გზები
პროფესიონალიზაციისკენ:
დაცული ტერიტორიების
მართვისათვის
ინდივიდუალური
და ორგანიზაციული
შესაძლებლობების
განვითარება.
აღმოსავლეთ ევროპის
გამოცდილება

გზები პროფესიონალიზაციისკენ:
დაცული ტერიტორიების მართვისათვის
ინდივიდუალური და ორგანიზაციული
შესაძლებლობების განვითარება.
აღმოსავლეთ ევროპის გამოცდილება

წინამდებარე პუბლიკაცია მიმოიხილავს
პროექტის “აღმოსავლთ ევროპაში
დაცული ტერიტორიების ეფექტიანი
მართვისთვის შესაძლებლობების
განვითარების გეგმები” (2012-2015),
რომელიც განხორცილდა ორგანიზაციის
“დაცული ტერიტორიების ფონდი
პროპარკი”/”ProPark Foundation for Protected
Areas” (რუმინეთი) მიერ გერმანიის ბუნების
კონსერვაციის ფედერალური სააგენტოს,
BfN-ის ფინანსური დახმარებით (FKZ 3512 82
1800).
სასურველი ფორმა ციტირებისთვის:
Appleton M.R., Ioniță A. and Stanciu, E. (2017).
Pathways to professionalisation: developing
individual and organisational capacities for
protected area management. Lessons from
Eastern Europe. BfN, Bonn.
ავტორები: მაიკ აპლტონი არის
ორგანიზაციის “დაცული ტერიტორიები
გლობალური ველური ბუნების
კონსერვაციისთვის” დირექტორი (www.
globalwildife.org) და IUCN-ის დაცული
ტერიტორიების მსოფლიო კომისიის
თავმჯდომარის მოადგილე. ალინა
იონიტა და ერიკა სტანცუ წარმოადგენენ
ორგანიზაციას “დაცული ტერიტორიების
ფონდი პროპარკი” (www.proark.ro).
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ხელმძვანალები: დოქტორი რალფ
გრუნვალდი და ჯიზელა სტოლპე, ბუნების
კონსერვაციის ფედერალური სააგენტო,
ბუნების კონსერვაციის საერთაშორისო
აკადემია, ვილმის კუნძული, 18581 პუტბუსი,

გერმანია.

გარეშე.

რედაქტირება: “დაცული ტერიტორიების
ფონდი პროპარკი”, 175,500051, ბრასოვი,
რუმინეთი. www.propark.ro

მადლობა: ProPark-ი და ავტორები
მადლობას უხდიან გერმანიის ბუნების
კონსერვაციის ფედერალურ სააგენტოს
როგორც პროექტის ისე ბროშურის
დაფინანსებისთვის. დოქტორმა რალფ
გრუნვალდმა და ჯიზელა სტოლპემ პროექტს
მნიშვნელოვანი ტექნიკური დახმარება
აღმოუჩინეს, ხოლო სამეთვალყურეო
საბჭოს მიერ პროექტის განხორციელების
მნიშვნელოვან ეტაპებზე სტრატეგიული
დახმარების გაწევა მოხდა. პროექტის
განხორციელება არ იქნებოდა შესაძლებელი
ან წარმატებული მათ გარეშე, ვინ პროექტის
სხვადასხვა ეტაპზე ჩაერთო და საკუთარი
წვლილი შეიტანა მის განხორციელებაში.
ესენი არიან სხვადასხვა ქვეყნის დაცული
ტერიტორიების სახელმწიფო უწყებები,
ეროვნული კონსულტანტები და ექსპერტები,
სამუშაო შეხვედრების მონაწილეები და 23
ქვეყნის დაცული რეტიტორიების 1,5000-ზე
მეტი თანამშრომელი.

გამომცემელი: Bundesamt für Naturschutz
(BfN), Federal Agency for Nature Conservation,
Konstantinstrasse 110, 53179 Bonn, Germany. www.bfn.de
ბროშურა ასევე ხელმისაწვდომია
ელექტრონულად: http://www.bfn.de/06_
akademie_natursch.html
ყველა უფლება დაცულია BfN-ის მიერ.
გამომცემელი არ აგებს პასუხს წინამდებარე
ანგარიშში წარმოდგენილი განცხადებების
და მოსაზრებების სისწორეზე, დეტალებსა
და სისრულეზე. ასევე ვერ იძლევა იმის
გარანტიას, რომ მესამე მხარის კერძო
უფლებები დაცულია.
ბროშურაში გამოთქმული მოსაზრებები
ავტორებს ეკუთვნის და არ წარმოადგენს
გამომცემლის პოზიციას.
საავტორო უფლებებით დაცული
წინამდებარე მასალის არც ერთი ნაწილი
არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს რაიმე
ფორმით ან საშუალებით, ელექტრონულად
ან მექანიკურად, მათ შორის ასლის
გადაღების, ჩაწერის ან ინფორმაციის
შენახვისა და მოძიების რაიმე სხვა
სისტემის საშუალებით საავტორო უფლების
მფლობელის წერილობითი ნებართვის

Photo credits:
• Propark Fundația pentru Arii Protejate - front
cover, 11, 13, 15, 34, 35, back cover
• Asociația Pentru Conservarea Diversității Biologice
& Silviu Chiriac - front cover, 22, 34, 35
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წინასიტყვაობა

მიწის გამოყენების კატეგორიებს შორის
დაცული ტერიტორიები ერთ-ერთი ყველაზე
მსხვილი კატეგორიაა. აიჩის მე-11 მიზნის
თანახმად, დაცულმა ტერიტორიებმა 2020
წლისთვის ხმელეთის 17%, ხოლო წყლის 10%
უნდა დაფაროს. დაცული ტერიტორიების
ქსელი დაცვისა და გამოყენების სხვადასხვა
ფორმას გულისხმობს - ნაკრძალი მკაცრი
დაცვის ზონაა და ადამიანისმიერ ჩარევას
სრულად გამორიცხავს, ეროვნულ პარკში
დაშვებულია საგანმანათლებლო და
სარეკრეაციო აქტივობები, ტრადიციული
გამოყენების ზონებში (როგორც ხმელეთზე,
ისე წყალში) კი დაშვებულია ადგილობრივი
მოსახლეობის მიერ ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობა, მაგალითად
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, ტყის
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რესურსებით სარგებლობა, თევჭერა.
დაცული ტერიტორიების ქსელის დაცვასა
და მართვაში ჩართულია არა მხოლოდ
სამთავრობო სტრუქტურები, არამედ
მეტყევეები, ფერმერები, მეთევზეები,
ადგილობრივი მოსახლეობა, მიწის
მესაკუთრეები, არასამთავრობო და კერძო
სექტორი. მათ მიერ დაცული ტერიტორიების
ქსელის დაცვა გულისხმობს დაცული
ტერიტორიების საკმაოდ კომპლექსური
ფუნქციების მართვას, მათ შორის:
•• ეროვნული, რეგიონული და გლობალური
მნიშვნელობის სახეობების, ჰაბიტატების
და ეკოსისტემების დაცვას;
•• ადგილობრივი და ეროვნული
ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანი
ეკოსისტემების შენარჩუნებას;

•• ადგილობრივ დონეზე მდგრადი
განვითარების და ბუნებრივი რესურსების
მდგრადი გამოყენების ხელშეწყობას;
•• ტურიზმისა და რეკრეაციის ხელშეწყობას;
•• დამატებითი შემოსავლის გაჩენის
მიზნით ბუნებრივი რესურსების
მართვისადმი ახლებული, სამეწარმეო
მიდგომების მოსინჯვას;
•• კომპლექსური ორგანიზაციების მართვას
და სხვა სექტორებთან თანამშრომლობას;
•• მმართველობის ღია, თანასწორი
და მონაწილეობრივი ფორმების
ამოქმედებას.
საკითხებისა და ამოცანების
მრავალფეროვნება დაცული ტერიტორიების
ახალი, ჯერ-ჯერობით ნაკლებად

