EECMD და პანდემია
- ახალი გამოწვევები, ახალი რეალობა
2020-ში დაწყებულმა პანდემიამ თავდაყირა დააყენა მსოფლიო და უამრავ ადამიანსა თუ
ორგანიზაციას შეუცვალა ცხოვრების წესი თუ სამოქმედო გეგმა. გამონაკლისი არც EECMD
ყოფილა. COVID-19-ად წოდებულმა ვირუსმა წლის დასაწყისში დასახული გეგმების გადახედვა
მოითხოვა. უკვე წლებია, EECMD დიდწილად ციფრულ და დისტანციურ ფორმატში მუშაობს, თუმცა
სრულად ამ მოდელზე გადასვლამ ცხადი გახადა მნიშვნელოვანი ცვლილებების საჭიროება. რა
მოიმოქმედა ორგანიზაციამ ფორსმაჟორულ ვითარებაში და როგორ მოერგო გუნდი ახალ რეალობას?
არსებულ ვითარებაში საყურადღებო იყო ორი მნიშვნელოვანი საკითხი: რა პრობლემებს
უქმნიდა დემოკრატიულ პროცესს პანდემია და მასთან დაკავშირებული შეზღუდვები და რა შესა
ძლებლობების გამონახვა შეიძლებოდა მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად; როგორ შეძლებდა
EECMD, როგორც ორგანიზაცია, ახალ რეჟიმზე გადართვას და საქმიანობის გაგრძელებას.
პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის მჭიდრო
კომუნიკაციის შენარჩუნება იყო, რისთვისაც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში ადგილობრივი
ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ონლაინ შეხვედრების ციკლი დაიგეგმა. დემოკრატიის
სკოლის ბენეფიციართა გარდა, მასში მონაწილეობდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და
სამოქალაქო აქტივისტები. მსგავს შემთხვევებში მიუკერძოებელი და სანდო საინფორმაციო არხის
არსებობა საზოგადოებისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია. მოქალაქეებისთვის ამ ტიპის შეხვედრები
დამატებით საშუალებად იქცა, პანდემიასთან დაკავშირებით საკუთარ პრობლემებზე ესაუბრათ და
ხელისუფლების წარმომადგენლებისაგან მიეღოთ მათთვის საჭირო ინფორმაცია; მოესმინათ, რას
აკეთებდა მთავრობა არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად და შეძლებისდაგვარად, კრიზისის
გადაჭრის გზებიც ერთად დაესახათ.
მეორე, რასაც EECMD დიდი ხანია აკეთებს და ამ პერიოდში განსაკუთრებულად გააძლიერა
მუშაობა, ციფრული შესაძლებლობების შექმნა იყო სამოქალაქო მოძრაობებისა და
პოლიტიკური პარტიებისთვის, რათა შეზღუდვების პირობებშიც შეძლებოდათ გამართულად საქ
მიანობა, შიდაორგანიზაციული პროცესების მართვა და ამომრჩეველთან მეტი კომუნიკაცია. ეს
ყველაფერი საარჩევნო წელიწადის პირობებში კიდევ უფრო აქტუალურია.
EECMD-ს მიერ შექმნილი ციფრული პროგრამები საშუალებას აძლევს არასამთავრობო ორგა
ნიზაციებს და პოლიტიკურ პარტიებს მარტივად გადაიტანონ ონლაინ სივრცეში ისეთი აქტივობები,
როგორიცაა პოლიტიკის საკითხებზე დისკუსია, შიდაორგანიზაციული არჩევნები, ბიუჯეტის განხილვა,
საზოგადოებრივი დებატები და ა.შ. ეს ყველაფერი შეზღუდვების მოხსნის შემდგომაც მნიშვნე
ლოვანია, რადგან ამ ეტაპზე უცნობია მოვლენების განვითარების პერსპექტივა; ორგანიზაციებისთვის
აუცილებელია მოქნილობა და გარემოსთან ადაპტაცია, რათა ნებისმიერი შეზღუდვის პირობებში
შეძლონ ეფექტურად მუშაობა.
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ლევან ცუცქირიძე
EECMD
აღმასრულებელი
დირექტორი

