სამოქალაქო საზოგადოების გაცვლა: კარგი მმართველობა და ციფრული
მონაწილეობა თურქეთისა და ევროპის სამოქალაქო საზოგადოებისთვის
გასულ თვეში (2022 წლის მარტი) დასრულდა MitOst-ის მიერ მხარდაჭერილი
სამოქალაქო საზოგადოების გაცვლითი პარტნიორობის პროგრამა TEAM4TEAM,
რომელიც განხორციელდა 2020-2022 წლებში. ეს პროგრამა, რომელსაც
ახორციელებდა ,,ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების ასოციაცია’’ (ALDA) და
მისი თურქი პარტნიორი MEDAR - მედია კვლევის ასოციაცია, მიზნად ისახავდა
დემოკრატიული დისკურსისა და ფართო მედია აქტორების შესაძლებლობების
გაძლიერებას, რათა ემოქმედათ როგორც დემოკრატიული ძალა,
გაეძლიერებინათ სამოქალაქო საზოგადოება, აქტიურად
ჩართულიყვნენ საზოგადოებრივ საქმეებში და გამოეხატათ თავიანთ შეხედულებები.
ამ მიზნით, შეირჩა თორმეტი (12) თურქული და ევროპული სამოქალაქო
საზოგადოების ორგანიზაცია, რომლებიც ტრენინგების შედეგად მიიღებდნენ საჭირო
ინფორმაციას საკვანძო თემებზე. ეს მათ საშუალებას მისცემდათ გაეძლიერებინათ
თავიანთი ოპერაციული მეთოდები და ესწავლათ ერთმანეთისგან, ასევე მიეღოთ
დაფინანსების მოპოვების შესაძლებლობა, რომელიც მისცემდათ თითოეულ
ბენეფიციარ ორგანიზაციას შესაძლებლობას დაკავშირებოდნენ ევროპელ ან თურქ
კოლეგებს საუკეთესო პრაქტიკის გაცვლის მიზნით.
გასულ წელს, პროგრამამ დააკავშირა ბენეფიციარები ერთმანეთს, რომლებიც ერთად
მუშაობდნენ შემდეგ თემებზე: სახსრების მოზიდვა მედიისთვის და პროექტებისთვის
დემოკრატიის შესახებ, ახალი ამბების გადამოწმება, ციფრული უსაფრთხოება,
დიგიტალიზაცია, სოციალური მედიის ინსტრუმენტები, მონაცემთა ანალიზი. ALDA-სა
და MEDAR-ის მხარდაჭერით შეიქმნა ურთიერთდახმარების რეალური საზოგადოება
და ახალი ადგილობრივი პრაქტიკა ევროკავშირი-თურქეთის საერთაშორისო
თანამშრომლობის ხელშეწყობისა და განვითარებისთვის.
ურთიერთდახმარების რეალური საზოგადოების შექმნა და ახალი ადგილობრივი
პრაქტიკის განვითარება ევროკავშირი-თურქეთის საერთაშორისო თანამშრომლობის
ხელშეწყობისას
პირისპირ შეხვედრა შესაძლებელი გახდა პროგრამის დასასრულს (TEAM4TEAM) 2022
წლის მარტში, ბოლო აქტივობის განხორციელებისას: ერთკვირიანი საგაზაფხულო
სკოლა ახალი ინსტრუმენტებისა და გამოცდილების გასაზიარებლად,
რომელიც გაიმართა ერაზმუსის (Erasmus+) პროგრამის
მხარდაჭერით პროექტის ,,ახალგაზრდული სიახლეების’’ (‘’Youth News’’) ფარგლებში.
საგაზაფხულო სკოლამ შეკრიბა ყველა ბენეფიციარი ტარაგონაში (ესპანეთი), ისევე

როგორც სხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტები და დაინტერესებული
მხარეები. აღნიშნული ერთკვირიანი სესიები მიზნად ისახავდა სამუშაო ფორმატი
ყოფილიყო მაქსიმალურად ინტერაქტიული. ადრე განხილულ პროგრამულ თემებზე
ყურადღების გამახვილებით, პირისპირმა შეხვედრამ თამაშისა და სიმულაციის
გზით გამოკვეთა მრავალი საინტერესო და ინოვაციური თემა.
კვირის დღის წესრიგით გათვალისწინებული იყო სხვადასხვა სიმულაციები და
თამაშები, კერძოდ: თამაშები ადგილობრივ მმართველობაზე, როგორიცაა Electionville,
სადაც მონაწილეებს უნდა შეექმნათ თავიანთი პოლიტიკური პარტია და
დაპირისპირებოდნენ ერთმანეთს პოლიტიკურ პროცესებში Fabel - ის
ხელმძღვანელობით, რომელიც არის თამაშების დამარსებელი ორგანიზაცია; MEDAR-ის
მიერ მოწოდებულ სამუშაო შეხვედრაზე მონაწილეებს თავი უნდა წარმოედგინათ
მოქალაქეთა/ჟურნალისტთა ამპლუაში; ციფრული ინსტრუმენტების აღმოჩენა
მონაწილეობითი დემოკრატიისთვის, როგორიცაა პლატონიკის Platoniq მიერ
ბარსელონაში შემუშავებული Decidim platform პლატფორმის
პრეზენტაცია; ,,ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების ასოციაციის’’ (ALDA)
ხელშეწყობით მოეწყო მოქალაქეთა კონსულტაციის სიმულაციები, სადაც
მონაწილეებს უნდა ეთამაშათ ან არჩეული თანამდებობის პირის, ადგილობრივი
ლობისტის, ასოციაციის ან მოქალაქის როლი და განეხილათ პროექტი ადგილობრივ
დონეზე.
გარდა ამისა, გაიმართა მრავალი საზოგადოებათაშორისი თამაში, ასევე
ბენეფიციარების მიერ ორმხრივად განხორციელებული გაცვლითი პროექტების
პრეზენტაცია და სასწავლო ვიზიტები ტარაგონაში, რამაც საშუალება
მისცა ბენეფიციარებს გაცნობოდნენ ახალ ინსტრუმენტებს,
ამავდროულად დაესრულებინათ თავიანთი სამოქმედო გეგმები სამომავლო
თანამშრომლობისთვის, რომელიც პროგრამის (TEAM4TEAM) ერთ-ერთი საბოლოო
მიზანია.
თუ პროგრამის მოსალოდნელ შედეგებს პარტნიორები შეაფასებენ, ამ გასულ კვირას
ჰქონდა გაცილებით მაღალი შედეგები ვიდრე მოსალოდნელი იყო ქსელის კუთხით,
ვინაიდან ამ ღონისძიებიდან წარმოიშვა
რეალურად ურთიერთდამხმარე საზოგადოება.

