ერთად
კლიმატის
ცვლილებების
წინააღმდეგ
სახელმძღვანელო - ადგილობრივ დონეზე
ახალგაზრდული სფეროში მოღვაწე კლიმატის
კრიზისით დაინტერესებული აქტორებისთვის

საქართველო
2022

01
შესავალი

02
თეორიული შესავალი

03
სხვადასხვა აქტორის როლი
ცვლილების წინააღმდეგ

კლიმატის

07
ონლაინ ხელსაწყოები აქტივობების
ეფექტურობის გასაზრდელად

10
პრაქტიკის გაზიარება - განხორციელებული
აქტივობები

სარჩევი

შესავალი
სახელმძღვანელო შექმნილია პროექტ “Together
Against Climate Change”- ის ფარგლებში.
სახელმძღვანელო მიზნად ისახავს ადგილობრივ
დონეზე ახალგაზრდულ სფეროში მოღვაწე ოთხი
სექტორის - სკოლის, ადგილობრივი
თვითმმართველობის, ახალგაზრდული
ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი ბიზნესის
ახალგაზრდა წარმომადგენლების
თანამშრომლობას ისეთი ფართო მასშტაბის მქონე
პრობლემის წინააღმდეგ, როგორიცაა კლიმატის
ცვლილება. სახელმძღვანელოს უნიკალურობა
მდგომარეობს იმაში, რომ იგი შემუშავებულია
სწორედ ამ ოთხი სექტორის წარმომადგენლების
მიერ და დატესტილია პრაქტიკაშიც.

პროექტი დაფინანსებულია ევროპის საბჭოს ევროპული ახალგაზრდული
ფონდის მიერ და ახორციელებს ორგანიზაცია ამბრელა.

სახელმძღვანელოს თანაავტორები:
გიორგი გოგიჩაიშვილი
აისელ ბადალოვა
ფიდან ჰუმბეტოვა
ქეთა ხაჩიძე
ნათია მეგრელიშვილი
მანანა ხუციშვილი
იკა მიქაუტაძე
ქეთევან თვალავაძე
თეონა მენაფირე
გვანცა ვარშანიძე
მარიამი პავლიაშვილი
ნიკოლოზ ჯაბახიძე

თამარ ჭიტაძე
გიორგი ჭიტაძე
მარიამ ივანაშვილი
სალომე ლობჟანიძე
ელენე ლობჟანიძე
ერეკლე მეტრეველი
ია ეპიტაშვილი
ლიზი სალთხუციშვილი
ანანო სალთხუციშვილი
მარიამ კობიაშვილი
ლაზარე ჯერენაშვილი

რედაქტორი: სოსო ამონაშვილი

1

1. თეორიული შესავალი
1.1. კლიმატის ცვლილება და კრიზისი
რა არის კლიმატის ცვლილება?
დედამიწის საშუალო ტემპერატურის ცვლა ხანგრძლივი
პერიოდის განმავლობაში.
რა იწვევს კლიმატის ცვლილებას?
კლიმატის ცვლილება შეიძლება იყოს ბუნებრივიც,
მაგრამ ბოლო პერიოდში ადამიანის საქმიანობა გახდა
კლიმატის
ცვლილების
მთავარი
მამოძრავებელი,
უპირველეს ყოვლისა, წიაღისეული საწვავის წვის გამო.
რა გავლენა აქვს კლიმატის ცვლილებას?
კლიმატის ცვილების გარემოზე ზეგავლენა გამოიხატება
ძლიერ სიცხეში, გვალვებში, მყინვარების და ყინულის
ფენის დნობაში, რაც იწვევს ბუნებრივი კატასტროფების,
მაგალითად, წყალდიდობების გაძლიერებას.

