
სპორტული ორგანიზაციების მიერ 
კარგი მმართველობის პრინციპების 
გამოყენება საქართველოში

კვლევა 

საქართველო, თბილისი
ივლისი, 2020



ავტორი, წამყვანი მკვლევარი:

ანატოლი კორეპანოვი 

ასისტენტები:

მიხეილ კამლაძე

მაგდა ბზიკაძე

მომზადებული და გამოცემულია საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის ინიციატივით, გაეროს განვითარების 
პროგრამისა (UNDP) და შვედეთის მთავრობის ხელშეწყობით. გამოთქმული 
მოსაზრებები ავტორისეულია და შეიძლება არ ასახავდეს დონორი 
ორგანიზაციების თვალსაზრისს.
 
კვლევაში გამოყენებულია დანიის სპორტულ სწავლებათა ინსტიტუტის (Play 
the Game) მიერ პროექტის „National Sports Governance Observer” ფარგლებში 
შემუშავებული მეთოდოლოგია.



სპორტული ორგანიზაციების მიერ  

კარგი მმართველობის პრინციპების 

გამოყენება საქართველოში

(კვლევა)

საქართველო, თბილისი 
ივლისი, 2020



სარჩევი

შემოკლებები და განმარტებები .................................................................................... 4

1. შეჯამება ....................................................................................................................... 5

პროექტის შესახებ ..............................................................................................................5

საკითხის აქტუალურობა ...................................................................................................5

რას ნიშნავს კარგი მმართველობა სპორტში? ................................................................5

კვლევის ამოცანები ............................................................................................................6

კვლევის მეთოდოლოგია და სამიზნე ორგანიზაციები .................................................6

კვლევის შედეგები ..............................................................................................................7

წინამდებარე ანგარიშის სტრუქტურა ..............................................................................8

მადლიერების ნიშნად .......................................................................................................8

2. შესავალი ...................................................................................................................... 9

2.1. კარგი მმართველობა სპორტში - რისთვის და რატომ? ..........................................9

სპორტის „არასპორტული“ განზომილება ..............................................................9

რა არის კარგი მმართველობა და რატომ არის ის მნიშვნელოვანი? ...................10

კარგი მმართველობის უგულებელყოფის შედეგები ..............................................10

კარგი მმართველობა ქართულ სპორტში: მოქმედი პოლიტიკა და  
სამართლებრივი რეგულაციები ................................................................................11

3. ქართულ სპორტში კარგი მმართველობის კვლევის მეთოდოლოგია ................... 14

3.1. კარგი მმართველობის სასწორი სპორტში ...............................................................14

3.2. საზომი ქართული სპორტისთვის  .............................................................................15

3.3. კარგი მმართველობის კონცეფცია და მისი შეფასება ............................................15

კარგი მმართველობის განზომილებები ..................................................................16

კარგი მმართველობის პრინციპები ..........................................................................16



 

ინდიკატორები ............................................................................................................18
კარგი მმართველობის შესრულების შეფასება .......................................................19

3.4. კვლევის ამოცანები და შეზღუდვები ........................................................................20
3.5. სამიზნე სპორტული ორგანიზაციები .......................................................................20
3.6. მონაცემთა შეგროვება ................................................................................................23

4. კვლევის შედეგები ....................................................................................................... 24
4.1. ორგანიზაციების ძირითადი ქულები .......................................................................24
4.2. შედეგები განზომილებებისა და პრინციპების მიხედვით .....................................33

განზომილება 1. გამჭვირვალობა .............................................................................37
განზომილება 2. დემოკრატია ...................................................................................38
განზომილება 3. ანგარიშვალდებულება .................................................................39
განზომილება 4. სოციალური პასუხისმგებლობა ...................................................40

5. ფოკუსური დისკუსიის შედეგები ................................................................................ 43
კარგი მმართველობის რაობა და მისი გამოყენება ................................................43
ქართულ სპორტში კარგი მმართველობა: სტატუს-კვო და გამოწვევები .............44
კარგი მმართველობა სპორტული ორგანიზაციების თვალით .............................46
ქართულ სპორტში მმართველობის განვითარების შემდგომი ნაბიჯები ...........47

6. დასკვნა ......................................................................................................................... 48

7. ძირითადი რეკომენდაციები ...................................................................................... 51

8. გამოყენებული მასალები ........................................................................................... 53

დანართი 1: კარგი მმართველობის პრინციპები და ინდიკატორები ..........................54

დანართი 2. ფოკუსური დისკუსიების ინსტრუქცია და კითხვები  ................................75



4 
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1. შეჯამება

1. შეჯამება

პროექტის შესახებ

წინამდებარე კვლევა ერთ-ერთ კომპონენტია საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალ გაზ-
რდულ საქმეთა კომიტეტის ინიციატივისა „ქართულ სპორტში კარგი მმართველობის ხელ შე წყობა“. 
ამ პროექტის ფარგლებში, 2020 წლის ოქტომბრამდე დაგეგმილია ორი დოკუმენტის მომზადება: 

(ა) საზღვარგარეთის ქვეყნებში სპორტის სფეროში კარგი მმართველობის პოლიტიკური და 
ინსტიტუციური ჩარჩოს შედარებითი ანალიზი; და

(ბ) ქართული სპორტის კარგი მმართველობის კოდექსის პროექტი. 

ინიციატივის მიზანია: სპორტულ ორგანიზაციათა ეფექტიანობის, შესაძლებლობებისა და და-
მოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდა, სათანადო საჯარო პოლიტიკის შემუშავებითა და განხორ-
ციელებით; ასევე, ორგანიზაციების გაძლიერება, რათა, კარგი მმართველობის გამოყე ნე ბით, 
მყისიერად უპასუხონ არაეთიკურ შემთხვევებს, დარღვევებსა თუ სხვა გამოწვევებს სპო რტში და 
შეძლონ მათი პრევენცია და აღმოფხვრა.

„ქართულ სპორტში კარგი მმართველობის ხელშეწყობა“ ხორციელდება გაეროს განვითარების 
პროგრამისა და შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით, „მმართველობის რეფორმის ფონდის“ 
პროექტის ფარგლებში.

საკითხის აქტუალურობა

სპორტი უნიკალური საშუალებაა, რომლის სათანადო გამოყენებითაც შესაძლებელია პოზიტიური 
გავლენის მოხდენა საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე. გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაცია აღიარებს სპორტის როლსა და პოტენციალს მდგარდი განვითარების 
არაერთი ამოცანის შესრულებაში. 

საქართველოში სპორტს განსაკუთრებული როლი ენიჭება: ქვეყნის კონსტიტუციის თანახ-
მად, სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს სპორტის განვითარებასა და მასში მოსახლეობის სხვა-
და   სხვა სეგმენტის ჩართულობაზე. ამისათვის სახელმწიფო თანამშრომლობს სპორტულ 
ორ განიზაციებთან, რომლებიც, ქვეყნის საბიუჯეტო დაფინანსების სანაცვლოდ, შესაბამის ღონის-
ძიებებს ახორციელებენ.

2020 წლის დასაწყისში სპორტული ორგანიზაციებისთვის გამოყოფილმა სახელმწიფო დაფი-
ნანსებამ 130,000,000 ლარს გადააჭარბა. ეს თანხა ხმარდება საქართველოს ნაკრები გუნდების 
მომზადებასა და საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობას, ეროვნული ჩემპიონატების 
ჩატარებას, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების გამართვასა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის 
დანერგვას.

სპორტულ ორგანიზაციათა მიერ სახელმწიფო დაფინანსების მიზნობრივი და ეფექტიანი ხარჯვის 
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა კარგი მმართველობის პრინციპების გამოყენება. ამის 
დასტურია საერთაშორისო ორგანიზაციების, ეროვნული მთავრობებისა და სპორტული მოძ-
რაობების მაღალი ინტერესი საკითხის მიმართ. 

დღეს არც ერთი სუბიექტი ეჭვქვეშ არ აყენებს კარგი მმართველობის აუცილებლობას სპორტში, 
რადგან მის უგულებელყოფას მოჰყვება მნიშვნელოვანი პრობლემები, მათ შორის: სახელმწიფო 
სახსრების არაეფექტიანი გამოყენება, კორუფცია, ინტერესთა შეუთავსებლობა, ნეპოტიზმი, ძა-
ლაუფლების მონოპოლიზაცია, ადამიანის უფლებათა ხელყოფა და სხვა. 

რას ნიშნავს კარგი მმართველობა სპორტში?