აღიარებული “სექტორის” გაჩენას
განაპირობებს. დაცული ტერიტორიები
მიწის გამოყენების თვალსაზრისით
ჯერ კიდევ მარგინალურ კატეგორიად
აღიქმება, ხოლო მათ, ვინც ამ სექტორშია
დასაქმებული აკლიათ ძლიერი, კარგად
ჩამოყალიბებული და გამაერთიანებელი
პროფესიული იდენტობა. დაცული
ტერიტორიების სექტორში მუშაობის
პირობები საკმაოდ რთულია, ხშირად
სახიფათოც კი, ანაზღაურება დაბალია,
ბიუჯეტი ამოცანებთან შეუსაბამო (ხშირად,
საბიუჯეტო შემცირება სწორედ დაცული
ტერიტორიების სექტორის ხარჯზე ხდება),
ხოლო პოლიტიკური ინტერესი დაბალი.
ბევრი დაცული ტერიტორია ე.წ. გაზეთის
დაცულ ტერიტორიად რჩება მიუხედავად

იმისა, რომ მათი რეალური პოტენციალი
საკმაოდ მაღალია. ერთ-ერთი სტატიის (Gill
et al (2017) მიხედვით, იმ შემთხვევაში თუკი
საზღვაო დაცული ტერიტორია საკმარისი
და მომზადებული თანამშრომლებითაა
დაკომპლექტებული, მისი ეკოლოგიური
ეფექტი 2.9-ჯერ უფრო დიდია ვიდრე სხვა
შემთხვევაში.
იმისთვის, რომ დაცული ტერიტორიების
ფუნქციონირება უფრო წარმატებული
იყოს, საჭიროა დაცული ტერიტორიების
მართვის, როგორც სერთიფიცირებული
და სტანდარტიზებული პროფესიის
აღიარება, ასევე ადგილზე მომუშავე
პრაქტიკოსებისთვის სამუშაო პირობების
გაუმჯობესება, ექიმების, მასწავლებლების

და ინჟინრების მსგავსად მათი, როგორც
კონკრეტული და დაფასებული პროფესიის
წარმომადგენლების აღიარება.
წინამდებარე პუბლიკაციის მიზანია
აღწეროს პროცესი, რომელიც ხელს შეუწყობს
დაცული ტერიტორიების მენეჯერის
პროფესიის ჩამოყალიბებას 23 ქვეყანაში
აღმოსავლეთ ევროპისა და კავკასიის
მასშტაბით. რამდენიმე ქვეყანამ უკვე
დაიწყო ეს პროცესი და იმედია, რომ
წინამდებარე პუბლიკაცია მათ წამოწყებას
კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს, ხოლო სხვა
ქვეყნებს წაახალისებს, რომ მსგავსი პროცესი
წამოიწყონ.
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1. დაცული ტერიტორიები,
შესაძლებლობები და
პროფესიონალიზაცია

1.1. შესაძლებლობების განვითარება
ერთ-ერთი განმარტების მიხედვით, შესაძლებლობების განვითარება წარმოადგენს
“ინდივიდების, ორგანიზაციებისა და საზოგადოების შესაძლებლობების გაძლიერების
პროცესს მათ მიერ რესურსების ეფექტურად და მდგრადად გამოყენების მიზნით”
(GTZ, 2003). აღნიშნული განმარტება გულისხმობს, რომ შესაძლებლობები შეიძლება
განვითარდეს სამ სხვადასხვა, მაგრამ ერთმანეთთან დაკავშირებულ დონეზე.

დ სა დ მ ი ა
ებ
უ ლ ებ

ცო

კომპეტენცია

ნა

დ

ფორმალური ტრეინინგი და სწავლება ინდივიდუალური შესაძლებლობების განვითარების
უმნიშვნელოვანეს წინაპირობას წარმოადგეს, თუმცა სწავლების 70% გამოცდილებითა
და სხვებთან სოციალური ინტერაქციის საშუალებით მიიღწევა (Lombardo and
Eichinger, 1996). კომპეტენციაზე დაფუძნებული (competence-based) შესაძლებლობების
განვითარება მიიღწევა უნარების, ცოდნის და საქმისადმი დამოკიდებულების/მიდგომის
ჩამოყალიბებით (ნახ. 1). გამომუშავებული უნარები საქმის სანდოდ და თანმიმდევრულად
შესრულების შესაძლელობას იძლევა; ცოდნა საკითხის თეორიული და ტექნიკური გაგების
საშუალებაა, ხოლო საქმისადმი სწორი დამოკიდებულება და მოტივაცია უზრუნველყოფს
ინდივიდების მიერ საქმის კეთილსინდისიერად და ეთიკური პრინციპების დაცვით
შესრულებას. საქმის ეფეტურად შესრულებისთვის ასევე საჭიროა ე.წ. “რბილი” უნარები,
ანუ ისეთი პიროვნული მახასიათებლები, როგორიცაა ლიდერობის უნარი, კრიტიკული
აზროვნება, კრეატიულობა და კოლაბორაციის უნარი.

ნარები
უ

საქმი
დ ამოკი

ნახ. 1 კომპეტენციის ელემენტები
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ორგანიზაციული შესაძლებლობები

საზოგადოებრივი შესაძლებლობები

ინდივიდების ეფექტურობა მეტწილად ორგანიზაციული შესაძლებლობების არსებობითაა
განპირობებული. ქვემოთ წარმოდგენილ ნახატში ჩამოთვლილი ელემენტების გარეშე
კომპეტენტური ინდივიდების ეფექტურობა მცირდება.

საზოგადოებრივი შესაძლებლობები
(ხშირად გამოიყენება ტერმინი “ხელის
შემწყობი გარემო”) გულისხმობს ყველა
არსებულ წესს, კანონს, პოლიტიკას,
მმართველობის ფორმას, ძალთა
გადანაწილებას, ფასეულობებს, სოციალურ
ნორმებს და საზოგადოებრივ განწყობებს,
რაც სამოქალაქო ჩართულობას განაპირობებს
(გაეროს განვითარების პროგრამა, 2009).
წინამდებარე პროექტი საზოგადოებრივ
შესაძლებლობებს პირდაპირ არ შეხებია.

სწრაფვა
სტრატეგია

ორგანიზაციული
უნარები

ადამიანური სისტემები და ორგანიზაციული
რესურსები ინფრასტრუქტურა სტრუქტურა
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კულტურა

ნახ. 2 ორგანიზაციული შესაძლებლობის ძირითადი ელემენტები (McKinsey and Company, 2001).

კავშირი ორგანიზაციულ და
ინდივიდუალურ შესაძლებლობებს
შორის
გამართული ფუნქციონირებისთვის
ეფექტურ ორგანიზაციებს ეფექტური
ინდივიდები სჭირდება; ასეთ
ორგანიზაციებში ყურადღება უნდა
მიექცეს ადამინური რესურსების
მართვას არა მხოლოდ გამართული
სისტემისა და პროცედურების ქონის
თვალსაზრისით, არამედ თანამშრომლების
შესაძლებლობების განვითარების, მათი
მორალის, მოტივაციის, პიროვნული
და კარიერული ზრდის კუთხითაც.
ორგანიზაციამ შესაბამისი გარემო უნდა
შექმნას იმისათვის, რომ დახელოვნებული
და მოტივირებული ინდივიდების
ეფექტურობა რაც შეიძლება მაღალი იყოს.