1.2. ახალგაზრდების მონაწილეობა

რა სჭირდებათ ახალგაზრდებს
მონაწილეობისთვის?
აუცილებელია ახალგაზრდებს ჰქონდეთ უფლება,
საშუალება, სივრცე, შესაძლებლობა და საჭიროების
შემთხვევაში მხარდაჭერა, მონაწილეობა მიიღონ და
გავლენა მოახდინონ გადაწყვეტილებებზე, რათა
ხელი
შეუწყონ
უკეთესი
საზოგადოების
ჩამოყალიბებას.
რა და რა დონის მონაწილეობა არსებობს?
მონაწილეობის
ხარისხი
ერთმენთისგან
განსხვავდება. მონაწილეობის სხვადასხვა დონეს
მიჯნავს როჯერ ჰართი და გვთავაზობს მონაწილეობის
კიბეს,
რომელიც
შედგება
8
საფეხურისაგან.
საფეხურები
განსხვავდება
ერთმენთისგან
ახალგაზრდების მონაწილეობის ხარისხის მიხედვით.

8
7
6
5
4
3
2

1

თანამენეჯმენტი
ახალგაზრდების ინიცირებული,
უფროსების ჩართვით
უფროსების ინიცირებული,
ახალგაზრდების ჩართვით

კონსულტაცია
ინფორმირება
ტოკენიზმი
დეკორაცია
მანიპულაცია
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2. სხვადასხვა აქტორის როლი
კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ
სახელმძღვანელოზე მომუშავე ოთხი სექტორიდან - სკოლა, ადგილობრივი ხელისუფლება,
ახალგაზრდული
ორგანიზაციები
და
ადგილობრივი
ბიზნესი,
თითოეული
მათგანის
როლი
განსხვავებულია,
რადგან
განსხვავდება
მათი
შესაძლებლობები,
უფლებამოსილებები
და
კომპენტენციები. მათი გაერთიანების შედეგად კი საუკეთესო შედეგი დგება. გთავაზობთ ინფორმაციას
იმის შესახებ, თუ რა როლი შეიძლება ჰქონდეს თითოეულ მათგანს კლიმატის ცვლილებების წინააღმდეგ.

2.1. ახალგაზრდების როლი კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ

ახალგაზრდები არიან საზოგადოების ნაწილი, რომლებმაც განსაკუთრებით უნდა
იზრუნონ გარემოზე და ჩვენს პლანეტაზე, რადგან როგორც აწმყოში, ასევე მომავალში,
მათ მოუწევთ დედამიწაზე ცხოვრება და აღნიშნულ პრობლემებთან გამკლავება.

ახალგაზრდებს შეუძლიათ:
ისარგებლონ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით

გამოიყენონ ველოსიპედები
დააორგანიზონ ცნობიერების ასამაღლებელი აქტივობები ტრენინგები, შეხვედრები თანატოლებთან

აწარმოონ საინფორმაციო კამპანიები

დაახარისხონ და გადაამუშაონ ნარჩენები

მოიხმარონ ნაკლები ცხოველური პროდუქტი
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2.2. ადგილობრივი ბიზნესის ახალგაზრდა წარმომადგენლების
როლი კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ

კლიმიტის ცლილებების ერთ-ერთი გამომწვევ მიზეზს
სხვადასხვა ყოველდღიურ პროდუქტებზე თუ სერვისებზე
გაზრდილი მოთხოვნა წარმოადგენს.
კერძო სექტორი ქმნის პროდუქტს, რომელსაც ადამიანები
მოიხმარენ და ამით ხელს უწყობენ გარემოს დაბინძურებას.
მაგ: ტანსაცმელი, საკვები პროდუქტები და ა.შ.
კერძო სექტორის როლი ზემოთ აღნიშნულ პრობლემის
მოგვარებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. ბიზნესის მთავარი
პრიორიტეტი მოგებასთან ერთად სოციალური პრობლემების
მოგვარებაც უნდა იყოს, რადგან აღნიშნული პრობლემები
საბოლოოდ
გავლენას
ყველაზე
ახდენს,
როგორც
მოსახლეობაზე - ისე კერძო სექტორზე.
გარდა ამისა, ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებასთან
ერთად, იზრდება მოთხოვნა ე.წ მწვანე პროდუქციაზე/
სერვისებზე, რაც საინტერესო უნდა იყოს ბიზნესისთვისაც.

კლიმატის ცვლიელების წინააღმდეგ ბიზნესის როლი/მიდგომები
მდგომარეობს შემდეგ აქტივობებში:
შეამციროს ნარჩენები - ბიზნესი პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდოს ნარჩენების დახარისხებას.
მაგალითად, მუყაოსა და თუნუქის ნარჩენები გადაახარისხოს და უზრუნველყოს მისი
გადამუშავება.