ეს არის ბიუროკრატიული მიდგომების, წესებისა და პროცედურების ერთობლიობა (პრინციპები), 
რომელთა გამოყენებაც დადებით გავლენას ახდენს ორგანიზაციის ეფექტიანობაზე, მის შესაძ-
ლებლობებზე, მყისიერად უპასუხოს არაეთიკურ შემთხვევებს, დარღვევებსა და სხვა გამოწვევებს. 
„კარგი მმართველობა“ არის სასურველი შედეგის მიღწევის საშუალება, და არა თავად შედეგი.
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კვლევის ამოცანები

წინამდებარე კვლევის ამოცანებია: 
• ქართულ სპორტში კარგი მმართველობის პოლიტიკური და სამართლებრივი სის ტე მის 

შესწავლა და მისი ნაკლოვანებების გამოვლენა;
• ეროვნული და რეგიონული სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის 

გამოყენების შეფასება და სუსტი და ძლიერი მხარეების განსაზღვრა;
• სპორტულ ორგანიზაციათა და სპორტზე პასუხისმგებელი სამინისტროს წარმო მად-

გენელთა დამოკიდებულების დადგენა ამ სფეროში კარგი მმართველობის მიმართ.

კვლევის მეთოდოლოგია და სამიზნე ორგანიზაციები

კვლევა ჩატარდა 2020 წლის აპრილ-ივნისში, სამაგიდე კვლევის, რესპონდენტებთან ინტერ ვი-
უებისა (დისტანციური და პირისპირ) და ფოკუსური დისკუსიების მეშვეობით. 

მის სამიზნედ განისაზღვრა შემდეგი ეროვნული და რეგიონული ორგანიზაციები: 

1. კალათბურთის ფედერაცია; 2. რაგბის კავშირი; 3. ძიუდოს ეროვნული ფედერაცია; 4. ჭიდაობის 
ერ ოვ ნული ფედერაცია; 5. ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი; 6. ძალოსნობის ეროვნული ფე-
დერაცია; 7. ჭადრაკის ფედერაცია; 8. პარაოლიმპიური კომიტეტი; 9. კრივის ეროვნული ფედე-
რაცია; 10. ტანვარჯიშის სახეობათა ფედერაცია; 11. სათხილამურო ფედერაცია; 12. ფარიკაობის 
ფედერაცია; 13. სროლის სახეობათა ფედერაცია; 14. სამბოს ეროვნული ფედერაცია; 15. კარატეს 
ეროვნული ფედერაცია; 16. კანოეს ეროვნული ფედერაცია; 17. მკლავჭიდის ერთიანი ეროვნული 
ფედერაცია; 18. ბადმინტონის ეროვნული ფედერაცია; 19. აჭარის ფეხბურთის ფედერაცია; 20. 
კახეთის კალათბურთის ფედერაცია; 21. ქვემო ქართლის ძიუდოს რეგიონული ფედერაცია.

ქართულ სპორტში კარგი მმართველობის პოლიტიკური და სამართლებრივი სისტემის შესას-
წავლად, გამოყენებული იყო სამაგიდე კვლევა, სიღრმისეული ინტერვიუები და 2 ფოკუსური 
დისკუსია, სპორტული ორგანიზაციებისა და სპორტზე პასუხისმგებელი სამინისტროს წარმო-
მადგენელთა მონაწილეობით. სიღრმისეული ინტერვიუებისა და ფოკუსური ჯგუფების ფარ-
გლებში, შესწავლილია სფეროში ჩართულ პირთა დამოკიდებულებები კარგი მმართველობის, 
ასევე, არსებული და სასურველი პრაქტიკის მიმართ; დადგინდა მოსაზრებები საჭიროებებისა და 
მათზე რეაგირების მექანიზმების შესახებაც.

სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის გამოყენება შეფასდა დანიის სპორტულ 
სწავლებათა ინსტიტუტის (Play the Game) მეთოდოლოგიით, რომელიც შემუშავებულია ეროვნუ ლი 
და რეგიონული სპორტული ორგანიზაციებისთვის. 

ამ მეთოდოლოგიის მიხედვით, „კარგი მმართველობის“ ცნება შედგება 4 ურთიერთდაკავშირე-
ბული განზომილებისგან: 

1. გამჭვირვალობა; 
2. დემოკრატიული პროცესები; 
3. შიდა ანგარიშვალდებულება და კონტროლი; 
4. სოციალური პასუხისმგებლობა. 

ამ განზომილებების გასაზომად გამოიყენება 46 პრინციპი (საქმისწარმოების წესი, პროცე დუ-
რა, მიდგომები). თავის მხრივ, თითოეული პრინციპის განხორციელების შესაფასებლად, გამო-
ყენებული იყო 274 ინდიკატორი (იხ. დანართი 1).

აღსანიშნავია, რომ წარმოდგენილი მეთოდოლოგია არ გამოიყენება ორგანიზაციების ეფექტი-
ანობისა და ლეგიტიმურობის პირდაპირ საზომად: კარგი მმართველობის ინდიკატორების 
შესრულება ან არშესრულება თავისთავად არ ნიშნავს, რომ ორგანიზაცია აუცილებლად ეფექ-
ტიანია, ან პირიქით; თუმცა მათი შეუსრულებლობა ცალსახად ზრდის ალბათობას/რისკს, რომ 
ორგანიზაცია არის ან გახდება არაეფექტიანი. კვლევის ფარგლებში ორგანიზაციების მიერ 
მიღებული ქულა ასახავს კარგი პრაქტიკის გამოყენების პროპორციას.

აღნიშნული კვლევა ის ბარომეტრია, რომელიც ძალიან მკაფიოდ და სრულყოფილად მიმოიხი ლავს 
კარგი მმართველობის გამოყენებას სპორტული ორგანიზაციების მიერ. იგი ასახავს, თუ რო მელ 
პრაქტიკას იყენებს/არ იყენებს ორგანიზაცია და რატომ არის შეუსრულებლობა პრობ ლე მა ტური. 
კვლევა გვაწვდის ინფორმაციას სპორტული ორგანიზაციების სუსტ და ძლიერ მხა რეებზეც.
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1. შეჯამება

კვლევის შედეგები

სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის გამოყენების ინდექსი უტოლდება 
23%-ს. ეს გულისხმობს, რომ სამიზნე ორგანიზაციები ერთობლივად „სუსტად ასრულებენ“ კარგი 
მმართველობის პრინციპებს: მათ მიერ ერთობლივად 4-იდან 3 განზომილების – „გამჭვირვალობა“ 
(19%), „შიდა ანგარიშვალდებულება“ (18%) და „სოციალური პასუხისმგებლობა“ (16%) – გამოყენება 
შეფასებულია, როგორც „არ სრულდება“. ყველაზე მაღალი ქულა ორგანიზაციებს მიღებული აქვთ 
„დემოკრატიის“ განზომილებაში (37%), რაც, კვლევის მეთოდოლოგიის მიხედვით, შეესაბამება 
შეფასებას „სუსტად სრულდება“.

გამჭვირვალობის განზომილებაში (19%) ორგანიზაციები „საშუალოდ“ იყენებენ ყრილობის 
დღის წესრიგისა და ოქმების გამოქვეყნების ინდიკატორებს; „სუსტია“ მათი პრაქტიკა ძირითადი 
დოკუმენტების (წესდება, შიდა რეგულაციები, სპორტული წესები, სტრატეგია, ანგარიშები) 
გასაჯაროების მიმართულებით. დიდი გამოწვევაა საჯარო წვდომა სპორტსმენებისა და 
კლუბების მონაცემებზე, ორგანიზაციაში ანაზღაურებასთან დაკავშირებულ ანგარიშებზე, ასევე, 
ინფორმაციაზე აღმასრულებელი ორგანოს წევრების შესახებ.

დემოკრატიის მიმართულებით (37%) ორგანიზაციათა უმრავლესობა კარგად იყენებს ისეთ 
პრინციპებს, როგორიცაა: ორგანიზაციის უმაღლეს ორგანოში წევრთა წარმომადგენლობა; 
გამგეობის წევრთა არჩევა და მსახურების ვადის შეზღუდვა; მმართველი ორგანოების საქმი-
ანობისთვის საჭირო ხმების (კვორუმის) განსაზღვრა. 

გამოწვევაა გამგეობის დაბალანსებული შემადგენლობის ჩამოყალიბება, ასევე, ამ ორგანოს რე-
გუ ლარული და ეფექტიანი საქმიანობა. პრობლემატურად მიიჩნევა ორგანიზაციის საქმიანო ბაში 
ძირითადი სუბიექტების (სპორტსმენები, მსაჯები, მწვრთნელები) არასაკმარისი მონაწილეობა 
და თავად ორგანიზაციების არასათანადო რეაგირება გენდერული უთანასწორობის საკითხებზე 
(მხოლოდ 20% ახორციელებს გენდერული თანასწორობის ხელშემწყობ ღონისძიებებს არჩევით 
თანამდებობაზე ქალთა და მამაკაცთა დანიშვნისას).