1.2. დაცული
ტერიტორიების მართვის
პროფესიონალიზაცია
პროფესია უფრო მეტია ვიდრე უბრალოდ
სამსახური. იგულისხმება, რომ ამა თუ იმ
პროფესიის არჩევით, ჩვენ ვთანხმდებით,
რომ ვიყოთ საზოგადოების მნიშვნელოვანი
წევრი, გავხდეთ კომპეტენტური არჩეულ
სექტორში, რეგულარული პროფესიული
განვითარების გზით შევინარჩუნოთ
პროფესიული უნარ-ჩვევები, ვიმოქმედოთ
ეთიკური ნორმების ფარგლებში და
დავიცვათ საზოგადოებრივი ინტერესები
(TotalProfessions.com, 2016).
ამა თუ იმ პროფესიის ფლობა როგორც
წესი გულისხმობს, რომ ამ პროფესიის
წარმომადგენლები აღწევენ და
ინარჩუნებენ სტანდარტებს, რომელთა
მიხედვით ხდება მათი ცოდნის,
კომპეტენციის და ასევე მათი პიროვნული

ქცევის განსაზღვრა. სტანდარტები ხშირად
სასწავლო და საკვალიფიკაციო პროგრამებს
უკავშირდება, რომლებიც შესაძლებელია,
რომ ფორმალურად იყოს აღიარებული
ეროვნულ დონეზე რსებული უწყებების
მიერ.
დაცული ტერიტორიების მართვის
პროფესიონალიზაციის საჭიროებამ 2014
წელს ჩატარებული IUCN-ის მსოფლიო
კონგრესის ერთ-ერთ რეკომენდაციაში
გაიჟღერა: “ მოხდეს ყველა ტიპის დაცული
ტერიტორიის მენეჯერების და მცველების
როგორც “პროფესიონალების” აღიარება
პროფესიული სწავლების სისტემებითა
და ინსტრუმენტებით, და ამ გზით
ხელი შეეწყოს დაცული ტერიტორიების
მართვის გაძლიერებას კომპეტენტური
ინდივიდებისა და ეფექტური
ორგანიზაციების საშუალებით”.
დაცული ტერიტორიების მართვის, როგორც
ცალკე პროფესიის ჩამოყალიბება შემდეგი

მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმას
გულისხმობს:
•• დაცული ტერიტორიების მართვასთან
დაკავშირებული საქმიანობების
ოფიციალურად აღიარება;
•• კომპეტენციისა და საქმის წარმოების
აღიარებული სტანდარტების მიღება და
მათი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან
ინტეგრირება;
•• პროფესიული განვითარებისა და
კარიერული ზრდის შესაძლებლობების
გაუმჯობესება;
•• ადექვატური ანაზღაურების, სამუშაო
პირობებისა და უსაფრთხოების ზომების
მიღება.
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2015 წელს IUCN-ის დაცული ტერიტორიების
მსოფლიო კომისიის (WCPA) მიერ
შემუშავებული #1 პროგრამა “დაცულ
ტერიტორიებში შესაძლებლობების
განვითარების სტრატეგიული ჩარჩო
დოკუმენტი” დაცულ ტერიტორიებთან
დაკავშირებული საქმიანობების

პროფესიებად ჩამოყალიბების პროცესში ოთხ
ძირითად მიზანს განიხილავს (http://cmsdata.iucn.
org/downloads/sfcd_final_july_2015.pdf):
1) კომპეტენციაზე დაფუძნებული მიდგომის
ხელშეწყობის მიზნით, IUCN-ის დაცული
ტერიტორიების მსოფლიო კომისიის (WCPA)
დახმარებით ხელმისაწვდომი ხდება ამ ეტაპზე
არსებული ინსტრუმენტები, სახელმძღვანელოები და
დამხმარე მასალები.
2) დაცულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული
საქმიანობები და ასოცირებული სტანდარტები
ოფიციალურად დარეგისტრირებულია სულ მცირე ათ
ქვეყანაში.
3) დაცული ტერიტორიების დამსაქმებლებს და მენტორებს
ეძლევათ შესაძლებლობა, რომ აითვისონ და გამოიყენონ
კომპეტენციაზე დაფუძნებული მიდგომა თანამშრომელთა
შესაძლებლობების განვითარების პროცესში.
4) იმ ორგანიზაციებსა და უწყებებს, რომელთა ფუნქციაა დაცული
ტერიტორიების მართვა ყველანაირი პირობა აქვთ შექმნილი, რომ
მათ შეძლონ არსებული სამუშაო პრაქტიკის გაუმჯობესება და
გადახალისება.
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პირველი მიზნის ქვეშ მიღწეული მთავარი შედეგი დაცული
ტერიტორიების პრაქტიკოსებისთვის კომპეტენციების გლობალური
რეესტრის შექმნაა (Appleton, 2016). აღნიშნული რეესტრის ფარგლებში
იდენტიფიცირებულ იქნა დაცული ტერიტორიების მართვისთვის
მნიშვნელოვანი 300 უნარ-ჩვევა და მათთან ასოცირებული ცოდნა
(კომპეტენცია). პროფესიონალიზაციის მნიშვნელობა 2016 წლის კონსერვაციის
მსოფლიო კონგრესის 103-ე რეკომენდაციაშიც არის ასახული: “პარკის რეინჯერის
პროფესიის ჩამოყალიბება, აღიარება და რეგულირება”. (https://portals.iucn.org/library/
sites/library/files/resrecfiles/WCC_2016_REC_103_EN.pdf)
წინამდებარე პუბლიკაციაში ასახულმა პროექტმა და აქტივობებმა შექმნა ე.წ.
სასწავლო პლატფორმა, დატესტა IUCN WCPA-ის სტრატეგიული ჩარჩო დოკუმენტი და
კომპეტენციების რეესტრი, ასევე საფუძველი ჩაუყარა შესაძლებლობების განვითარების
საკითხებზე მომუშავე IUCN WCPA-ის თემატური ჯგუფის შექმნას. რუმინეთში,

მოლდოვეთში, ხორვატიასა და საქართველოში დაცულ ტერიტორიებზე შესაძლებლობების
განვითარების ინსტიტუციონალიზაციის მიზნით განხორციელებული სამუშაოების
ფარგლებში სტრატეგიული ჩარჩო დოკუმენტის რამდენიმე მიზნის განხორციელება
უკვე დაიწყო, რაც იმედია სხვა ქვეყნებსაც წაახალისებს, რომ მათაც იგივე გზა
აირჩიონ.

1.3.

შესაძლებლობების განვითარების გეგმები

დაცული ტერიტორიების შესაძლებლობების განვითარების გეგმა
განმარტებულია, როგორც “სტრატეგიების და ქმედებების ერთიანობა,
რომლებიც მიმართულია ინდივიდუალური, ინსტიტუციური და
საზოგადოებრივი შესაძლებლობების გაძლიერებაზე და ხელს უწყობს
დაცული ტერიტორიების წარმომადგენლობითი და ერთიანი ქსელის
შექმნას, მართვის პროცესში დაფიქსირებული ძირითადი სისუსტეების
და საფრთხეების აღმოფხვრას და დაცული ტერიტორიების სისტემის
შიგნით ხელშემწყობი გარემოს გაუმჯობესებას (Ervin et al 2007). ასეთი
გეგმის არსებობა უზრუნველყოფს დაცული ტერიტორიების სისტემის
დონეზე ცხადი და შორს მიმავალი, თანმიმდევრული მიდგომის
არსებობას (რაც განსხვავდება ცალკეული და ერთმანეთთან
შეუსაბამო ad hoc ქმედებებისგან), ასევე ხელს უწყობს
რესურსების ეფექტურ გადანაწილებას და ფინანსების მოძიებას.
შესაძლებლობების განვითარების გეგმების ფარგლებში
შესაძლებელია ინდივიდუალური და ორგანიზაციული
შესაძლებლობების ერთმანეთთან დაკავშირება, თუმცა
ამისთვის საჭიროა, რომ ეს გეგმები ბოლომდე შემუშავდეს
და მათ განხორციელებაზე პასუხისმგებელმა
ორგანიზაციებმა საკუთარი როლი გააცნობიერონ.