აწარმოოს ეკოლოგიური პროდუქტი/სერვისი - კერძო სექტორი უნდა ცდილობდეს განვითარებას,
ეკოლოგიური სტანდარტების დაცვას და ნაკლებად საზიანო პროექტის წარმოებაზე გადასვლას.

გამოიყენოს ეკომდგრადი ენერგიის წყაროები - ბიზნესმა უნდა გამოიყენოს ისეთი ენერგიის
წყაროები, როგორებიცაა: მზე, ქარი და ა.შ.

მიიღოს მონაწილეობა საინფორმაციო კამპანიაში - კერძო სექტორი აქტიურად უნდა იყოს
ჩართული ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის პოპულარიზაციაში.

ტექნიკურად გამართოს მანქანები - ტრანსპორტირებისა თუ სხვა სერვისებისთვის გამოიყენონ
ტექნიკურად გამართული მანქანები, რომლებიც ნაკლებ ზიანს აყენებენ გარემოს.

შეამციროს შეშის ღუმელის გამოყენება - შეზღუდონ პროდუქტის წარმოებისას შეშის ღუმელის
გამოყენება და ისარგებლონ ალტერნატიული საშუალებებით (მაგ. ბუნებრივი აირი).

ფინანსურად
დაუჭიროს
პოპულარიზაციის მიზნით.

მხარი

სოციალურ/მწვანე

პროექტებს/ინიციატივებს

-

მათი
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2.3. ადგილობრივი თვითმმართველობის ახალგაზრდა
წარმომადგენლების როლი კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ
ადგილობრივ თვითმმართველობას გააჩნია
საკმარისი უფლებამოსილებები კლიმატის
ცვლილების წინააღმდეგ და შესაბამისად,
აქვს
მნიშვნელოვანი
როლი
და
პასუხისმგებლობაც.

მაგალითად:
მწვანე ტრანსპორტი - მათ ევალებათ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის
განვითარება, მოწესრიგება და ასევე ტროტუარებზე ველობილიკის მოწყობა.

მუნიციპალური ნარჩენების მართვა - მერიამ უნდა გააკონტროლოს ღია
ნაგავსაყრელები, რომელიც იწვევს CO2 ის გამოყოფას.

საოფისე საქმიანობისას წარმოქმნილი ნარჩენების გადამუშავება ადიგლობრივი თვითმმართველობის მუშაობისთვის საჭირო ნივთები, მაგ.
საკანცელარიო ნივთები და სხვა საოფისე ნარჩენები უნდა დახარისხდეს და
გადამუშავდეს.

ახალგაზრდული მწვანე ინიციატივების მხარდაჭერა - უზრუნველყოს
ადგილობრივ
დონეზე
განხორციელებული
პროექტების/აქტივობების
ფინანსური თუ ტექნიკური მხარდაჭერა, მაგ. უზრუნველყოს სივრცე და საჭირო
ნივთები.

გამომწვევი მიზეზებისა და რისკების შემცირება - მერიამ/საკრებულომ უნდა
შეიმუშაოს
გეგმა,
რომელიც
იქნება
ორიენტირებული
გამკაცრებულ
ინსპექტირება/კონტროლზე.

მწვანე შესყიდვები/სერვისები
გამოყენება.

-

შესყიდვებისას

მწვანე

მიდგომების

ახალგაზრდული პოლიტიკა - ახალგაზრდული პოლიტიკის შემუშავებისას
იზრუნოს მასში მწვანე მიდგომების დანერგვასა და პოპულარიზაციაზე.
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2.4. სკოლის ახალგაზრდა წარმომადგენლების როლი კლიმატის
ცვლილების წინააღმდეგ
სკოლის
როლი
საზოგადოების
განვითარებაში
ძალიან
მნიშვნელოვანია,
რადგან
წარმოადგენს
ცოდნის
სახლს
ახალგაზრდებისთვის.
სკოლის
პერიოდში გამომუშავებული ჩვევები
ადამიანებს
მთელი
ცხოვრების
მანძილზე გაყვება, სწორედ ამიტომ
სკოლას დიდი წვლილის შეტანა
შეუძლია კლიმატის ცვლილების
პრობლემასთან ბრძოლაში.

