციპალიტეტში აღარ 

არსებობდეს ჰიდროელექტროსადგური. ან: 2025 წლისთვის ამა და ამ რეგიონში გაშენებული და 

დამტკიცებული იყოს მუზეუმ-ნაკრძალი.   

OBJECTIVES - შემდეგ ეს მთავარი იდეა-მიზანი შეგვიძლია დავყოთ უფრო კონკრეტულ 

მიზნბად, რომელთა შესრულებითაც დიდ მიზანს მივაღწევთ.  

OUTPUT and Impact ობჯექტივები - არსებობს გავლენის მქონე მიზნები - რომლებიც რაღაცაზე 

გავლენას იქონიებს და შეცვლის და მიზნები, რომლებიც კონკრეტულ შედეგს, ხელშესახებ 

მასალას მოგვცემს შედეგად 

  

მნიშვნელოვანია, რომ ამ მიზნების გაზომვა/დათვლა შეგვეძლოს (მაგალითად; 2022 წლის 

ბოლომდე ჩემს ფეისბუკ გვერდს უნდა ჰყავდს 30 000 ფოლოუერი)  -  რაც უფრო კონკრეტულ 

დროზე და რაოდენობაზეა გაწერილი, უკეთესი. მათ მიღწევასაც გაგვიმარტივებს და ჩვენი 

წარმატების პროგრესის კონტროლსაც.      

 

ამის შემდეგ, შეგვიძლია ვიმუშაოთ შემდეგზე:  

 

 მთავარი მესიჯი 

 სლოგანი  

ცაკლეული აქტივობის/კამპანიის მესიჯბოქსი 

ცალკეული აუდიტორიის მესიჯბოქსი 



ცალკეულ აუდიტორიასთან სალაპარაკო ენა  

 

შემდეგი ეტაპია აქტივობების დაგეგმვა (ხშირად ვუშვებთ შეცდომას რომ ჯერ აქტივობების 

დაგეგმვით ვიწყებთ კომუნიკაციის გეგმებს, შემდეგ - დანარჩენს ვწერთ, რაც შეცდომაა, არ გამოვა 

ერთიანი):  

 აქტივობები  შეესაბამება ობჯექტივებს 

 გათვლილია ერთ ან რამდენიმე თარგეთ გრუპზე 

 გაწერილია დრო ,ბიუჯეტი და სხვა კონკრეტული საჭირო ინფოორმაცია  

 

ხელსაწყოები/Tools  

არსებობს აქტივობის და „ხელსაწყოების“ ქვემოთჩამოთვლილი ტიპები და მაგალითები, 

პრაქტიკაზე დაყრდნობით, რაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი კონკრეტული აქტივობების 

დასაგეგმად (სია არ მოიცავს ყველა შესაძლო მაგალითს)  

 

 კამპანია 

 ივენთი  

 მედიასთან ურთიერთობა 

 რეკლამა 

 სოცმედია 

 საპოპულარიზაციო მასალები - ბანერი და ა შ  

 გარე ვიზიტები - ჟურნალისტებისთვის, დონორებისთვის და ა შ 

 ღია გაკვეთილები 

 ვიდეო გაკვეთილები/ტუტორიალებ 

 სმს კამპანია 

 ტრნსპორტის და სხვა გარე ობიექტების ბრენდინგი 

 კონფერენციები, ბრიფინები 

 პირისპირ შეხვედრები 

 ლობირება 

 ტრენინგები, ვორქშოფები 

 მედია ტურები  

 

 

 

 



 

 

 