1.4. გამოწვევები აღმოსავლეთ
ევროპაში და პროექტის
საჭიროება
1990 წლის შემდგომმა პოლიტიკურმა
ცვლილებებმა აღმოსავლეთ ევროპის უმეტეს
ქვეყნებში დაცული ტერიტორიების სისტემაში
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ახალი გამოწვევები, ინსტიტუციური
და მმართველობითი ცვლილებები
გამოიწვია. ამ ყოველივემ კი თავის
მხრივ ასახვა ჰპოვა ინდივიდუალურ
და ორგანიზაციულ დონეზე არსებულ
შესაძლებლობებზე. აღმოსავლეთ ევროპის
უმეტეს ქვეყნებში დაცული ტერიტორიების
სისტემის შესაძლებლობათა განვითარება
ძირითადად ხდება ერთჯერადი,
ინდივიდუალური პროექტების ფარგლებში
განხორციელებული ტრეინინგ კურსების
საშუალებით. მიუხედავად იმისა, რომ
ხშირად ეს ინდივიდუალური ტრეინინგები
მაღალი ხარისხისაა, ადგილზე არსებული
ხედვისა და სისტემური მიდგომის
არარსებობის გამო, მათ მიერ მიღებული
სარგებელი როგორც წესი მოკლე
ვადიანია. მთავრობისა და დონორების
წინაშე არსებული მთავარი გამოწვევა
შესაძლებლობების განვითარების
იმ ფორმატის მოძიებაა, რომელიც
შედეგებს ინდივიდუალური პროექტების
დასრულების შემდეგაც იქონიებს.
სწორედ ამ გამოწვევის საპასუხოდ,
გერმანიის ბუნების დაცვის ფედერალური
სააგენტოს (Bundesamt für Naturschutz - BfN)
დაკვეთით დაცული ტერიტორიების ფონდ
ProPark-მა (რუმინეთი) განახორციელა
პროექტი “აღმოსავლეთ ევროპაში
დაცული ტერიტორიების ეფექტური
მართვისთვის შესაძლებლობების
განვითარების გეგმები” (2012-2015). პროექტის
მიზანი იყო ტექნიკური დახმარების
საშუალებით აღმოსავლეთ ევროპის
დაცულ ტერიტორიებში შესაძლებლობების
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განვითარების ხელშეწყობა ეროვნული და რეგიონული გეგმების შემუშავებისა და
ინსტიტუციონალიზაციის საშუალებით. ამისათვის კი აღმოსავლეთ და ცენტრალური
ევროპის 23 ქვეყანაში საჭიროებების შეფასება ჩატარდა (იხ. რუკა). ნახ. 3-ზე მთლიანად
პროექტია მიმოხილული, ხოლო მის ქვემოთ პროექტის სხვადასხვა ეტაპია აღწერილი.

დეტალური შეფასება
ზოგადი შეფასება

ნახ. 3 პროექტის მიერ დაფარული ქვეყნები (იხ.ნახ. 4)

ფაზა 1: საჭიროებების გამოვლენა

კომპეტენციაზე დაფუძნებულ შესაძლებლობათა საჭიროებების შეფასება* 23 ქვეყანა (9 დეტალური + 14 ზოგადი)
მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი
ანგარიშები შესაძლებლობათა
საჭიროებებზე
სტატუსი, შესაძლებლობათა
საჭიროებები და რეკომენდაციები

პროექტის
მრჩეველთა საბჭოს
შეხვედრა

ვებ პლატფორმა: http://www.europarc.org/tools-and-training/capacity-building/

*ზოგადი შეფასებები: ალბანეთი, აზერბაიჯანი, ბოსნია და ჰერცოგოვინა,
ბულგარეთი, ხორვატია, ჩეხეთი, ესტონეთი, საქართველო, უნგრეთი, კოსოვო,
ლატვია, ლიტვა, მაკედონია, მოლდოვეთი, მონტენეგრო, პოლონეთი, რუმინეთი,
სერბეთი, სლოვაკეთი, სლოვენია, თურქეთი და უკრაინა.

*დეტალური შეფასებები: ხორვატია, ესტონეთი, საქართველო, ლატვია,
რუმინეთი, სერბეთი, სლოვაკეთი, სლოვენია და უკრაინა.

ეროვნული და რეგიონული მიდგომისთვის სამიზნე ქვეყნებს შერჩევა
• სამიზნე ქვეყნების/რეგიონების (ბალტიისპირეთის ქვეყნების ჩათვლით)
პირველადი ჩამონათვალი
• პირველი ვიზიტი
• ქვეყნების შერჩევა

ფაზა 2: ეროვნული და რეგიონული გეგმების შემუშავება
• ეროვნული კოორდინატორის და ფასილიტატორის შერჩევა
• ადგილობრივი პარტნიორების შერჩევა და მათთან
კოორდინაცია
• სამუშაო ჯგუფების ჩამოყალიბება
• გეგმების შემუშავება

ეროვნული გეგმები:
საქართველო და ხორვატია

ნახ. 4 პროექტის მიმოხილვა
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რეგიონული გეგმები: რუმინეთი
და მოდლოვეთის რესპუბილკა

2. პროექტის განხორციელება

ფაზა 1: კომპეტენციაზე დაფუძნებული შესაძლებლობების საჭიროებების ანალიზი
პროექტის დასაწყისში რეგიონის 23 ქვეყანაში (იხ. ნახ. 3) შეფასდა დაცული ტერიტორიების მართვის არსებული შესაძლებლობები.
ცალკეული ინდივიდების (ან მათი მენეჯერების) გამოკითხვის ნაცვლად, გამოყენებულ იქნა სტრუქტურირებული, კომპეტენციაზე
დაფუძნებული მიდგომა (იხ.Appleton, 2016), რომელიც შემდეგ ეტაპებს გულისხმობს:
ეტაპი 1. იმ კომპეტენციების სრული
ეტაპი 2. მენეჯერების მიერ
ეტაპი 3. ინდივიდების მიერ
სიის შედგენა, რომლებიც საჭიროა
ზოგადი კომპეტენციის
კომპეტენციაზე დაფუძნებული
დაცული ტერიტორიების მართვის
შეფასება. 23 ქვეყნის 1,070 დაცული
დეტალური თვითშეფასება. 23
ნებისმიერ დონეზე და ნებისმიერი
ტერიტორიის წარმომადგენელმა 354-მა
ქვეყნიდან 9 ქვეყნის 208 დაცული
ტიპის სამუშაოს შესრულებისას.
მენეჯერმა თავისი თანამშრომლების
ტერიტორიის 1,457-მა ყველა დონის
გამოყენებულ იქნა 125 კომპეტენციის
შესაძლებლობები შეაფასეს. შეფასება
თანამშრომელმა შეაფასა საკუთარი
ჩამონათვალი, რომელიც დაჯგუფებული იყო მოხდა ოთხივე სამუშაო დონის
კომპეტენცია კონკრეტულ ტექნიკურ და
10 სხვადასხვა ტექნიკურ კატეგორიაში და 4
თანამშრომლების, ათიდან ყველა
სპეციფიურ უნარ-ჩვევებთან მიმართებაში.
სხვადასხვა სამუშაო დონეზე. აღნიშნული
ტექნიკურ კატეგორიასთან მიმართებაში
გამოყენებულ იქნა 0-4 სკალით შეფასება
ჩამონათვალი იმ სიის ადრინდელი ვერსია
და გამოყენებულ იქნა 0-4 სკალით
(იხ. ნახ. 5).
იყო, რომელიც მოგვიანებით აპლეტონის
შეფასება (იხ. ნახ. 5).
სტატიაში გამოქვეყნდა (Appleton,2015).
შედეგები, მიგნებები და
რეკომენდაციები
გამომდინარე იქედან, რომ კომპეტენციის
შესაფასებლად გამოიყენებულ იქნა
რაოდენობრივი სკალა, შეკითხვებზე
პასუხები აღარ იყო თარგმანზე
დამოკიდებული, შესაბამისად პირდაპირ
მოხდა მათი გაანალიზება და ცხრილური
ასახვა. კომპეტენციის კატეგორიებისა
და ინდივიდუალური კომპეტენციების
ვიზუალურად გამოსახვისთვის გამოყენებულ
იქნა ე.წ. “შუქნიშნის” გრაფიკი. ამ სახით
შესაძლებელი ხდება შედეგების სწრაფი
ვიზუალიზაცია და ძირითადი მიგნებების
ეფექტურად პრეზენტაცია. ნახ. 5-ზე ერთერთი მაგალითია წარმოდგენილი.

A. მე-3 დონის თვით-შეფასება კომპეტენციის კატეგორიებში. ყველა ქვეყნისთვის საშუალო

■ 1 მინიმალური
■ 2 საშუალო
■ 3 კარგი

■ 4 ძალიან კარგი

0
1

2
3
4

უნარ-ჩვევების
კატეგორიების
აღმნიშვნელი
აბრევიატურები - მაგ.
FRM = ფინანსების და
რესურსების მართვა, HUM
= ადამიანური რესურსების
მართვა და განვითარება.
სხვა დეტალებისთვის
იხილეთ Appleton et al (2015).