კონკრეტულად კი, სკოლის როლია:
საგანმანათლებო აქტივობების განხორციელება - სკოლას შეუძლია
სასწავლო ცხრილის იმგვარად მორგება, რომ მოსწავლეებს მიეწოდონ
ინფორმაცია კლიმატის ცვლილების პრობლემის და მისი გამომწვევი
მიზეზების შესახებ.

თემატური სასკოლო კლუბების შექმნა - სოლებს შეუძლია სკოლის ბაზაზე
შექმნას თემატური სასკოლო კლუბები, რომელიც გააერთიანებს კლიმატის
ცვლილებით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს და ეს ახალგაზრდები
არაფორმალური განათლების მეთოდების გამოყენებით იმუშავებენ ამ
პრობლემის მოსაგვარებლად.

კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ მომუშავე ახალგაზრდებისთვის სკოლის
სივრცის დათმობა - სასკოლო სივრცის დათმობა მათთვის, ვისაც
სხვადასხვა ღონისძიების ჩასატარებლად ესაჭიროება ფიზიკური სივრცე.

საკლასო ნარჩენების შემცირება, დახარისხება და გადამუშავება - სწავლის
პროცესში რჩება ბევრი ნარჩენი, რომელთა გადამუშავებაც სკოლის ერთერთი როლი შეიძლება იყოს.

ენერგო რესურსების დაზოგვა - მაგ. განახლებადი ენერგიის წყაროები ან
რაციონალურად მოიხმაროს უკვე არსებული.
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3. ონლაინ ხელსაწყოები აქტივობების ეფექტურობის
გასაზრდელად
იმისათვის, რომ ზემოთ მოცემული სექტორების წარმომადგენლების მიერ განხორციელებული
აქტივობები იყოს ეფექტური, საჭიროა მათი ეფექტური საშაულებებით გავცელება ან ონლაინ
აქტივობების განხორციელებისას სხვადასხვა ხელსაწყოების გამოყენება. ამ თავში მოცემულია რჩევები,
რომლებიც ვლოგს/პოსტერს/პოსტს უფრო საინტერესოს და ეფექტურს გახდის.

3.1 - როგორ დავწეროთ კარგი პოსტი
ჩვენს ყოველდღიურ რეალობაში პოსტი ინფორმაციის გავრცელების ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა.
იმისათვის, რომ პოსტმა დააინტერესოს თავისი სამიზნე აუდიტორია და მიიპყროს ბევრი ადამიანის
ყურადღება, გასათვალისწინებელია რიგი ფაქტორები.

სიმარტივისათვის პოსტი შეგვიძლია ავაწყოთ რა? სად? როდის? პრინციპით:

რა? - პოსტის დასაწყისში აუცილებელია, ვახსენოთ ის თემა, საკითხი თუ პრობლემა, რასაც
უშუალოდ შევეხებით.
სად? - აღვნიშნოთ ადგილი, სადაც აქტივობა, ღონისძიება, პროექტი თუ სხვა რამ ჩატარდება.
როდის? - აქვე, უნდა ვახსენოთ თარიღიც.
ემოჯი - თუკი ყოველ აბზაცს დავიწყებთ შესაბამისი ემოჯით, ეს ტექსტს უფრო მარტივად
წასაკითხს და მიმზიდველს გახდის.
სამიზნე აუდიტორია - მკაფიოდ უნდა გამოვყოთ ვისთვის არის განკუთვნილი ჩვენი პოსტი.
ორგანიზატორი - მკითხველი აუცილებლად დაინტერესდება იმით, თუ ვინ ახორცილებს
აღნიშნულ პროექტს.
მხარდამჭერი ორგანიზაცია - კარგი იქნება, თუ აუდიტორიას მივაწოდებთ ინფორმაციას, ვინ
არის დაგეგმილი პროექტის პარტნიორი ორგანიზაცია.
თაგი - თუკი პოსტში მოვნიშნავთ იმ ლოკაციას, სადაც იგეგმება აქტივობა, ასევე,
ორგანიზატორ და მხარდამჭერ ორგანიზაციებს, დაინტერესებულ პირს შეეძლება წინასწარ
გაეცნოს მათზე ინფორმაციას.
ბმული - თუ ტექსტს ახლავს შესავსები ფორმა, მივუთითოთ
მისი ბმულის შემოკლებული ვერსია.
დედლაინი - საჭიროა, მსურველებისათვის მივუთითოთ
სააპლიკაციო ფორმის შევსების ბოლო ვადა.
ჰაშთაგი - ბოლოში მივუწეროთ ამ თემასთან დაკავშირებული
სლოგანის, ორგანიზაციის ჰაშთაგი.
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3.2 - როგორ შევქმნათ კარგი პოსტერი
ჩვენ მიერ შექმნილ პოსტს აუცილებლად უნდა ახლდეს ფოტო ან ვიდეო მასალა, რომელიც
მთავარ თემას ეხება და მკითხველს გაუჩენს სურვილს, გაეცნოს სრულ ტექსტს.