შიდა ანგარიშვალდებულების განზომილებაში (18%) სუსტია ორგანიზაციების პრაქტიკა ისეთი 
მიმართულებებით, როგორიცაა ჯეროვანი ზედამხედველობა გამგეობაზე, მართვის სტრუქ-
ტუ რაში სხვადასხვა რგოლის ანგარიშვალდებულება, ფინანსური კონტროლი და საქმიანობის 
თვითშეფასება. მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას საჭიროებს ორგანიზაციებში საჩივრების წარ-
მოებისა და განხილვის წესები და პროცედურები. ძალიან მოიკოჭლებს პრაქტიკა ინტერესთა შეუ-
თავსებლობის დადგენის მხრივ. აღსანიშნავია, რომ სპორტული ორგანიზაციების უდიდეს ნაწილს 
არ გააჩნია ქცევის კოდექსი. 

სოციალური პასუხისმგებლობის კომპონენტში (16%) სპორტული ორგანიზაციების ერთ-
ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევაა საკითხისადმი სტრატეგიული მიდგომის – ფორმალური პო-
ლიტიკის უქონლობა. მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას საჭიროებს მათი პოლიტიკა სპორტში 
დოპინგის, გარიგებული თამაშების, დისკრიმინაციისა და ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის 
მიმართულებით. ორგანიზაციებმა მეტი ძალისხმევა უნდა გაიღონ გენდერული თანასწორობისა და 
სპორტსმენთა კეთილდღეობის ხელშესაწყობად. „სპორტი ყველასათვის“ ერთ-ერთი პრინციპია, 
რომელსაც ორგანიზაციები ყველაზე უკეთ ასრულებენ, თუმცა მათი მიდგომები ამ მიმართულებით 
მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას საჭიროებს.

სპორტული ორგანიზაციებისა და სამინისტროს წარმომადგენლებთან გამართული ინტერ-
ვიუების, ფოკუსური დისკუსიებისა და სამაგიდე კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, შეგვიძლია 
დავასკვნათ, რომ: 

• ქართულ სპორტში კარგი მმართველობის ხელშეწყობა სამინისტროს მიერ დეკ ლა-
რირებული ერთ-ერთი პრიორიტეტია. სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამ შრომ-
ლობისას, სამინისტრო იყენებს კარგი მმართველობის ზოგიერთ კრიტერიუმს, რამაც 
გააუმჯობესა კომუნიკაცია სუბიექტებს შორის. აღსანიშნავია, რომ მსგავს მიდგომებს 
მუნიციპალიტეტები არ იყენებენ რეგიონული სპორტული ორგანიზაციების მიმართ.

• სამინისტროს მიერ დანერგილი კარგი მმართველობის კრიტერიუმები არ არის მკაფიო, 
რაც მნიშვნელოვნად ართულებს ამ პრინციპების პრაქტიკაში გამოყენებას სპორტული 
ორგანიზაციების მხრიდან. აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის სამინისტროს არც ერთ 
ოფიციალურ დოკუმენტში არ არის განმარტებული ტერმინი „კარგი მმართველობა“.
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სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის პრინციპების გამოყენება საქართველოში

• სახელმწიფო და სპორტული ორგანიზაციები მკვეთრად განსხვავებულად აღიქვამენ 
„კარგი მმართველობის“ რაობასა და მნიშვნელობას: სპორტული ორგანიზაციების დი-
დი ნაწილი კარგი მმართველობის გამოყენებას არ აღიქვამს შესაძლებლობად, რომ 
გაზარდოს თავისი საქმიანობის ეფექტიანობა, გააუმჯობესოს თანამშრომლობა გარე 
სუბიექტებთან და განამტკიცოს თავისი ორგანიზაციის დამოუკიდებლობა/ავტო ნომი-
ურობა. მათი აზრით, კარგი მმართველობის პრინციპების გამოყენება „ფუფუნებაა“ და 
საჭიროებს მნიშვნელოვანი ადამიანური თუ ფინანსური რესურსების მობილიზებას.

• სამინისტროს არ გააჩნია სპორტულ ორგანიზაციათა ტექნიკური მხარდაჭერის ჩა-
მო ყალიბებული სისტემა. უწყების ქმედებები კარგ მმართველობაზე ცნობიერების 
ასა მაღლებლად და პრაქტიკაში დასანერგად, არ არის ფორმალიზებული და სის-
ტემატიზებული. 

• სამინისტროს მიერ განსაზღვრულ კარგი მმართველობის კრიტერიუმებს მიღმა დარჩა 
ქართულ სპორტისთვის პრობლემატური საკითხები: სპორტულ ორგანიზაციებში 
დისციპლინური სისტემის სისუსტე ან არარსებობა; საჩივრების წარმოებისა და გასა-
ჩივრების წესების/პროცედურების სუსტი პრაქტიკა ან არარსებობა; ქცევის ნორმებისა 
და ინტერესთა შეუთავსებლობის წესების გაუმართაობა ან არარსებობა.

წინამდებარე ანგარიშის სტრუქტურა

წინამდებარე ანგარიში შედგება 5 ძირითადი ნაწილისგან:
შესავალში მიმოხილულია სპორტში „კარგი მმართველობის“ მნიშვნელობა და მისი ადგილი საერ-
თაშორისო და ეროვნულ ასპარეზზე; ასევე, გაანალიზებულია საქართველოში მოქმედი შესაბამისი 
პოლიტიკური და სამართლებრივი ჩარჩო. 

კვლევის მეთოდოლოგია დაწვრილებით აღწერს სპორტულ ორგანიზაციათა შეფასების ას პექტებს 
და მიმოიხილავს შერჩეული მეთოდოლოგიის უპირატესობებს, მსგავს კვლევებთან შე დარებით. 
ამ ნაწილში მოცემულია დეტალური ინფორმაცია გამოყენებულ განზომილებებზე, პრინციპებსა 
და ინდიკატორებზე; ასევე, პასუხები თითოეული პრინციპის მნიშვნელობისა და სარგებლიანობის 
შესახებ. ამავე თავში მიმოხილულია კვლევის ამოცანები, მისი შეზღუდვები და სამიზნე სპორტულ 
ორგანიზაციათა შერჩევის პრინციპები.

კვლევის შედეგების თავი მთლიანად ეთმობა იმ მონაცემთა მიმოხილვას, რომლებიც სპორ-
ტულმა ორგანიზაციებმა მიიღეს კარგი მმართველობის გამოყენების შეფასებისას. მრავალი 
პერ სპექტივიდან გაანალიზებულ მონაცემებს შორისაა: სამიზნე ორგანიზაციების ჯამური და ინ-
დივიდუალური ქულები, განზომილებების მიხედვით; და ორგანიზაციის ქულები მათი შერჩევის 
პრინციპის მიხედვით. მკითხველისთვის მარტივი და თვალსაჩინო ფორმით არის ნაჩვენები 
ორ განიზაციების მხრიდან კარგი მმართველობის გამოყენების პრაქტიკა. აღნიშნული თავი დე-
ტალურად აღწერს ამ პრაქტიკის ძლიერ და სუსტ მხარეებსაც.

ფოკუსური დისკუსიის შედეგებში თავმოყრილია სპორტულ ორგანიზაციებსა და სამინისტროს 
წარმომადგენელებთან დისკუსიის ძირითადი შედეგები. ამ თავში აისახა სფეროში ჩართულ პირთა 
დამოკიდებულებები კარგი მმართველობის სხვადასხვა ასპექტის მიმართ. 

დასკვნით ნაწილში წარმოდგენილია სამაგიდე კვლევის, ინტერვიუებისა და ფოკუსური დის კუსიის 
ძირითადი მიგნებები ქართულ სპორტში კარგი მმართველობის ხელშემწყობ და და მაბრკოლებელ 
გარემოებებზე. 

მადლიერების ნიშნად

მკვლევართა გუნდი დიდ მადლობას უხდის სამინისტროსა და სპორტულ ორგანიზაციათა წარ-
მო მადგენლებს კვლევაში აქტიური ჩართულობისა და თანამშრომლობისთვის. ქვეყანაში კორო-
ნავირუსის („COVID-19“) წინააღმდეგ დაწესებული შეზღუდვების მიუხედავად, ამ ორგანიზაციების 
დიდმა ნაწილმა მაღალი პასუხისმგებლობა გამოიჩინა და ნაყოფიერად ითანამშრომლა მკვლე-
ვართა გუნდთან. ისინი, სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად, აქტიურად მონაწილეობდ ნენ 
ინტერვიუებსა და ფოკუსურ დისკუსიებშიც.

მკვლევართა გუნდი ასევე დიდ მადლობას უხდის გაეროს განვითარების პროგრამასა (UNDP) და 
მისი პროექტის — „მმართველობის რეფორმის ფონდის“ — წარმომადგენლებს მხარდაჭერისა და 
ხელშეწყობისათვის. 
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2. შესავალი

2. შესავალი

2.1. კარგი მმართველობა სპორტში - რისთვის და რატომ?