შეფასების სკალა
უნარ-ჩვევების საჭიროება არ არის
უნარ-ჩვევების საჭიროება არის, მაგრამ კომპეტენციის დონე ძალიან დაბალია.
შესაძლებლობების მნიშვნელოვნად გაძლიერებაა საჭირო.
უნარ-ჩვევების საჭიროება არის, კომპეტენციის დონე საშუალოა. დამატებითი
შესაძლებლობების გაძლიერებაა საჭირო.
უნარ-ჩვევების საჭიროება არის, კომპეტენციის დონე დამაკმაყოფილებელია.
შესაძლებლობების რეგულარული განახლებაა საჭირო.
უნარ-ჩვევების საჭიროება არის, კომპეტენციის დონე ძალიან მაღალია. შეუძლიათ
ტრეინინგების ჩატარება.
ნახ.5 შეფასების შედეგების ამსახველი გრაფიკის მაგალითი
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შესაძლებლობების საჭიროებების შეფასების
პროცესი და შედეგები დეტალურად
აღწერილია თითოეული ქვეყნისთვის
მომზადებულ ანგარიშში და საბოლოოდ
გაერთიანებულია შემაჯამებელ ანგარიშში;
დეტალებისთვის სწორედ ამ დოკუმენტების
ნახვა იქნება საჭირო (Appleton et al, 2015).
აგრეგირებული შედეგების ანალიზი
გარკვეული სიფრთხილით უნდა გაკეთდეს,
ვინაიდან მათი საშუალებით ქვეყნებს
შორის განსხვავებები შეიძლება კარგად არ
ჩანდეს. თუმცა რეგიონულ დონეზე შემდეგი
ოთხი ძირითადი შედეგი იკვეთება:
•• მთელი რეგიონის მასშტაბით
ადგილობრივ მოსახლეობასთან მუშაობა
არის ერთ-ერთი ის უნარ-ჩვევა, რომელიც
განსაკუთრებით აკლიათ რეინჯერებს
და ტექნიკურ თანამშრომლებს,
რომლებიც აღიარებენ ადგილობრივ
მოსახლეობასთან კომუნიკაციისა და
თანამშრომლობის მნიშვნელობას.
•• რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ველური
სახეობების ამოცნობა და კონსერვაციული
ბიოლოგია ერთ-ერთი ის კომპეტენცია,
რომლის ნაკლებობა თითქმის ყველა
დონეზე გამოაშკარავდა. შესაძლებელია,
რომ ბუნების ისტორიის და კონსერვაციის
უგულვებელყოფა გამოწვეულია იმით,
რომ დაცული ტერიტორიებში ძირითადი
აქცენტი თემთან ურთიერთობასა და
ტურიზმზეა გადატანილი.
•• მთელს რეგიონში თითქმის ყველა რანგის
თანამშრომელი აღიარებს ეფექტური
კომუნიკაციისთვის უნარ-ჩვევების
საჭიროებას.
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•• თითქმის ყველა ქვეყანაში რეინჯერებისთვის პირველადი დახმარება მნიშვენლოვანი
პრიორიტეტია.
კვლევის ძირითადი მიგნებები და დასკვნები თავმოყრილია ცხრილი 1-ში.
ცხრილი 1. შესაძლებლობების საჭიროებათა რეგიონული შეფასების ძირითადი მიგნებები და
დასკვნები
ზოგადი დასკვნა
აღმოსავლეთ ევროპის დაცული ტერიტორიების ეფექტურად სამართავად, დაცულ
ტერიტორიებში დასაქმებული თანამშრომლების აზრით საჭიროა შესაძლებლობების
განვითარების გაძლიერებული პროგრამა. მათი აზრით, ეს პროგრამა უნდა იყოს გამოვლენილ
საჭიროებებზე დამყარებული, სამიზნე ჯგუფისთვის მისაღები, პროფესიონალურად
შემუშავებული, განხორციელებული და შეფასებული, ასევე ხემისაწვდომი და მდგრადი.
ძირითადი მიგნებები
•• ზოგიერთი გამონაკლისის გარდა, გადამზადებისთვის არსებული შესაძლებლობები
არაადექვატურია და მოთხოვნის მხოლოდ 10%-30% დაკმაყოფილება შეუძლია. რეგიონის
აღმოსავლეთ ნაწილში გადამზადების შესაძლებლობები ფაქტიურად არ არსებობს.
•• გადამზადების თემატიკა ხშირად არ ასახავს მენეჯერების მიერ გამოვლენილ
პრიორიტეტებს, ცალკეული თანამშრომლისთვის საინტერესო საკითხს, ან თვითშეფასებით გამოვლენილ საჭიროებებს.
•• ზოგიერთი ქვეყანა გადამზადების კუთხით ზედმეტად დამოკიდებულია
საერთაშორისო პროექტებსა და/ან არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, რაც მიუთითებს
შესაძლებლობების განვითარების ინსტიტუციონალურ სისუსტეზე.
•• მთელს რეგიონში დაცული ტერიტორიების თანამშრომლებისთის ტრეინინგების
ძირითადი ნაწილი ტარდება გარეშე პირისა თუ ორგანიზაციის მიერ. ძალიან იშვითად
ხდება, რომ დაცული ტერიტორიების სააგენტოები თავადვე ზრუნავენ და ავითარებენ
შესაძლებლობების განვითარების პროგრამებს, რომელთაცფორმალური და სისტემატური
ხასიათი ექნებათ.
•• ჩატარებული ტრეინინგების უმრავლესობა არ არის სათანადოდ დოკუმენტირებული და
შენახული. შედეგად, შესაძლებლობების განვითარების პროგრამები ნაკლებად ეფექტურია.
•• გადამზადების და სწავლების ახლებური მეთოდები არ გამოიყენება და მენეჯერების
მიერ არ არის აღიარებული.
•• ქვეყნების უმრავლესობაში ფაქტიურად შეუძლებელია გადამზადებასა და
შესაძლებლობების განვითარებაზე გაწეული ხარჯების დათვლა.

შესაძლებლობების გაძლიერების
სტატეგიული რეკომენდაციები
1. დაცული ტერიტორიების მართვის
პროფესიად გადაქცევის ხელშეწყობა.
2. დაცული ტერიტორიების
შესაძლებლობების განვითარების
რეგიონული ნორმების რეკომენდირება.
3. კომპეტენციაზე დაფუძნებული
შესაძლებლობების განვითარების
რეგიონული ჩარჩოს შემუშავება.
4. შესაძლებლობების განვითარების
ინსტიტუციურად გამართულ პროცესში
ინვესტირების წახალისება.
5. გადამზადებისა და სწავლების დაბალ
ბიუჯეტიანი და იოლად ხელმისაწვდომი
მიდგომების შესახებ რეგიონის
ინფორმირება.
6. შესაძლებლობების განვითარება, როგორც
სავალდებულო მოთხოვნა დაცული
ტერიტორიების მართვის ინსტიტუტებში,
ასევე თავად დაცული ტერიტორიების
შიგნით.
7. ახალი, ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული
მიდგომების დატესტვა და წახალისება.
8. სასწავლო და გაცვლითი ტურების
დიზაინისა და ორგანიზების შესახებ
სახელმძღვანელოს შემუშავება.
9. მდგრადი ტურიზმის ევროპული ქარტიის
დაცულ ტერიტორიებში პოპულარიზაცია.
10. უნივერსიტეტებსა და კოლეჯებში
არსებული დაცული ტერიტორიების
მართვასთან დაკავშირებული კურსების
განახლება და გამრავალფეროვნება.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

შესაძლებლობების გაძლიერების
სტატეგიული რეკომენდაციები
შესაძლებლობების განვითარებისთვის
შესაძლებლობების გაზრდა.
რეგიონის მასშტაბით დაცული
ტერიტორიების თანამშრომლებისთვის
მოსამზადებელი სასწავლო პროგრამის
შემუშავება, დატესტვა და ხელშეწყობა.
კანონაღსრულებაში რეინჯერების
(მათ შორის, უფროსი რეინჯერების)
გადამზადებისთვის პროგრამის
შემუშავება, დატესტვა და ხელშეწყობა.
რეგიონის მასშტაბით თემთან
მუშაობისთვის შესაძლებლობების
განვითარების ინიციტივების
განვითარება, დატესტვა და ხელშეწყობა.
რეგიონის მასშტაბით ტურიზმის
მიმართულებით შესაძლებლობების
განვითარების ინიციატივების
შემუშავება, ტესტირება და ხელშეწყობა.
შესაძლებლობების გაძლიერება
გამოყენებით კონსერვაციულ ბიოლოგიასა
და კონსერვაციულ მენეჯმენტში.
ადგილობრივი ადმინისტრაციისა და
ეროვნული უწყებების შესაძლებლობების
განვითარება დაცული ტერიტორიების
დაგეგმვის, მონიტორინგის და
ანგარიშგების თანამედროვე მიდგომებში.
შესაძლებლობების გაძლიერება
დაცული ტერიტორიების ინოვაციური
და დივერსიფიცირებული დაფინასების
მეთოდებში.
უფროსი მენეჯერებისთვის სპეციალური
ტრეინინგის ჩატარება კონფლიქტის
მოგვარებასა და მოლაპარაკებებში.