კრიზისის პერიოდში EECMD-მ პროფესიონალიზმის მაღალი სტანდარტი
აჩვენა და ყველა მიმართულებით ეფექტურად იმუშავა: ერთი მხრივ,
ჩვენ შევქმენით საკომუნიკაციო არხი სამოქალაქო საზოგადოებასა და
ხელისუფლებას შორის და ძალიან ბევრი საინტერესო ონლაინ შეხვედრა
და დისკუსია გავმართეთ; შევიმუშავეთ ახალი შესაძლებლობები
ციფრული დემოკრატიისთვის და ვაპირებთ, მომავალშიც აქტიურად
ვიმოქმედოთ ამ კუთხით.
არაპოლიტიკურ საკითხებს რაც შეეხება, მიუხედავად იმისა, რომ იოლი
არ იყო, სწრაფად და ეფექტურად გადავერთეთ დისტანციურ მოდელზე.
ჩვენი საქმიანობის დიდი ნაწილი მანამდეც ციფრულ შესაძლებლობებს
ეყრდნობოდა - ორგანიზაციის სრული კომუნიკაცია, ყველა დოკუმენტი
და მნიშვნელოვანი მასალა თანამშრომლებისთვის დისტანციურადაც
ხელმისაწვდომია. შექმნილ ვითარებაში ამ ყველაფერს დაემატა დემო
კრატიის სკოლებისა და სალექციო-სადისკუსიო სივრცეების ონლაინ
სივრცეში გადატანა. ბუნებრივია, ამან გარკვეული ცვლილებები მოითხოვა,
რაც ჩვენი თანამშრომლების პროფესიონალიზმის გათვალისწინებით,
ეფექტურად და უმტკივნეულოდ მოვახერხეთ. ერთ-ერთი პირველი
ღონისძიება პანდემიისას დემოკრატიის სკოლების გამოსაშვები
ცერემონია იყო უკრაინაში, რომელიც კრეატიულად და დინამიურად
წარიმართა ციფრულ ფორმატში.
კარანტინის პირობებში ვცდილობდით, შეგვემსუბუქებინა იზოლაციის
სირთულე ჩვენი მსმენელებისა თუ თანამშრომლებისთვის, რისთვისაც
არაერთ საინტერესო შეხვედრასა და ლექციას ვთავაზობდით მათ.
განსაკუთრებით, ისეთ პრობლემურ თემებზე, როგორიცაა ოჯახური
ძალადობა და ადამიანის უფლებები, რაც, სამწუხაროდ, ამ პერიოდში
კიდევ უფრო აქტუალური გახდა. შევეცადეთ, არსებულ ვითარებას
მოვრგებოდით და კრიზისი შესაძლებლობად გარდაგვექმნა“.
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ორგანიზაციისთვის ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანი იყო იმ თვალსაზრისითაც, რომ გუნდს
სამუშაო დროის, რესურების და ადამიანური შესაძლებლობების გადანაწილების და ეფექტურად
გამოყენების ოპტიმალური გზები დაანახა. ამ პერიოდში EECMD-ს თანამშრომლებმა თავი
საუკეთესო კუთხით გამოავლინეს. პანდემიის პერიოდში ვირტუალურ ოფისებში მუშაობის ტემპი
ოდნავაც არ შენელებულა. სტრესული გარემოს მიუხედავად, გუნდის წევრებმა აჩვენეს, რომ
უმაღლესი დონის პროფესიონალები არიან და ეფექტურად შეუძლიათ ნებისმიერ კრიზისთან
გამკლავება.
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COVID-19 და პოლიტიკური პარტიების
მხარდაჭერის პროგრამა
პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერის პროგრამა, რომელიც EECMD-ს ერთ-ერთი ძირითადი
მიმართულებაა, 12 მარტიდან სრულად ონლაინ რეჟიმზე გადავიდა. ეს მხოლოდ ორგანიზაციაზე არ
იყო დამოკიდებული - ახალ ფორმატსა და გარემოებებს EECMD-ს პარტნიორები და ბენეფიციარებიც
უნდა მორგებოდნენ. ერთობლივი ძალისხმევით დაგეგმილი აქტივობები დროულად და წარმატებით
განხორციელდა.
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სალომე მუხურაძე
EECMD პოლიტიკური
პარტიების მხარდაჭერის
პროგრამის უფროსი
ოფიცერი