სპორტის „არასპორტული“ განზომილება

სპორტი უფრო მეტია, ვიდრე ერთი მატჩი ან ტურნირი, გამარჯვება ან მედალი, ფიზიკური აქტივობა 
ან გართობა. ეს არის უნიკალური საშუალება, რომელსაც მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა შეუძ-
ლია საზოგადოების სოციალური და ეკონომიკური ცხოვრების განვითარებაში. გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაცია აღიარებს სპორტის დიდ როლს 2030 წლის მდგრადი განვითარების მიზნების 
მიღწევაში. მათ შორისაა მე-8 და მე-16 მიზნები: „ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა“ და „ეფექტიანი, 
ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუციების მშენებლობა ყველა დონეზე“ (Kazan Action 
Plan, MINEPS, 2017) .1

საქართველოში სახელმწიფო აქტიურად არის ჩართული სპორტის მართვაში. სპორტის პო ლი-
ტიკის მართვის მიხედვით, საქართველოში მოქმედი სისტემა განეკუთვნება „ბიუროკრატიულ 
კონფიგურაციას“, რომელსაც ახასიათებს საჯარო ხელისუფლების მეტად აქტიური როლი სისტემის 
რეგულირებაში. ამ სისტემაში, როგორც წესი, საკანონმდებლო დონეზე მოქმედებს სპეციფიკური 
კანონი („სპორტის შესახებ“). მოხალისეობრივი სპორტული მოძრაობები [ფედერაციები, 
ასოციაციები, კომიტეტები] მოქმედებენ „დელეგირებული“ ფუნქციებით, კერძო მეწარმეებსა და 
სოციალურ პარტნიორებს კი დაბალი გავლენა აქვთ სპორტის პოლიტიკის განხორციელებაზე (VO-
CASPORS Research Group (2004), გვ. 53-61).

საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად: „სახელმწიფო ზრუნავს სპორტის განვითარებაზე, 
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, ბავშვებისა და ახალგაზრდების ფიზიკურ აღზრდასა 
და სპორტში მათ ჩართვაზე“ (მუხლი 5. „სოციალური სახელმწიფო“). ამისათვის, სახელმწიფო 
თა ნამშრომლობს ეროვნულ სპორტულ ორგანიზაციებთან, რომლებიც ქვეყნის საბიუჯეტო და-
ფინანსებით ახორციელებენ შესაბამის ღონისძიებებს. საქართველოს კანონი „სპორტის შესახებ“ 
განსაზღვრავს, რომ ეროვნული სპორტული ფედერაცია ასრულებს სახელმწიფო დაკვეთას და 
ხელშეკრულების საფუძველზე თანამშრომლობს სპორტზე პასუხისმგებელ სამინისტროსთან 
(მუხლი 10. საქართველოს ეროვნული სპორტული ფედერაცია).

საჯარო რეესტრის მონაცემებით, საქართველოში რეგისტრირებულია რამდენიმე ასეული 
სპორ  ტული ორგანიზაცია, რომელთაგან 91-ს აღიარებს საქართველოს განათლების, მეცნი ე-
რების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. ნიშანდობლივია, რომ აღიარებული ეროვნული 
ფედერაციებიდან, სახელმწიფო დაფინანსებას იღებს 62 ორგანიზაცია.2 2020 წლის განმავლობაში 
(საქართველოში COVID-19-ის პანდემიით გამოწვეული საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამდე, 
21 მაისი 2020) ამ ორგანიზაციების სახელმწიფო მხარდაჭერა განისაზღვრებოდა 130,400,000 
ლარით.3 სახელმწიფო დაფინანსება ხმარდება შემდეგ მიმართულებებს: საქართველოს ნაკრები 
გუნდების მომზადება და საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობა; ეროვნული ჩემ-
პიონატების ჩატარება; მასობრივი სპორტული ღონისძიებების გამართვა და ცხოვრების ჯანსაღი 
წესის დანერგვა; სპორტული ორგანიზაციებისთვის ინვენტარისა და ეკიპირების შეძენა; სპორტულ 
ორგანიზაციებში კარგი მმართველობის პრინციპების დანერგვა (წყარო: 2020 წლის სახელმწიფო 
ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების მოსალოდნელი შედეგები და ინდიკატორები).

სპორტში კარგი მმართველობა მოწინავე ადგილს იკავებს მთავრობათაშორისი ორგანიზაციების, 
ეროვნული მთავრობებისა და სპორტული მოძრაობის დღის წესრიგში. ამის ნათელი მაგალითებია: 
ევროპის საბჭოს რეკომენდაციები სპორტში კარგი მმართველობის პრინციპების თაობაზე (2005); 
ოლიმპიური და სპორტული მოძრაობის კარგი მმართველობის ძირითადი უნივერსალური 

1 ყაზანის სამოქმედო გეგმა დამტკიცდა 2017 წლის 15 ივლისს, იუნესკოს სპორტზე პასუხისმგებელ მინისტრთა და 
მაღალი თანამდებობის პირთა რიგით მე-6 საერთაშორისო კონფერენციაზე (UNESCO’s Sixth International Conference 
of Ministers and Senior Officials Responsible for Physical Education and Sport (MINEPS)).

2 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ინფორმაცია, 5 მარტი 2020.
3 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი, პროგრამული კოდი 32 11 „მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვი-

თარება და პოპულარიზაცია“.
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სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის პრინციპების გამოყენება საქართველოში

პრინციპები (2008); ევროკავშირის ექსპერტთა სამუშაო ჯგუფის რეკომენდაციები ევროკავშირის 
სპორტის სფეროში კარგი მმართველობის პრინციპების შესახებ (2013); ევროპარლამენტის 
რეზოლუცია სპორტის პოლიტიკაში ინტეგრირებული მიდგომის შესახებ: კარგი მმართველობა, 
ხელმისაწვდომობა და ერთიანობა (2017), ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია 
და რეკომენდაცია თანამედროვე სპორტის მართვის რეგულირების თაობაზე (2018); ევროპის საბჭოს 
მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია სპორტში კარგი მმართველობის ხელშეწყობის შესახებ 
(2018); ევროპული საბჭოს დასკვნა სპორტში კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ (2019). 
ნიშანდობლივია საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის განსაზღვრება სახელმძღვანელოდ 
მიღებულ 2020 წლის დღის წესრიგში, რომ „ოლიმპიური მოძრაობის ყველა სუბიექტმა უნდა 
აღიაროს და შეასრულოს კარგი მმართველობის ძირითადი უნივერსალური პრინციპები“ (Olympic 
Agenda 2020, Recommendation 27).

დღესდღეობით, არც ერთი დაინტერესებული მხარე ეჭვქვეშ არ აყენებს კარგი მმართველობის 
მნიშვნელობასა და აუცილებლობას, თუმცა რთულია მისი განსაზღვრა, გაზომვა და პრაქტიკაში 
განხორციელება. 

რა არის კარგი მმართველობა და რატომ არის ის მნიშვნელოვანი?

„კარგი მმართველობა“ ძალიან ფართო ცნებაა, რომელიც აკადემიურ ლიტერატურაში ერთი სახით 
არ განიმარტება: საამისოდ მეცნიერები იყენებენ მრავალ კომპონენტს, სხვადასხვა განზომილება-
სა და პრინციპებს.

წინამდებარე კვლევის მიზნებისთვის, „კარგი მმართველობა“ არის სასურველი შედეგის მიღწე -
ვის საშუალება, და არა თავად შედეგი (Geeraert, A., 2018). უფრო კონკრეტულად, „კარგი მმარ-
თველობა“ არის ბიუროკრატიული მიდგომების, წესებისა და პროცედურების ერთობლიობა 
(პრინციპები), რომელთა გამოყენებაც დადებით გავლენას ახდენს ორგანიზაციის ეფექტიანობაზე, 
მის შესაძლებლობებზე, მყისიერად უპასუხოს არაეთიკურ შემთხვევებს, დარღვევებსა თუ სხვა 
გამოწვევებს.

სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის გამოყენება ხელს უწყობს შემდეგ 
ასპექტებს:

•	 სანდო ურთიერთობებისა და წარმატებული თანამშრომლობის დამკვიდრება სამთავ-
რობო უწყებებთან, კომერციულ თუ კერძო ორგანიზაციებსა და სხვა სუბიექტებთან;

•	 ორგანიზაციის შიდა სტრუქტურების კოორდინირებული და ეფექტიანი მუშაობა; 
•	 შედეგზე ორიენტირებული პროგრამებისა და პროექტების შემუშავება/განხორციელება, 

ასევე, მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების მოზიდვა და ეფექტიანი გამოყენება; 
•	 ინტერესთა შეუთავსებლობის აღმოფხვრა, მიკერძოებული გადაწყვეტილებებისა და 

მენეჯმენტთან დაკავშირებული რისკების პრევენცია; 
•	 დაინტერესებულ პირთა (სპორტსმენი, მწვრთნელი, მსაჯი, მოხალისე, თანამშრომელი 

და სხვა) მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში;
•	 სპორტში არსებულ გამოწვევებთან (ძალადობა, დისკრიმინაცია, დოპინგის გამოყენება, 

შეჯიბრებების მანიპულაცია და სხვა) გამკლავება.

სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის გამოყენებით, იზრდება მათი 
შესაძლებლობები და დამოუკიდებლობა (ავტონომიურობა). კარგი მმართველობის პრაქტიკაში 
დანერგვას აბრკოლებს მისი განსაზღვრის, გაზომვისა და განხორციელების სირთულე.

კარგი მმართველობის უგულებელყოფის შედეგები

სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის პრინციპების უგულებელყოფას მნი-
შვნელოვანი პრობლემები მოჰყვება. მათ შორისაა: არჩვენებთან დაკავშირებული დავები; 
ძალაუფლების მონოპოლიზაცია; ინტერესთა შეუთავსებლობა და ნეპოტიზმი; სახელმწიფო სახ-
სრების არაეფექტიანი გამოყენება და კორუფცია; ჩართულ პირთა ინტერესების უგულებელყოფა; 
ორგანიზაციის წარუმატებელი საქმიანობა და სხვა. ჩამოთვლილთაგან ზოგიერთი პრობლემა 
გვხდება საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ჩატარებულ კვლევებში 
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2. შესავალი

(2019-2020), სადაც გაანალიზებულია საქართველოს ეროვნული სპორტული ორგანიზაციების 
(კალათბურთის ფედერაცია4, რაგბის კავშირი5, ქართული ჭიდაობის ფედერაცია6) საქმიანობა და 
სპორტული ინფრასტრუქტურის მართვის7 ასპექტები. 

„ქართული ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის მიერ 2016-2017 წლებში განხორციელებული 
ხარჯვითი ოპერაციების შესაბამისობის აუდიტის ანგარიშში“8 სახელმწიფო აუდიტი საუბრობს 
შემდეგ ძირითად შეუსაბამობებზე: „...პერსონალის შერჩევა, სამუშაოზე აყვანა და თანამდებობ რივი 
სარგოების განსაზღვრა ფედერაციის პრეზიდენტის მიერ ხორციელდება საწესდებო მოთხოვნის 
შეუსაბამოდ“; „შრომითი ხელშეკრულებები არ არის შედგენილი შრომითი კანონმდებლობის 
მოთხოვნათა დაცვით“; „გაურკვეველია, თუ რა სამუშაოს ასრულებს კონკრეტული დასაქმებული 
პირი, რაც, თავის მხრივ, წარმოშობს „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით გათვალისწინებული 
საბიუჯეტო სახსრების არაეკონომიური და არაპროდუქტიული განკარგვის რისკებს“; „ცალკეული 
პოზიციის მიხედვით, სახელფასო პოლიტიკა ხასიათდება თანამდებობრივ სარგოებს შორის არსე-
ბითად შეუსაბამო, არასამართლიანი დიფერენციაციით...“ (სახელმწიფო აუდიტის ანგარიში, 2018).

კარგი მმართველობა ქართულ სპორტში:  

მოქმედი პოლიტიკა და სამართლებრივი რეგულაციები

სპორტში კარგი მმართველობის ხელშეწყობა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოს 
ხელისუფლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა. მთავრობის მიერ დამტკიცებული პოლიტი კის 
დოკუმენტი „საქართველოს ანტიკორუფციული ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 2019-
2020 წლებისთვის“9 ერთ-ერთ პრიორიტეტად განსაზღვრავს სპორტში კორუფციის აღმოფხვრას. 
2015 წელს, ევროპის საბჭოს საკონსულტაციო ჯგუფის რეკომენდაციების10 გათვალისწინებით, 
სპორტზე პასუხისმგებელმა სამინისტრომ შეიმუშავა და დანერგა სპორტული ორგანიზაციების 
სახელმწიფო დაფინანსების ახალი სისტემა. ამ სისტემის ფარგლებში, სამინისტროსთან შეიქ მნა11 
სათათბირო ორგანო – „სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების საბჭო“ – და 
განისაზღვრა ორგანიზაციათა დაფინასების კრიტერიუმები. 

ეს საბჭო, რომლის თავმჯდომარეც არის სპორტზე პასუხისმგებელი მინისტრი, შედგება აღმას რუ-
ლებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების, ასევე, ეროვნული ოლიმპიური და პარაოლიმპი ური 
კომიტეტების წარმომადგენლებისგან. საბჭოს საქმიანობას უძღვება სამდივნო, რომელიც წინასწარ 
განსაზღვრული სტანდარტების (კრიტერიუმების) მიხედვით აფასებს სპორტული ორგანიზაციის 
საქმიანობას გასული წლის განმავლობაში. სამდივნოს მიერ ჩატარებულ შეფასებებსა და საბჭოს 
წევრთა მოსაზრებებზე დაყრდნობით, განისაზღვრება აღიარებული სპორტული ორგანიზაციების 
მომდევნო წლის დაფინანსება. პრაქტიკაში იყო შემთხვევები, როდესაც საბჭოს სპორტული 
ფედერაციების ყოველწლიური საქმიანობა არ შეუფასებია (2016 და 2019 წელს) და ორგანიზაციების 
დაფინანსება განისაზღვრა საბჭოს წევრთა ზეპირი მსჯელობით. 

ნიშანდობლივია, რომ „სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების საბჭო“ ანა-
წილებს მხოლოდ იმ ფინანსურ რესურსს, რომელიც თავმოყრილია „სპორტულ სახეობათა 
განვითარების“ საბიუჯეტო პროგრამის ფარგლებში (პროგრამული კოდი 32 11 04). 2020 წლის 

4 საქართველოს კალათბურთის ეროვნულ ფედერაციას და საკალათბურთო კლუბ „ბასკონიას“/ფონდ „5+11“-ს 
შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის შესაბამისობის აუდიტის 
ანგარიში. გამოქვეყნების თარიღი: 12 ივლისი 2019. https://bit.ly/3ewKeXM

5 ა(ა)იპ − საქართველოს რაგბის კავშირის მიერ საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში. 
გამოქვეყნების თარიღი: 9 მარტი 2020. https://bit.ly/2WnfnXf 

6 ა(ა)იპ − ქართული ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის მიერ 2016-2017 წლებში განხორციელებული ხარჯვითი 
ოპერაციების შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში. გამოქვეყნების თარიღი: 25 იანვარი 2019. https://bit.ly/32gu5TT 

7 სპორტული ინფრასტუქტურის მართვის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში. გამოქვეყნების თარიღი: 13 მარტი, 
2020. https://bit.ly/32iTKet 

8 აუდიტის ანგარიში, იხ: http://bit.ly/3biijtx [18 მარტი 2020]
9 საქართველოს მთავრობის დადგენილება N484, 2019 წლის 4 ოქტომბერი. http://bit.ly/2xbDMFp 
10 Report of the Consultative visit in Georgia on the European Sports Charter (13-15 October, 2014). EPAS (2015) 30 rev 1. http://

bit.ly/3a4k25s 
11 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის 2015 წლის 4 ნოემბრის N 01/1061 ბრძანება 

„სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების 
შესახებ“.
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სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის პრინციპების გამოყენება საქართველოში

მარტის მდგომარეობით, ამ პროგრამის ფინანსური მოცულობა შეადგენდა 13,9 მილიონ ლარს, 
რაც ძირითადი პროგრამის – „მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და 
პოპულარიზაცია“ (პროგრამული კოდი 32 11) – დაახლოებით, 11%-ია. ამ პროგრამის ფარგლებში 
აკუმულირებული დანარჩენი რესურსი (89%) ხმარდება 19 მიზნობრივ პროექტს (მაგ.: „ფეხბურთის 
განვითრების სახელმწიფო პროგრამა“, „ოლიმპიური მოძრაობის სახელმწიფო მხარდაჭერა“, 
„ჭიდაობის სახელმწიფო პროგრამა“ და სხვა), რომელთა ფინანსურ მოცულობებსაც არ აფასებს/
განსაზღვრავს საბჭო (წყარო: 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი).

სპორტული ორგანიზაციების დაფინანსების დამტკიცებული კრიტერიუმები ნაწილდება 5 მიმარ-
თულებით: 

1) პრიორიტეტული სპორტული სახეობა; 
2) პოპულარობა, ტრადიციები; 
3) წარმატება, წარმატების პერსპექტივა; 
4) კარგი მმართველობა; 
5) მასობრიობა. 