კავშირი სხვა პროექტებთან
საჭიროებების შეფასებისას კომპეტენციაზე
დაფუძნებული მიდგომა, რომელიც
ამ პროექტში იქნა გამოყენებული
ამავე დროს წარმოადგენს IUCN WCPAის მიერ დაცული ტერიტორიების
პრაქტიკოსებისთვის შემუშავებულ
კომპეტენციათა გლობალური რეესტრის
ნაწილს (Appleton 2016). ეს უკანასკნელი
ასევე გულისხმობს მსგავსი შეფასებების
ჩატარების დეტალურ მეთოდოლოგიას და
იმას, თუ კომპეტენციათა რეესტრი კიდევ
როგორ შეიძლება იქნეს გამოყენებული.
აღნიშნული რეესტრი უკვე ფართოდ
გამოიყენება პროექტებისა და დაცული
ტერიტორიების ადმინისტრაციების მიერ
მსოფლიოს ხუთ კონტინეტზე. მისი
წარმატების განმსაზღვრელი მთავარი
ფაქტორი არის ის, რომ იგი არ გვთავაზობს
კომპეტენციებისა და სტანდარტების
ერთ უნივერსალურ გეგმას, არამედ
პირიქით, მოუწოდებს მომხმარებლებს,
რომ ადაპტირება გაუკეთონ მოწოდებულ
მასალებს და ისეთი კურსები და
სტანდარტები შეიმუშაონ, რომლებიც მათ
ადგილობრივ კონტექსტ და მოთხოვნებს
შეესაბამება.
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ფაზა 2: დაცული
ტერიტორიების
შესაძლებლობების
განვითარების ეროვნული
და რეგიონული გეგმები
შესაძლებლობათა შეფასების შედეგების
განხილვის შემდეგ, პროექტის
სამეთვალყურეო საბჭომ შეარჩია ოთხი
ქვეყანა, სადაც პროექტი შესაძლებლობების
განვითარების ეროვნული გეგმების
შემუშავებას შეუწყობდა ხელს. ეს
ქვეყნებია: ხორვატია, საქართველო, ასევე
რუმინეთი და მოლდოვეთი ერთად.
თითოეულ ქვეყანაში დაგეგმვის პროცესზე
პასუხისმგებელი სახელმწიფო უწყება
იდენტიფიცირდა, რომლებიც ეროვნული
კოორდინატორებისა და პროექტის გუნდის
დახმარებით პროცესს გაუძღვნენ. ეს
უწყებებია:
ხორვატიაში: ბუნების კონსერვაციის
სახელმწიფო ინსტიტუტი.
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საქართველოში: დაცული ტერიტორიების
სააგენტო.
მოლდოვეთში: გარემოსა და სახელმწიფო
ტყეების მართვის სამინისტრო.
რუმინეთში: გარემოსა და სახელმწიფო
ტყეების მართვის სამინისტრო.

ნახ. 6. ნაჩვენებია შესაძლებლობების განვითარების გეგმების მომზადების ძირითადი ეტაპები.
ანგარიში ტრეინინგებისა და შესაძლებლობების საჭიროებებზე
• ძირითადი საჭიროებები დაცული ტერიტორიების ყველა ტიპის თანამშრომლისთვის
• ზოგადი რეკომენდაციები შესაძლებლობების გაძლიერებისთვის
დეტალური ინფორმაცია ქვეყნის შესახებ
• შესაძლებლობების განვითარების ეროვნული სისტემა
• დაცული ტერიტორიების მართვისა და მმართველობის სისტემა
• ტრეინინგები, ტრეინინგების მომწოდებლები და შესაძლებლობები

სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 1 (2-3 დღე)
განისაზღვრა შემდეგი საკითხები:
• გეგმის ძირითადი მიზანი და
• ხანგრძლივობა
ფუნქცია
• სტრატეგიული საკითხების შესახებ
• მის განხორციელებაზე
მსჯელობა *
პასუხისმგებლობა
• SWOT ანალიზი
• სამიზნე ჯგუფები
• გეგმაში განსახილველი საკითხები

სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 2 (2-3 დღე)
• პროგრამისა და მიზნების განსაზღვრა
• სამოქმედო გეგმების შემუშავება (ღონისძიებები, ინდიკატორები,
პრიორიტეტები, პასუხისმგებელი უწყებები)
• განხორციელების გეგმაზე მსჯელობა - პირველი ნაბიჯები

დაინტერესებული მხარეების კონსულტაცია/ღონისძიების პრეზენტაცია
დოკუმენტის ოფიციაულურად მიღება

აღნიშნული პროცესი დაიტესტა შემდეგი
დოკუმენტების შემუშავებისთვის:
ეროვნული გეგმები საქართველოსა და
ხორვატიისთვის
რეგიონული გეგმები რუმინეთისა და
მოლდოვეთის რესპუბლიკისთვის

*სტრატეგიული საკითხები
თავის მხრივ, დაცული ტერიტორიების
ადგილობრივმა წარმომადგენლებმა
შემდეგ საკითხებზე იმუშავეს:
• გვინდა თუ არა, რომ ქვეყანაში იყოს
ოფიციალურად რეგისტრირებული
პროფესიები?
• გვსურს თუ არა ამ პროცესის
სტიმულირება/დაწყება?
• ვინ უზრუნველყოფს
სერტიფიცირებული ტრეინინგების/
სწავლების ჩატარებას?
• რა ტიპის სწავლების ხელშეწყობა
უნდა მოხდეს? როგორ?
• გვინდა თუ არა ერთმანეთს
დავუკავშიროთ კვალიფიკაცია და
პირადი წარმატება?
• რა სამართლებრივი საკითხების
მგვარება გახდება საჭირო დაცული
ტერიტორიების მენეჯმენტის
პროფესიად ჩამოყალიბების
შემთხვევაში?

ნახ. 6. დაგეგმვის პროცესის ძირითადი ეტაპები და სტრატეგიული საკითხები
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ინფორმაციის შეგროვება
საჭიროებების შეფასების ეტაპზე
ინდივიდუალურ შესაძლებლობებზე
მნიშვნელოვანი ინფორმაცია დაგროვდა,
თუმცა დაგეგმვის პროცესმა მოითხოვა
კიდევ უფრო მეტი და მრავალფეროვანი
ინფორმაციის შეგროვება - ორგანიზაციული
სტრუქტურის და პროცესების, ადამინური
რესურსების მართვის, ასევე განათლების
სექტორში ქვეყანაში არსებული ეროვნული
პოლიტიკისა და ინსტიტუტების,
კვალიფიკაციებისა და პროფესიული
განვითარების შესახებ. ეროვნულმა
კონსულტატებმა საკმაოდ დიდი დრო
დაუთმეს აღნიშნულ საკითხებზე
ინფორმაციის შეგროვებას და ისეთ
საკითხებს მოუყარეს თავი, რომელთა
უმრავლესობა უცხოა მათთვის ვინც
ბუნებრივი რესურსების მართვის დარგში
მუშაობს.
სამუშაო შეხვედრების დაგეგმვა
სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება
დაინტერესებული მხარეების
აქტიურ ჩართულობას, ჯგუფური და
ინდივიდუალური ინტერაქტიული
მეთოდების გამოყენებას გულისხმობდა.
სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობას
იღებდნენ დაცული ტერიტორიების
სახელმწიფო უწყებების, არასამთავრობო
ორგანიზაციების, პროფესიულ
სწავლებაზე პასუხისმგებელი უწყებების,
უნივერსიტეტების, ადამიანური
რესურსების დეპარტამენტების, პროექტების
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და დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე ცალკეული ექსპერტები.
საბოლოო გეგმები
ნახ. 7-ზე ნაჩვენებია გეგმების საბოლოო ვერსიებში შემავალი ძირითადი ელემენტები
I. შესავალი & ფონური
ინფორმაცია