გამოვყოფდი სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესს, რომელსაც ჯერ კიდევ
2011 წლიდან ვატარებთ, თუმცა ვირტუალურ სივრცეში არასოდეს
გადაგვიტანია. პანდემიისას შექმნილი რთული ვითარების გათვა
ლისწინებით, პროექტი წარმატებით განხორციელდა. სასიხარულოა,
რომ პარტნიორმა პოლიტიკურმა პარტიებმა თამამად ითანამშრომლეს
ჩვენთან არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მოლდოვასა და
ყირგიზეთში, სადაც მარტსა და აპრილში პროექტით გათვალისწინებული
აქტივობები უნდა ჩაგვეტარებინა.
ბუნებრივია, ციფრულ რეჟიმს აქვს თავისი სირთულეები, როგორც
თანამშრომლების, ასევე კონსულტანტებისთვისაც, რადგან სულ სხვა
ფორმატში გვიწევდა მუშაობა. შესაბამისად, მეტი იყო სტრესი და
დატვირთვა. თუმცა, შედეგიდან გამომდინარე, მივაღწიეთ დასახულ
მიზანს. დროულად დასრულებული პროექტები, მონაწილეთა აქტივობები
და ხარისხიანი საბოლოო პროდუქტიც ამის დასტურია. ძალზე ნაყო
ფიერი თვეები გამოგვივიდა. ყველაფერთან ერთად, პროგრამამ მოქნი
ლადაც იმუშავა და ეს მოქნილობაც ხაზგასასმელია. დიდი მნიშვნელობა
აქვს, რამდენად ადეკვატურად შეძლებს კოლექტივი, მოერგოს ახალ
რეალობას. საბედნიეროდ, ეს ჩვენი, როგორც გამორჩეული ორგანიზაციის
ერთ-ერთი მახასიათებელია“.

მარტის თვიდან მოყოლებული პოლიტიკური პარტიების პროგრამის ფარგლებში არაერთი
ღონისძიება ჩატარდა: გაიმართა 9 ონლაინ შეხვედრა „ლელო საქართველოსთვის“ ქალთა
საბჭოსთან, რის საფუძველზეც შეიქმნა საბჭოს ინსტიტუციური განვითარების ორწლიანი გეგმა;
პროექტ REACH for Democracy-ის ფარგლებში ოთხი სამუშაო შეხვედრა ჩატარდა ყირგიზ
და მოლდაველ მონაწილეებთან; ამავე პროექტის ფარგლებში დასრულდა მუშაობა კვლევაზე
- „ქალი ამომრჩევლის ელექტორალური ქცევის რაციონალური და ირაციონალური
ასპექტები“ და მრავალპარტიული დიალოგის ფორმატში გაიმართა მისი პრეზენტაცია.
რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, წლის ბოლომდე ბევრი რამ ისევ ონლაინ რეჟიმში გაგრძელდება.
გარკვეული პროექტებისთვის პირისპირ შეხვედრები და პრეზენტაციებიც იგეგმება.
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პანდემია და დემოკრატიის განათლების პროგრამა
დემოკრატიის განათლების პროგრამისთვის დისტანციური სამუშაო რეჟიმი დიდი გამოწვევა იყო,
თუმცა, სწავლების ონლაინ ფორმატზე გადასვლის კუთხით აქაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები ისე გადაეწყო, რომ მიმდინარე პროექტები არ
შეჩერებულა.
მთლიანობაში სხვადასხვა ოფიციალური პირის მონაწილეობით 9 მსგავსი შეხვედრა
გაიმართა. პანდემიისას დემოკრატიის სკოლების კურსდამთავრებულებმა მაღალი სამოქალაქო
პასუხისმგებლობა გამოავლინეს და აქტიურად ჩაერთნენ საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა
ტიპის მოხალისეობრივ საქმიანობაში, რომელიც ყველაზე დაუცველი და მოწყვლადი ჯგუფების:
მარტოხელა მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა დახმარებას ითვალისწინებდა.
გარდა ამისა, პროგრამის ფარგლებში გაიმართა ონლაინ შეხვედრები სხვადასხვა აქტუალურ თემებზე,
როგორიცაა - „რუსეთიდან მომავალი ჰიბრიდული საფრთხეები, კრემლის ანტიდასავლური
პროპაგანდა, საინფორმაციო ომი და კონსპირაციების თეორიები“, ასევე, ონლაინ ლექცია განათლებისა და მისი თანამედროვე გამოწვევების შესახებ.
ცხადია, დემოკრატიის პროგრამის სამომავლო გეგმებზე პანდემიამ გავლენა მოახდინა. აშშ-ს
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული პროექტის, Drive Demcracy-ის
ფარგლებში ალუმნებისთვის დაგეგმილი რეგიონებში გასვლა და მოქალაქეებთან შეხვედრა არსებულ
პირობებში შეუძლებელი იყო, ამიტომ. ღონისძიებების ნაწილმა ონლაინ ფორმატში გადაინაცვლა.
თავად განათლების პროგრამა სრულად მუშაობს და ყველა აქტივობა დისტანციურ რეჟიმში იმართება.
უახლოეს მომავალში რეგულაციების დაცვით იგეგმება მცირე ჯგუფების სამუშაო ფორმატში შეკრებაც,
სადაც დემოკრატიის სკოლების კურსდამთავრებულები სამომავლო გეგმებზე იმსჯელებენ.