მინისტრის ბრძანება12 „კარგი მმართველობის“ კრიტერიუმებსა და სტანდარტებს შემდეგნაირად 
განმარტავს: 

„სპორტული ორგანიზაციის კარგი მმართველობის პრინციპი განისაზღვრება შიდა მენეჯმენტის ხა
რისხის დონით. შიდა ორგანიზაციულსტრუქტურული ეფექტიანი მუშაობის შეფასების ნაწილში 
ყურადღება გამახვილდება რამდენიმე ძირითად მიმართულებაზე, ესენია: ორგანიზაციის წეს
დება; სტრუქტურული მოწყობა; მოკლე და გრძელვადიანი სტრატეგიული განვითარების გეგმა; 
კვარტალური და წლიური ანგარიშების წარმოება; მწვრთნელთა და მსაჯთა სერტიფიცირება; 
სტატისტიკის განახლება; სახეობის პოპულარიზაცია (რეკლამა, პიარი, ვებგვერდი და სხვა); 
დოპინგთან, ძალადობასა და დისკრიმინაციასთან ბრძოლა; გენდერულ საკითხებზე მუშაობა; 
ალტერნატიული (არასახელმწიფო) დაფინანსება (სპონსორები, დონორები)“.13

„სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების საბჭოს“ საერთო შეფასებაში „კარგ 
მმართველობას“, როგორც შეფასების კრიტერიუმს, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. კერძოდ, N1 
ცხრილში ასახულია კრიტერიუმთა პროცენტული მნიშვნელობა ორგანიზაციის საქმიანობის 
შეფასებაში.

ცხრილი 1. კრიტერიუმების პროცენტული მაჩვენებელი სპორტული ორგანიზაციების საქმიანობის 
შეფასებაში

ორგანიზაციების ჯგუფი კრიტერიუმები %

გუნდური სპორტის სახეობის  
ორგანიზაციები

1. პრიორიტეტული სპორტის სახეობა 15

2. პოპულარობა, ტრადიციები 15

3. წარმატება, წარმატების პერსპექტივა 30

4. კარგი მმართველობა 25

5. მასობრიობა 15

მასობრივი სპორტული ორგანიზაციები

1. პოპულარობა, ტრადიციები 15

2. კარგი მმართველობა 25

3. მასობრიობა 60

კომიტეტები
1. წარმატება, წარმატების პერსპექტივა 30

2. კარგი მმართველობა 70

სხვა სპორტული ორგანიზაციები 1. პრიორიტეტული სპორტის სახეობა 20

2. კარგი მმართველობა 80

12 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება N577 (13 დეკემბერი 
2018, თბილისი).

13 იქვე.
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2. შესავალი

ნიშანდობლივია, რომ სპორტში კარგი მმართველობის ხელშეწყობა თემატური პრიორიტეტია და 
აისახა საკანონმდებლო ხელისუფლების დღის წესრიგშიც, კერძოდ, საქართველოს პარლამენტის 
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის 2018-2020 წლების სტრატეგიასა და სამოქმედო 
გეგმაში.14 დოკუმენტში ხაზგასმულია კომიტეტის როლი ამ სფეროში რეფორმის ინიცირებისა და 
განხორციელების მხრივ. ამის გათვალისწინებით, 2019 წელს კომიტეტის მხარდაჭერით ჩატარდა 
კვლევა,15 რომელმაც შეისწავლა კარგი მმართველობის გამოყენება საქართველოს 5 სპორტული 
ფედერაციის მიერ (ფეხბურთი, ხელბურთი, მძლეოსნობა, ჩოგბურთი, საწყლოსნო სპორტი); ასევე, 
მიმოიხილა სახელმწიფო მიდგომები სპორტში მმართველობის გაუმჯობესების კუთხით. კვლევამ 
გამოავლინა, რომ, კარგი მმართველობის ინდექსის მიხედვით (შეფასების სკალა: მინიმალური 0%, 
მაქსიმალური - 100%), ფედერაციების ქულები ასე გამოიყურება: 

•	 საქართველოს საწყლოსნო სპორტის ფედერაცია - 16%
•	 საქართველოს მძლეოსნობის ფედერაცია - 23%
•	 საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია - 26%
•	 საქართველოს ხელბურთის ფედერაცია - 23%
•	 საქართველოს ჩოგბურთის ფედერაცია - 17%

ზემოხსენებულ კვლევაზე დაყრდნობით, პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა კომიტეტმა შეიმუშავა რეკომენდაციები16 და შემდგომი რეაგირებისთვის მიმართა 

აღმასრულებელ ხელისუფლებას.17 ამ რეკომენდაციების გათვალისწინებით, საპარლამენტო 
კომიტეტს მიზანშეწონილად მიაჩნია: სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის 
გამოყენების შესაფასებლად, აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ დანერგოს უფრო მკაფიო 
პრინციპები და კრიტერიუმები; სიღრმისეულად შეფასდეს შესაბამისი სტანდარტების გამოყენება 
სახელმწიფო დაფინანსების მიმღები ორგანიზაციების მიერ; ხელი შეეწყოს დაინტერესებულ 
სუბიექტთა ცნობიერების ამაღლებასა და შესაძლებლობის ზრდას.

ასოცირების შეთანხმების შესრულების 2019 წლის ანგარიშში18 ევროპის კომისია აღნიშნავს, 
რომ სპორტში კარგ მმართველობას საქართველოს მთავრობა ერთ-ერთ პრიორიტეტად მიიჩნევს, 
თუმცა საკითხი მეტ ძალისხმევასა და მხარდაჭერას საჭიროებს.

14 სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დოკუმენტი ხელმისაწვდომია ბმულზე: http://parliament.ge/ge/ajax/
downloadFile/91311/SYC_Strategy_Plan_Geo [13 ივლისი 2020]

15 Korepanov, A. (2019). “National Sports Governance Observer, country Report: Georgia”. https://playthegame.org/
media/8974778/Final_Report_NSGO_Georgia_12042019.pdf

16 კომიტეტის რეკომენდაციები ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://bit.ly/3et1EnY
17 საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მ. ყაველაშვილის 

წერილი N5212/4-15/19 (5 მარტი, 2019) საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
მინისტრის, მ. ბატიაშვილის სახელზე.

18 Association Implementation Report on Georgia, 2019. European Commission, Brussels, 30.1.2019.
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სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის პრინციპების გამოყენება საქართველოში

3. ქართულ სპორტში კარგი მმართველობის  
კვლევის მეთოდოლოგია

3.1. კარგი მმართველობის სასწორი სპორტში

კარგი მმართველობა სპორტში მოწინავე ადგილს იკავებს საერთაშორისო მთავრობათაშორისი 
ორგანიზაციების, ეროვნული მთავრობებისა და სპორტული მოძრაობის პოლიტიკურ დღის 
წესრიგში. დღესდღეობით, არც ერთი დაინტერესებული მხარე ეჭვქვეშ არ აყენებს სპორტში 
კარგი მმართველობის მნიშვნელობასა და აუცილებლობას, თუმცა, რთულია მისი განსაზღვრა, 
გაზომვა და პრაქტიკაში განხორციელება. შედეგად, ხშირად რადიკალურად განსხვავებულია, ერთი 
მხრივ, არსებული დისკუსია და პრაქტიკა, ხოლო მეორე მხრივ, მოლოდინები და რეალობა კარგ 
მმართველობასთან დაკავშირებით.

სპორტში კარგი მმართველობის გამოყენების შესაფასებლად, ბოლო რამდენიმე წლის განმავ-
ლობაში შემუშავდა რამდენიმე მეთოდოლოგია, რომლებიც უკვე გამოიყენება სხვადასხვა 
სუბიექტის მიერ და ერთმანეთისგან არსებითად განსხვავდება შემდეგი კომპონენტების მიხედვით:

•	 გამოყენებული პრინციპების რაოდენობა და სპეციფიკა;
•	 შეფასების მექანიზმები — ქულათა ან ხარისხობრივი სკალა;
•	 შეფასების მეთოდი: თვითშეფასება ან გარე შეფასება.