II. სიტუაციის ანალიზი

III. სტრატეგია

• რა მიზნით შემუშავდა გეგმა
• როგორ შემუშავდა გეგმა
• რაში შეიძლება გეგმის გამოყენება
• დაცული ტერიტორიების სისტემა
• მართვა და მმართველობა
• არსებული შესაძლებლობები და ხელმისაწვდომი
ტრეინინგები
• პროფესიული სტანდარტების შემუშავების
პოტენციალი
• SWOT ანალიზი

• ხედვა
• სტრატეგია და გეგმა
• პროგრამა 1. პროფესიული სწავლებისთვის
კონცეპტუალური ჩარჩოს შემუშავება
• პროგრამა 2. შესაძლებლობების განვითარების
პროგრამა
• პროგრამა 3.
a. შესაძლებლობების განვითარების მონიტორინგი
b. შესაძლებლობების განვითარების შესაბამისი
რესურსებით უზრუნველყოფა
• სამოქმედო გეგმა
• ბიუჯეტი (მხოლოდ საქართველოს შემთხვევაში)

ნახ. 7. შესაძლებლობების განვითარების გეგმების ძირითადი ელემენტები

3. გზა პროფესიონალიზაციისკენ
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საწყის ეტაპზე პროექტის მონაწილეების მიერ შესაძლებლობების განვითარების
გეგმებში ძირითადად ტრეინინგები მოიაზრებოდა, თუმცა ოთხივე ქვეყანაში პროექტის
განხორციელების პროცესში ისეთი საკითხებიც იქნა განხილული, როგორიცაა სტანდარტების
გაუმჯობესება, ორგანიზაციებისა და ინდივიდების განვითარება, და დაცული
ტერიტორიების მენეჯმენტის პროფილის გაზრდა. შესაბამისად, შემუშავებული გეგმები
საკითხების გაცილებით უფრო ფართო სპექტრს ფარავს და კომპეტენციაზე დაფუძნებული
პროფესიული განვითრების სრულყოფილი, თანმიმდევრული და მდგრადი სისტემის
ელემენტებს განიხილავს.
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3.1
დაცული ტერიტორიების მართვის
პროფესიონალიზაციისთვის კონტექსტის შემუშავება
დაგეგმვის პროცესში გამოჩნდა, რომ შესაძლებლობების განვითარების მდგრადობისთვის
საჭიროა მუდმივი ინსტიტუციური მოწყობა შემდეგი ძირითადი ელემენტებით:
პროფესიული სტანდარტების და პროფესიული კვალიფიკაციის ეროვნული
სისტემების ჩამოყალიბება
•• აღნიშნული სისტემის ჩამოყალიბება ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს მოეთხოვებათ.
•• საქართველო ამ ეტაპზე აღნიშნული მიდგომის ჩამოყალიბების პროცესშია, ხოლო
მოლდოვეთი კი რეგისტრირებული პროფესიებისთვის პროფესიულ სტანდარტებზე
მუშაობს.
სტანდარტებისა და კვალიფიკაციების შემუშავება
•• დაცულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული პროფესიების ოფიციალურად დარეგისტრირება
(მაგალითად, “რეინჯერი”, “დაცული ტერიტორიების სპეციალისტი”).
•• პროფესიული სტანდარტების, მათ შორის თითოეული პროფესიისთვის საჭირო
კომპეტენციების, სწავლებისა და საკვალიფიკაციო მოთხოვნების, ასევე შეფასების
კრიტერიუმებისა და მეთოდოლოგიის განსაზღვარა.
•• IUCN WCPA კომპეტენციის რეესტრი (Appleton, 2016) ამ პროცესის დასახმარებლადაა
შექმნილი.
•• რუმინეთმა მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია ამ მიმართულებით, ხოლო მოდლოვეთი
კი თავის ეროვნულ სტანდარტებს სწორედ რუმინეთის მაგალითზე ავითარებს.
ადამიანურ რესურსებთან დაკავშირებული პროცესების განახლება
•• ყველა პოზიციისთვის სტანდარტული, კომპეტენციაზე დაფუძნებული სამუშაოს
აღწერილობის მომზადება.
•• პროფესიული სტანდარტების დამტკიცება.
•• სამუშაოზე აყვანის, შეფასების, ასევე პროფესიული განვითარების და გადამზადების
შესაძლებლობებზე ხელმისაწვდომობისთვის ფორმალური, დამსახურებასა და
კომპეტენციაზე დაფუძნებული სისტემის შემოღება.
•• თანამშრომელთა კვალიფიკაციის, შესაძლებლობების განვითარების და საქმიანობის
შესახებ ინფორმაციის შენახვის პროცესების გაუმჯობესება.
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3.2. შესაძლებლობის
განვითარების
პროგრამები
შემუშავებული გეგმების მთავარი
მიზანია, რომ დაცული ტერიტორიების
თანამშრომლებს სწავლებისა და
გადამზადების რაც შეიძლება
მრავალფეროვანი არჩევანი შესთავაზოს.
აღნიშნულ გეგმებში განსაკუთრებული
ყურადღება ეთმობა სამუშაო ადგილზე
განხორციელებული სწავლების ისეთ
ფორმებს, რომლებიც ხელმისაწვდომია,
მდგრადია და თანამშრომლების
პრაქტიკულ ცონდას მაქსიმალურად
ითვალისწინებს.
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შიდა სასწავლო პროგრამები
გეგმებში განხილულია:
შიდა ფორმალური ტრეინინგი
•• ტექნიკური შინაარსის მოკლე კურსები,
რომლებიც მომზადებულია და
ტარდება შესაბამისი ცოდნის მქონე

თანამშრომლების მიერ.
•• ახლად აყვანილი თანამშრომლებისთვის
სტანდარტული მოსამზადებელი
კურსი, რომელსაც ატარებს დაცული
ტერიტორიების თანამშრომელთა ჯგუფი
და რომელიც სასწავლო/საინფორმაციო
პაკეტის შემუშავებასაც ითვალისწინებს.
უწყვეტი სწავლა სამუშაო ადგილზე
•• მენტორობა და ე.წ.”ქოუჩინგი”.
•• რეგულარულად ჩატარებული
გაცვლითი სემინარები/კონფერენციები/
ვორკშოფები.
•• ცენტრალური სერვერისა და შიდა
მონაცემთა ბაზის საშუალებით
ინფორმაციის გაცვლა.
•• თანამშრომლების გაცვლა სხვადასხვა
უწყებებსა და დაცულ ტერიტორიებს
შორის.
•• სასწავლო ტურები.
•• დაცული ტერიტორიების მართვის
საკვანძო საკითხებზე პრაქტიკული
გამოცდილების მქონე ექსპერტთა
ჯგუფები.

შესაძლებლობების
განვითარებისთვის შიდა
შესაძლებლობების გაზრდა.
•• ტრენერების, მენტორების და
მწვრთნელების ტრეინინგი და
ტრენერების შიდა ჯგუფების
ჩამოყალიბება.
•• სასწავლო რესურსების ცენტრალური
ბაზის შექმნა.
•• ცოდნის არქივირების მიზნით
ჩანაწერების შენახვისა და გაზიარების
სისტემის შემუშავება.
•• კომპეტენციის შეფასების და
თანამშრომელთა სერთიფიცირების შიდა
სისტემის შექმნა.
გარე სასწავლო პროგრამები
•• ყველა რანგის თანამშრომლებისთვის
კომპეტენციაზე დაფუძნებული
კურსების და პროფესიების შემუშავებისა
და განვითარების მიზნით ტექნიკურ
კოლეჯებთან და უნივერსიტეტებთან
თანამშრომლობა.
•• დონორების მიერ დაფინანსებული
პროგრამების დაკავშირება ეროვნულ
საჭიროებებთან და შესაძლებლობების

განვითარების გეგმების განხორციელების
ხელშეწყობა. ხორვატიაში, UNDP-GEF-ის
პროექტი სწორედ ამ მიზანს ემსახურება.
•• სასწავლო პროგრამებში სხვა
დაინტერესებული მხარეების ჩართვა
(მაგ., არასამთავრობო ორგანიზაციების,
უნივერსიტეტების, კვლევით
ინსტიტუტების, სათემო გაერთიანებების).