„

ნინო ხითარიშვილი
EECMD დემოკრატიის
განათლების პროგრამის
უფროსი ოფიცერი

ამ პერიოდისთვის უკვე შერჩეული გვყავდა ბათუმისა და გორის
დემოკრატიის სკოლის ახალი მონაწილეები და თებერვალში
ვგეგმავდით სწავლების დაწყებას, თუმცა მოგვიანებით ონლაინ რეჟიმზე
გადავერთეთ. ეს ფორმატი ჩვენთვის სიახლე იყო, რადგან დემოკრატიის
სკოლების პროგრამა ძირითადად პირისპირ შეხვედრებსა და დისკუსიებს
ითვალისწინებს. შესაბამისად, გარკვეული ცვლილებების მოხდენა
მოგვიწია: მაგალითად, ლექციების დრო 5 საათიდან - 2-მდე შევამცირეთ,
რომ მონაწილეების ჩართულობა და კონცენტრაცია შეგვენარჩუნებინა.
სხვა მხრივ, ტრენინგები გორსა და ბათუმში ტრადიციული მოდულის
მიხედვით, კვირაში ორჯერ წარიმართა.
გარდა ამისა, ჰოლანდიის საელჩოს მიერ დაფინანსებული პროექტის
ფარგლებში გავმართეთ შეხვედრები ადგილობრივი ხელისუფლების
წარმომადგენლებთან, რაც მათი ანგარიშვალდებულების გაზრდას
ითვალისწინებდა. დაგეგმილი გვქონდა ონლაინ შეხვედრები
მერებთან, გამგებლებთან, გუბერნატორებთან, თუმცა ამ ეტაპზე
წლიური საქმიანობის შეჯამების ნაცვლად, ვამჯობინეთ გაგვეგო, რა
ხდებოდა მუნიციპალიტეტებში Covid-19-ის პრევენციისა და მასთან
ბრძოლის თვალსაზრისით და რა დამატებითი აქტივობები იგეგმებოდა.
შეხვედრები 5 ქალაქში ჩავატარეთ: გორში, თელავში, ბათუმში, ქუთაისსა
და თბილისში, რომელსაც ჩვენს ალუმნებთან ერთად, საქართველოში
ნიდერლანდების ელჩი, მააიკე ვან კოლდამიც ესწრებოდა“.
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EECMD-ის საქმიანობა
უკრაინაში
Covid-19-ით გამოწვეულმა კრიზისმა ჩვენს პროგრამულ საქმიანობაზე
ქვეყნის მასშტაბით განსაკუთრებული გავლენა მოახდინა. უკრაინის
მთავრობის მიერ დაწესებული შეზღუდვებისა და საკარანტინო რეგუ
ლაციების პირობებში იძულებული გავხდით, ხუთივე დემოკრატიის
სკოლა ონლაინ რეჟიმში დაგვესრულებინა და ასე მოვრგებოდით ახალ
რეალობას.