ზემოხსენებული შეფასებების მაგალითებია: საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის (IOC), 
სპორტის ზამთრის სახეობათა საერთაშორისო ოლიმპიური ფედერაციების ასოციაციისა (ASOIF) და 
ორგანიზაცია Play the Game-ის (PTG) მიერ გამოყენებული მეთოდოლოგია, რომლის საფუძველზეც 
შეფასდებიან ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტები და საერთაშორისო სპორტული ორგანიზაციები 
(ფედერაციები). მოყვანილი მაგალითები უშუალოდ არ გამოიყენება ეროვნული სპორტული 
ორგანიზაციების შესაფასებლად, თუმცა, წინამდებარე კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, 
მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ ხსენებული მიდგომების მოკლე მიმოხილვა:

სუბიექტების მიერ კარგი მმართველობის გამოყენების შესაფასებლად, IOC და ASOIF იყენებენ 
თვითშეფასების კითხვარებს, რომელთა მიხედვითაც სამიზნე ორგანიზაციები ატარებენ 
პერიოდულ თვითშეფასებას. IOC-ის კითხვარის19 მიხედვით, თითოეული ორგანიზაცია აფასებს 
კარგი მმართველობის 34 პრინციპის გამოყენებას: „კი“ (ვიყენებთ), „კი, ნაწილობრივ“ (ვიყენებთ), 
„არა“ (არ ვიყენებ). ASOIF-ის შემთხვევაში, სამიზნე ორგანიზაციებისთვის შემუშავებულ თვით-
შეფასებაში20 (40 პრინციპისთვის) გამოყენებულია ქულათა სისტემა (0-დან 4-მდე), სადაც „0“ 
ნიშნავს, რომ პრინციპი/მიდგომა საერთოდ არ გამოიყენება, ხოლო „4“ — სრულყოფილად 
გამოყენებას. ხსენებული მეთოდოლოგიების ძირითადი ნაკლია შეფასებისთვის გამოყენებული 
ცვლადების არაერთგვაროვანი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობა (Geeraert & Drieskens, 2016). ASOIF 
თავის ანგარიშში აღნიშნავს, რომ სამიზნე ფედერაციების თვითშეფასების პროცესში გამოყენებულ 
ინდიკატორებს „აკლიათ სიცხადე“. შესაბამისად, „ხშირ შემთხვევაში ეს იწვევს კამათს“ (ASOIF, 
2017, გვ. 7-8).

გარე შეფასების მაგალითია PTG-ის მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგია21, რომელშიც 
გამოყენებულია მკაფიოდ ჩამოყალიბებული 57 პრინციპი და 306 ინდიკატორი. შეფასების პროცესში 
თითოეული ინდიკატორის მიმართ გამოიყენება შეფასება „კი“ ან „არა“ და თითოეულ დადებით 
პასუხს საფუძვლად უდევს წარმოდგენილი ან/და მოპოვებული მტკიცებულება (დოკუმენტი, 
გამოქვეყნებული მასალები ან სხვა ინფორმაცია). გამოყენებული ცვლადების დიქოტომიურობა 
(მხოლოდ ორი ცვლადის არსებობა – „კი“/„არა“) ზრდის შეფასების სანდოობას და აყალიბებს 
მკაფიოდ განსაზღვრულ სტანდარტს, კერძოდ, ორგანიზაცია ან აკმაყოფილებს („კი“) კონკრეტულ 
ინდიკატორს, ან არ აკმაყოფილებს („არა“).

19 Consolidated minimum requirements for the implementation of the basic principles of good governance for NOCs. https://bit.
ly/32gRbtv

20 ASOIF Governance Task Force (GTF). International Federation (IF) Self-Assessment Questionnaire 2019-20. https://bit.
ly/38YYIyz

21 Sports Governance Observer, https://bit.ly/30h4fMG
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3. ქართულ სპორტში კარგი მმართველობის  კვლევის მეთოდოლოგია

3.2. საზომი ქართული სპორტისთვის 

საქართველოში სპორტული ორგანიზაციების კარგი მმართველობის გასაზომად, წინამდებარე 
მოკ ვლევისთვის შეირჩა მეთოდოლოგია, რომელიც შემუშავდა საერთაშორისო პროექტის 
ფარგლებში: „National Sports Governance Observer: Benchmarking sports governance across national 
boundaries“. პროექტი განახორციელა დანიის სპორტულ სწავლებათა ინსტიტუტმა Play The Game 
(PTG), ევროკავშირის, დანიის პარლამენტისა და ევროპის საბჭოს ფინანსური მხარდაჭერით. 
ამ მეთოდოლოგიით, ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე მოქმედი სპორტული ორგანიზაციები 
(ფედერაცია, კავშირი, კომიტეტი, ასოციაცია) შეისწავლიან კარგი მმართველობის პრინციპების 
გამოყენებას. მას საფუძვლად უდევს შესაბამისი თეორიები, ასევე, მსოფლიო მასშტაბით 
არსებული 40-ზე მეტი კარგი მმართველობის პრინციპისა და სხვადსხვა რეკომენდაციის 
ანალიზი. პროცესში გათვალისწინებული იყო ის მიდგომებიც, რომლებსაც იყენებენ ეროვნული 
მთავრობები, მთავრობათაშორისი ორგანიზაციები, სპორტული დაწესებულებები (ეროვნული 
და საერთაშორისო), ასევე, კორპორატიულ და კულტურის სექტორში მოქმედი არასამთავრობო 
ორგანიზაციები.

PTG-ის მეთოდოლოგიის შემუშავებაში ჩართულნი იყვნენ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის ეროვნული 
სპორტული ორგანიზაციებისა და ოლიმპიური კომიტეტების წარმომადგენლები, ასევე, საერთა-
შორისო ორგანიზაციები: ევროპის საბჭო, სპორტის მენეჯმენტის ევროპული ასოციაცია და აკა-
დემიური დაწესებულებები, მათ შორის, კიოლნის სპორტის უნივერსიტეტი და უტრეხტის, ლიუვენის, 
ბუქარესტისა და ვარშავის უნივერსიტეტების აკადემიური პერსონალი (Geeraert, A., 2019, გვ. 9).

ეროვნულ და ადგილობრივ დონეზე სპორტში კარგი მმართველობის შესაფასებლად, წინამდებარე 
კვლევის ფარგლებში, სხვა აპრობირებულ და მკაფიო მეთოდოლოგიებზე ინფორმაცია არ მოიძებნა.

აღსანიშნავია, რომ PTG-ის მეთოდოლოგიის გამოყენებით, 2019 წელს „საქართველოს სტრატეგიული 
ანალიზის ცენტრმა“ (GSAC), საქართველოს პარლამენტისა და ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით, 
შეაფასა საქართველოს 5 ეროვნული სპორტული ფედერაცია (იხ. გვ. 15)

3.3. კარგი მმართველობის კონცეფცია და მისი შეფასება

„მმართველობას“ არ გააჩნია ერთი განმარტება, თუმცა საკითხის მკვლევარები მის ანალიზში 
ყურადღებას ამახვილებენ ორგანიზაციების პოლიტიკაზე, გავლენებზე, შიდა სტრუქტურების 
საქმიანობის წესებსა და პროცედურებზე. სწორედ ამ ბოლო კატეგორიას უკავშირდება „კარგი 
მმართველობა“: ის უმთავრესად იკვლევს განსაზღვრულ ბიუროკრატიულ მიდგომებს, წესებსა 
და პროცედურებს. ნიშანდობლივია, რომ ხშირად ამ მიდგომებს, წესებსა და პროცედურებს „კარგ 
მმართველობას“ მხოლოდ იმიტომ უწოდებენ, რომ ისინი ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა 
სექტორში, ან შიდა სუბიექტები აღიქვამენ ასეთად (Geeraert, A., 2018). სხვაგვარად რომ ვთქვათ, 
ამ წესებსა და პროცედურებს („კარგ მმართველობად“ წოდებულს) ლეგიტიმურად მიიჩნევენ 
არა იმიტომ, რომ მათ გამოყენებას სასურველი შედეგი მოჰყვება, არამედ იმის გამო, რომ სხვა 
სუბიექტები უჭერენ მხარს (ეთანხმებიან).

წინამდებარე კვლევის მიზნებისთვის, „კარგი მმართველობა“ არის სასურველი შედეგის 
მიღწევის საშუალება, და არა თავად შედეგი. უფრო კონკრეტულად, „კარგი მმართველობა“ არის 
ისეთი ბიუროკრატიული მიდგომების, წესებისა და პროცედურების ერთობლიობა, რომელთა 
გამოყენებაც დადებით გავლენას ახდენს ორგანიზაციის ლეგიტიმურობასა და ეფექტიანობაზე, 
მის შესაძლებლობებზე, მყისიერად უპასუხოს არაეთიკურ შემთხვევებს, დარღვევებსა თუ სხვა 
გამოწვევებს (Geeraert, A., 2018).