რას უნდა შეიცავდეს კარგი პოსტერი?
ლოგო
პოსტერზე დატანილი უნდა იყოს
ორგანიზატორი ორგანიზაციის ლოგო, ასევე,
დონორის, პარტნიორის და ა.შ.

სათაური

ლაკონურად, ლამაზი ფერებით და დიზაინით.

თარიღი და დრო

თუ რომელიმე აქტივობა უნდა განხორციელდეს
კონკრეტულ დროს.

ლოკაცია

ონლაინ არის თუ ოფლაინ, სად ტარდება.

ფოტო, ილუსტრაცია, აიქონები

ისე, რომ პოსტერი არ გადაიტვირთოს.

შესაფერისი ფონი

ტექსტის ადვილად წასაკითხად.
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3.3 - როგორ შევქმნათ კარგი ვლოგი
იმისთვის რომ ვლოგის საშუალებით განხორციელებული სოციალური კამპანია
იყოს მეტად ეფექტური, საჭიროა გავითვალისწინოთ შემდეგი ფაქტორები,
რომელიც დაგეხმარებათ იმაში, რომ ონლაინ კამპანიამ მაქსიმალურად დიდი
აუდიტორია მოიცვას და მოახდინოს პოზიტიური ცვლილებები.

რას უნდა შეიცავდეს კარგი ვლოგი?

ხანგრძლივობა - 0.30-2.59 წამი - ეს დრო უფრო ყურებადს გახდის
ვიდეოს.
ვიდეოს სასურველი სტრუქტურა:
მისალმება
შესავალი (მოკლე აღწერა)
ძირითადი ინფორმაცია
შეჯამება
მოწოდება
კარგი ვლოგის გადასაღებად, გასათვალისწინებელია რამდენიმე
კრიტერიუმი:
ხმა - არ უნდა ისმოდეს ხმაური, სიტყვები კარგად უნდა განირჩეოდეს.
განათება - ნათელი და დაბალანსებული ფერები.
ფონი - ლამაზი, ნეიტრალური ფონი.
ვიდეოს ხარისხი - კარგი ხარისხის ვიდეო.
მანერები - შესაბამისი მანერები, სხეულის ენის გამოყენება.
იუმორი - მსუბუქი იუმორი საინტერესოს ხდის ვლოგს.
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4. პრაქტიკის გაზიარება - განხორციელებული აქტივობები
ამ თავში განხილულია ის აქტივობები, რომელიც ახალგაზრდული ორგანიზაციების,
ადგილობრივი ბიზნესის, ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სკოლების ახალგაზრდა
წარმომადგენლებმა კლიმატის ცვლილების პრობლემის მოსაგვარებლად პრაქტიკაში
განახორციელეს.