მაია მაჭავარიანი
EECMD პროგრამების
უფროსი კოორდინატორი

საქართველოს დემოკრატიის სკოლების წარმატებული ციფრულ
ფორმატში გადასვლის გამოცდილებით, EECMD-მ სწრაფად შეძლო
ციფრული სწავლების სამუშაო გეგმის შემუშავება და სასწავლო
პროგრამის, მიმდინარე აქტივობებისა და ღონისძიებების ონლაინ
რეჟიმში გადატანა“.

2020 წელი დაიწყო EECMD-ის დემოკრატიის სკოლის პირველი ონლაინ გამოსაშვები
ცერემონიით 2019-2020 წლის ოთხი სკოლის კურსდამთავრებულთათვის. ღონისძიებას უკრაინის
ოთხი რეგიონიდან (ოდესა, დნეპრი, ლვოვი და პოლტავა) 75 სტუდენტი ესწრებოდა.
დემოკრატიის სკოლების მონაწილეთა ჩართულობისა და მოტივაციის ამაღლების მიზნით,
EECMD-მ შექმნა დამატებითი ონლაინ პლატფორმა - ყოველკვირეული ონლაინ დისკუსიები
უკრაინაში მიმდინარე ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიცაა, COVID-19-ის კრიზისთან
გამკლავება, პანდემიის გავლენა ადამიანთა უფლებებზე, ქალთა მიმართ ძალადობაზე, არსებულ
ეკონომიკურ ვითარებასა და მომავალ 2020-ის ადგილობრივ არჩევნებზე. დისკუსიებში აქტიურად
მონაწილეობდნენ უკრაინისა და საქართველოს დემოკრატიის სკოლების კურსდამთავრებულები,
პოლიტიკური პარტიების, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, აქტივისტები და სხვა.
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„
„უკრაინაში არსებული კრიზისისა და პირისპირ შეხვედრების შეჩერე
ბის ფონზე, EECMD-მ მალევე შეიმუშავა სწავლების ალტერნატიული
ფორმატი, რათა ახალი სასაწავლო წლიდან სკოლებს რაც შეიძლება
ეფექტურად გაეგძელებინათ ფუნქციონირება. იგეგმება ახალი ციფრული
პლატფორმის შექმნა, რომელიც მორგებული იქნება სკოლების სწავლების
სპეციფიკას; კურიკულუმის მოდიფიკაცია, ასევე, ტრენერებისა და
ფასილიტატორების გადამზადება ციფრულ ფორმატში მაქსიმალურად
ეფექტური სასწავლო პროგრამის შესაქმნელად და მონაწილეთა
მოტივაციისა და ინტერესის ასამაღლებლად.
ოქსანა ლესიკი

უკრაინაში ჩვენ კონტაქტებსა და პარტნიორ ორგანიზაციებთან თანა

მშრომლობის გაღრმავება კვლავ რჩება EECMD-ის პრიორიტეტად.
EECMD პროგრამების
კოორდინატორი უკრაინაში ვიმედოვნებთ, ჩვენი საქმიანობა მალევე განახლდება და ბევრ საინ
ტერესო პროექტს განვახორციელებთ როგორც ონლაინ ისე პირისპირ
შეხვედრების ფორმატში.“

> საბოლოოდ, ყველა სირთულეს, რაც 2020 პანდემიამ მოიტანა, EECMD-მ

თავი წარმატებით გაართვა. მეტიც, შექმნა მოქნილი და თანამედროვე
გამოწვევებზე მაქსიმალურად მორგებული პლატფორმები, რომლებიც
კიდევ უფრო ეფექტურს გახდის ორგანიზაციის საქმიანობას. ამასთან,
დაეხმარება, შესთავაზონ პარტნიორებს ახალი ტიპის მხარდაჭერა,
რათა მომავალში უკეთ შეძლონ მსგავს რთულ სამუშაო პირობებთან
ადაპტირება და საკუთარი ქვეყნებისათვის ესოდენ მნიშვნელოვანი
საქმიანობის გაგრძელება.
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