3.3. მონიტორინგი და
მასალები პროფესიული
სწავლებისთვის
მონიტორინგი
მონიტორინგისა და შეფასების სისტემა
შესაძლებლობების განვითარების
აუცლილებელი შემადგენელი ნაწილია.
სწორედ მათი საშუალებით არის
შესაძლებელი ტრეინინგების და სასწავლო
პროგრამების ხარისხის შეფასება და
ასევე, მათი ზეგავლენის განსაზღვრა.
ამ მიმართულებით გეგმებში შემდეგი
ღონისძიებებია გათვალისწინებული:

•• თანამშრომელთა განათლების,
პროფესიული განვითარების,
საჭიროებების და მათი საქმიანობის
შესახებ ჩანაწერების გაკეთებისა და
მათი ანალიზის პროცესის გაუმჯობესება.
•• გარკვეული პერიოდულობით
საჭიროებების შეფასება და მათი
გამოვლენა.
•• მონიტორინგის შედეგების
გამოყენება გადაწვეტილების მიღების
პროცესის ხელშეწყობის და დაცული
ტერიტორიების მართვის ეფექტურობის
შეფასების მიზნით.
რესურსები
გეგმების განხორციელებას
შესაძლებლობების განვითარებისთვის
სპეციალურად გამოყოფილი ბიუჯეტი
ესაჭიროება (ცენტრალურ და ცალკეული
დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციის
დონეზე). ასევე შესაძლებელია,
რომ არსებულ ზოგად ბიუჯეტში
შესაძლებლობების განვითარებისთვის
გარკვეული თანხების გამოყოფა მოხდეს.
გეგმების განხორციელებას მნიშვნელოვნად

ხელს შეუწყობს, თუკი კონკრეტულ
თანამშრომელს ან თანამშრომლებს
დაევალებათ შესაძლებლობების
განვითარების კოორდინაცია.
გეგმებში იგულისხმება, რომ საჭირო
რესურსები ყოველთვის საკმარისზე
ნაკლებია. შესაბამისად, აქცენტი
კეთდება ისეთ ღონისძიებებზე, რომელთა
განხორციელებასაც ბევრი რესურსი არ
სჭირდება ან უკვე არსებული გარე და შიდა
რესურსების გამოყენებით შეიძლება მათი
სისრულეში მოყვანა. ამგვარი მიდგომა
ხალნგრძლივ პერსპექტივაში უფრო
შედეგიანი იქნება ვიდრე მოკლე-ვადიან
ინვესტიციებზე დამოკიდებულად ყოფნა.
მაგალითად, ასეთი ღონისძიებებია:
•• ხელმისწვდომობა იმ სამთავრობო
უწყებების რესურსებთან და
პროგრამებთან, რომლებიც განათლების,
გადამზადებისა და პროფესიული
განვითრების საკითხებს ეხება.
•• დონორების წახალისება, რომ
შესაძლებლობების განვითარების
პროგრამები შესაძლებლობების
განვითარების ეროვნულ გეგმებს
დაუკავშირონ.
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4. წარმატების ხელშემწყობი
ფაქტორები

ფაქტორები, რომლებიც საქართველოში, ხორვატიაში,
რუმინეთსა და მოლდოვეთში ხელს უწყობს ან ხელს
უშლის ეროვნული და რეგიონული გეგმების შემუშავებას
და განხორციელებას შესაძლებელია ორგანიზაციული
ცვლილების თვალსაზრისით დაჯგუფდეს (იხ. Kuipers et al. 2013).
ცვლილებისთვის მზაობა
ცვლილებისთვის მზაობა ის უნარია, რომლის
საშუალებითაც შესაძლებელი ხდება ცვლილების
ინიცირება ან მასზე რეაგირება, თანაც ისე, რომ
იქმნება ახალი შესაძლებლობები, რისკები
მინიმუმამდეა დაყვანილი, ხოლო მუშაობის ხარისხი კი
შენარჩუნებული (Musselwhite and Plouffe, 2010). ითვლება,
რომ ცვლილებისათვის მზაობის ჩამოყალიბებას შემდეგი
ფაქტორები უწყობს ხელს:
•• დაცულ ტერიტორიებზე პასუხისმგებელი უწყების და მასთან
აფილირებული სამინისტროს მიერ იმის აღიარება, რომ დაცული
ტერიტორიების მართვა საჭიროებს გაუმჯობესებას. ამას თავის
მხრივ ხელს უწყობს ისეთი გლობალური ინიციატივები, როგორიცაა
ბიომრავალფეროვნების კონვენციის აიჩი მიზნები, ხოლო ევრო
კავშირში ფრინველებისა და ჰაბიტატების დირექტივა, ასევე
ნატურა 2000 ქსელის განვითარება.
•• სწავლებისა და პროფესიული განვითარების ახალი მიდგომების
შესახებ საქმის კურში ყოფნა და პროფესიული სტანდარტების
მნიშვნელობის გაცნობიერება (როგორც ამას ხელს უწყობს ევრო
კავშირი და IUCN WCPA).
•• კარგად ინფორმირებული და გადამზადებული დაცული
ტერიტორიების პროფესიონალებისან შემდგარი პირველი ჯგუფის
ჩამოყალიბება, რომლის წევრები გავლენიან პოზიციებზე იქნებიან
დასაქმებულნი.
ცვლილების პროცესი
გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ შესაძლებლობების
განვითარების გეგმების შემუშავების პროცესს შემდეგი
ფაქტორები უწყობს ხელს:
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•• პროცესში ყველა მნიშვნელოვანი
მოთამაშის ჩართვა, მათ შორის
გადაწყვეტილების მიმღებების,
დამოუკიდებელი ექსპერტების,
დაცული ტერიტორიების მართვაში,
კონსერვაციაში, ადამიანური რესურსების
მართვაში, განათლების და პროფესიული
განვითრების პროცესებში ჩართული
ადამიანების, ასევე არასამთავრობო
და დონორი ორგანიზაციების
წარმომადგენლების.
•• ინდივიდუალურ და ორგანიზაციულ
დონეზე შესაძლებლობების
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განვითარების შესახებ განახლებული
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა.
•• გეგმების ეროვნულ კუთვნილებაზე
მუდმივი ხაზგასმა და იმის
უზრუნველყოფა, რომ გეგმებში
ადგილობრივი საჭიროებები და
კონტექსტი იყოს გათვალისწინებული.
•• დამოუკიდებელი ეროვნული
კონსულტანტებისა და წამყვანი
სააგენტოების თანამშრომლობის
ხელშეწყობით ეროვნულ დონეზე
კოორდინაცია.

•• პოზიტიურიურთიერთობების დამყარება
ადგილობრივ წარმომადგენლებსა
და გარეშე კონსულტანტებს და
ფასილიტატორებს შორის. პრობლემებზე,
ასევე ორგანიზაციულ და საკადრო
ცვლილებებზე კონსტრუქციულად
რეაგირების პრაქტიკის დამკვიდრება.
ცვლილების განხორციელება
გეგმების განხორციელების საწყის
ეტაპებს შემდეგი ფაქტორები
უწყობეს ხელს:
•• წამყვან ორგანიზაციებში
თანამშრომელთა ძირითადი ბირთვი
მიზანდასახულად და აქტიურად
არის ჩართული ცვლილების პროცესში
(“ცვლილების ლიდერები”).
•• იმ ღონისძიებეზე ფოკუსირება,
რომლებიც ხელმისაწვდომია და
საშუალებას იძლევა, რომ არსებული
რესურსების და ექსპერტული ცოდნის
მაქსიმალური გამოყენება მოხდეს.
•• განათლებისა და პროფესიული
სტანდარტების სფეროში არსებულ
პოლიტიკასა და პროგრამებთან
ინტეგრირება.
•• იმ პროექტებთან თანამშრომლობა,
რომლებიც ცვლილებისთვის გარკვეულ
საფუძველს ქმნის და ასევე მზარდი
დინამიკის შენარჩუნებას უწყობს ხელს.
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