4.1. ფორუმი "ერთად კლიმატის ცვლილებების წინააღმდეგ"
მონაწილეობდნენ ახალგაზრდები:
სკოლებიდან
ადგილობრივი
თვითმმართველობიდან
ახალგაზრდული ორგანიზაციებიდან

ადგილობრივი ბიზნესიდან

დამატებითი ინფორმაცია:
https://cutt.ly/qJMrBBU

გორი

4.2. ონლაინ საინფორმაციო კამპანია კლიმატის ცვლილებიის
შესახებ
მონაწილეობდნენ ახალგაზრდები:

ახალგაზრდული ორგანიზაციებიდან

დამატებითი ინფორმაცია:
https://cutt.ly/tJN7uVu
https://cutt.ly/GJN7pOw
https://cutt.ly/fJN7dSg
https://cutt.ly/0JN7gmT

საჩხერე
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4.3. პარასკევი მომავლისთვის - Friday for Future
მონაწილეობდნენ ახალგაზრდები:

ახალგაზრდული ორგანიზაციებიდან

დამატებითი ინფორმაცია:
https://cutt.ly/4JN7jp3
https://cutt.ly/AJMttnB
https://cutt.ly/gKuXT3l

საჩხერე

გორი

მარტყოფი

4.4. ონლაინ შეხვედრა ადგილობრივი თვითმმართველობის
წარმომადგენელთან
მონაწილეობდნენ ახალგაზრდები:

ახალგაზრდული ორგანიზაციებიდან

ახალგაზრდული
თვითმმართველობიდან

დამატებითი ინფორმაცია:
https://cutt.ly/AJMttnB

ქობულეთი
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4.5 ტრენინგი "ადამიანის გავლენა გარემოზე"
მონაწილეობდნენ ახალგაზრდები:
ახალგაზრდული ორგანიზაციებიდან

სკოლებიდან

დამატებითი ინფორმაცია:
https://cutt.ly/CJMr874

გორი

4.6 ნარჩენებისგან დამზადებული ნივთების გამოფენა - გაყიდვა
მონაწილეობდნენ ახალგაზრდები:
ახალგაზრდული ორგანიზაციებიდან

ადგილობრივი ბიზნესიდან

ადგილობრივი
თვითმმართველობიდან

დამატებითი ინფორმაცია:
https://cutt.ly/wKiybu2

მარტყოფი
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4.7 გამწვანების აქცია და ტრენინგი კლიმატის ცვლილებებზე

მონაწილეობდნენ ახალგაზრდები:
ახალგაზრდული ორგანიზაციებიდან

ასპინძა

სკოლებიდან

4.8 ტრენინგი "კლიმატის ცვლილება"
მონაწილეობდნენ ახალგაზრდები:
ახალგაზრდული ორგანიზაციებიდან

დამატებითი ინფორმაცია:
https://cutt.ly/PKLlhUG

ონი
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4.9 კედლის მოხატვა და შეხვედრა ადგილობრივ
თვითმმართველობასთან

მონაწილეობდნენ ახალგაზრდები:
ახალგაზრდული ორგანიზაციებიდან

სკოლებიდან

დამატებითი ინფორმაცია:
https://cutt.ly/UKiS6Uu
თბილისი

4.10 ტრენინგი კლიმატის ცლილებებისა და მდგრადი განვვითარები
მიზნების შესახებ

მონაწილეობდნენ ახალგაზრდები:

ახალგაზრდული ორგანიზაციებიდან

დამატებითი ინფორმაცია:
https://cutt.ly/SKiGryd
ბორჯომი
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მოკლე ინფორმაცია პროექტის შესახებ:
პროექტის შედეგად, განხორციელდა:

ადგილობივი აქტივობა

განსხვავებულ ლოკაციაზე

სექტორის წარმომადგენელი

ახალგაზრდის მიერ

ცოტა რამ ორგანიზაციის შესახებ:

ახალგაზრდული ორგანიზაცია ამბრელა 2016
წელს
საქართველოში
დაფუძნებული
ორგანიზაციაა, რომელიც ახალგაზრდულ
სფეროში მოღვაწეობს სამ დონეზე ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო .

ცოტა რამ დონორი ორგანიზაციის შესახებ:
ევროპის ახალგაზრდული ფონდი (EYF) არის
ევროპის საბჭოს ინსტიტუტი, რომელიც
ფინანსურ
მხარდაჭერას
უწევს
ახალგაზრდულ
სფეროში
მომუშავე
საერთაშორისო, ეროვნულ და ადგილობრივ
ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს.