კარგი მმართველობით სასურველი შედეგის მისაღწევად, სპორტულ ორგანიზაციებს მკაფიოდ 
უნდა ესმოდეთ, თუ რომელი პრინციპები უნდა გამოიყენონ, როგორ და რატომ. ამასთან, 
საჯარო ხელისუფლებას და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს უნდა ჰქონდეთ სანდო მექანიზმები, 
რომლებითაც მონიტორინგს გაუწევენ კარგი მმართველობის პრინციპების გამოყენებას 
სპორტული ორგანიზაციების მიერ. 
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სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის პრინციპების გამოყენება საქართველოში

კარგი მმართველობის განზომილებები

„კარგი მმართველობის“ კომპონენტების შესარჩევად, კვლევის მიზნებისთვის ეს ცნება დაიყო 
ოთხ მიმართულებად/განზომილებად: გამჭვირვალობა, დემოკრატიული პროცესები, შიდა 
ანგარიშგება, და სოციალური პასუხისმგებლობა, რომლებიც ერთმანეთს მჭიდროდ უკავშირდება. 
შესაბამისი ლიტერატურის გათვალისწინებით, ეს განზომილებები განმარტებულია შემდეგნაირად: 

•	 გამჭვირვალობა — ორგანიზაციის შიდა საქმიანობაზე ანგარიშგება. ეს დაინტერსებულ 
მხარეებს შესაძლებლობას აძლევს, რომ თვალყური ადევნონ და მონიტორინგი გაუწიონ 
ორგანიზაციის საქმიანობას.

•	 დემოკრატიული პროცესები — მოიცავს: თავისუფალ, სამართლიან და კონკურენტულ 
არჩევნებს; დაინტერესებულ მხარეთა (რომლებსაც ეს გადაწყვეტილება ეხებათ) აქტიურ 
მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში; ასევე, ღია შიდა დებატების 
გამართვას სხვადასხვა საკითხზე.

•	 შიდა ანგარიშგება და კონტროლი — ძალთა განაწილება ორგანიზაციის მართვის 
სტრუქტურაში; ასევე, ისეთი წესებისა და პროცედურების სისტემის ფუნქციონირება, 
რომლებიც თანამშრომელთა და მმართველ პირთა ქცევას შეუსაბამებს შიდა ნორმებს. 

•	 სოციალური პასუხისმგებლობა — წინასწარი განზრახვით, ორგანიზაციის პოტენ-
ციალისა და გავლენის გამოყენება შიდა და გარე სუბიექტებთან მიმართებით, ასევე, 
საზოგადოებაზე დადებითი გავლენის მოსახდენად. 

შესაბამის ლიტერატურაში ვხდებით თეორიულ ვარაუდებს, რომელთა მიხედვითაც, ზემო -
ხ სე   ნებული ოთხივე მიმართულების აღსრულება მაქსიმალურად ზრდის ორგანიზაციის ლე-
გი ტიმურობასა და ეფექტიანობას და მინიმუმამდე ამცირებს არაეთიკური საქმიანობის შე-
საძლებლობას (Geeraert, A., 2018).

ქვემოთ შეჯამებულია ის ძირითადი დადებითი გავლენები, რომლებიც მოჰყვება კარგი მმარ-
თველობის ოთხივე განზომილების აღსრულებას:

• გამჭვირვალობა — ზრდის ორგანიზაციისადმი ნდობას, თანამშრომლებსა და ოფი-
ციალურ პირებს კი უბიძგებს, რომ უკეთ შეასრულონ მათზე დაკისრებული ფუნქცია-
მოვალეობები.

• დემოკრატიული პროცესები — ხელს უწყობს უფრო ეფექტიანი პოლიტიკის შემუ-
შავებას, რადგან ეფუძნება დაინტერესებულ მხარეთა ცოდნასა და გამოცდილებას. 
ორგანიზაციის შიგნით ღია დებატები ეხმარება პრობლემის გადაჭრის უფრო 
ეფექტიანი გზების მოძიებას. თავისუფალი და კონკურენტული არჩევნები სტიმულს 
აძლევს ოფიციალურ პირებს, რომ უკეთ შეასრულონ მათზე დაკისრებული ფუნქცია-
მოვალეობები.

• შიდა ანგარიშგება და კონტროლი — ამცირებს ძალთა მონოპოლიზაციის, უფლე-
ბამოსილების ბოროტად გამოყენებისა და არაეთიკური საქმიანობის ალბათობას.

• სოციალური პასუხისმგებლობა — დადებითად აისახება ორგანიზაციის ლეგი-
ტიმაციაზე, რადგან მნიშვნელოვნად ზრდის გარე აუდიტორიის ნდობას მის მიმართ. 
ამასთან, გარე სუბიექტებთან პოზიტიური თანამშრომლობით, ორგანიზაცია უფრო 
ეფექტიან პოლიტიკას ახორციელებს.

 

კარგი მმართველობის პრინციპები

კარგი მმართველობის ოთხივე განზომილება არის აბსტრაქტული კონცეფცია, რომელთა გასაზომად 
საჭიროა კონკრეტული ამოცანების არსებობა. ამ ამოცანების (პრინციპების) ფორმირებისას 
გათ ვალისწინებულია შესაბამისი თეორიები, ასევე, მსოფლიო მასშტაბით არსებული კარგი 
მმართველობის 40-ზე მეტი პრინციპი და რეკომენდაციები. ანალიზის შედეგად, განისაზღვრა 46 
ძირითადი მიდგომა, წესი და პროცედურა, რომლებიც ესადაგება კარგი მმართველობის ოთხივე 
განზომილებას (იხ. ცხრილი 2).
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3. ქართულ სპორტში კარგი მმართველობის  კვლევის მეთოდოლოგია

ცხრილი 2. კარგი მმართველობის 46 პრინციპი („NSGO პრინციპები“)

განზომილება 1. გამჭვირვალობა
პრინციპი 1. ორგანიზაცია ვებგვერდზე აქვეყნებს წესდებას, შიდა რეგულაციებს, საორგანიზაციო 
სტრუქტურას, სპორტული სახეობის წესებსა და ორგანიზაციის მრავალწლიანი საქმიანობის 
(პოლიტიკის) გეგმას.
პრინციპი 2. ორგანიზაცია ვებგვერდზე აქვეყნებს ყრილობის დღის წესრიგსა და შეხვედრის ოქმებს.
პრინციპი 3. ორგანიზაცია ვებგვერდზე აქვეყნებს გამგეობის გადაწყვეტილებებს.
პრინციპი 4. ორგანიზაცია ვებგვერდზე აქვეყნებს ინფორმაციას გამგეობის წევრთა შესახებ.
პრინციპი 5. ორგანიზაცია ვებგვერდზე აქვეყნებს ინფორმაციას წევრების (სპორტსმენებისა და 
კლუბების) შესახებ.
პრინციპი 6. ორგანიზაცია ვებგვერდზე აქვეყნებს საქმიანობის ყოველწლიურ ანგარიშს, მათ შორის, 
ხარჯთაღრიცხვას.
პრინციპი 7. ორგანიზაცია ვებგვერდზე აქვეყნებს გამგეობის წევრთა და მენეჯერთა ანაზღაურებასთან 
(მათ შორის, პრემიებისა და დანამატებთან) დაკავშირებულ რეგულაციებსა და ანგარიშებს.

განზომილება 2. დემოკრატიული პროცესები
პრინციპი 8. გამგეობის წევრები, მკაფიოდ გაწერილი პროცედურების საფუძველზე, დემოკ რატიულად 
ინიშნებიან.
პრინციპი 9. ორგანიზაცია დგამს ნაბიჯებს, რათა მიაღწიოს გამგეობის დიფერენცირებულ და დაბა-
ლან სებულ შემადგენლობას.
პრინციპი 10. ორგანიზაციას ჰყავს სამეთვალყურეო (ნომინაციის) კომიტეტი.
პრინციპი 11. ორგანიზაციის წესდება ან/და შიდა რეგულაციები ადგენს კვორუმს გამგეობისა და 
ყრილობისთვის (დამსწრეთა მინიმალურ რაოდენობას, რომელიც საჭიროა გადაწყვეტილების 
მისაღებად და საქმისწარმოებისათვის).
პრინციპი 12. ორგანიზაცია ადგენს მანდატის ვადის შეზღუდვისა და ჩანაცვლების სქემას.
პრინციპი 13. ყრილობაზე წარმოდგენილია ორგანიზაციის ყველა წევრი და ის იკრიბება, სულ მცირე, 
ერთხელ წელიწადში.
პრინციპი 14. გამგეობა რეგულარულად მართავს სხდომებს.
პრინციპი 15. ორგანიზაციის საქმიანობაში ჩართულნი არიან სპორტსმენები.
პრინციპი 16. ორგანიზაციის საქმიანობაში ჩართულნი არიან მსაჯები.
პრინციპი 17. ორგანიზაციის საქმიანობაში ჩართულნი არიან მწვრთნელები.
პრინციპი 18. ორგანიზაციის საქმიანობაში ჩართულნი არიან მოხალისეები.
პრინციპი 19. ორგანიზაციის საქმიანობაში ჩართულნი არიან თანამშრომლები.
პრინციპი 20. ორგანიზაცია ახორციელებს გენდერული თანასწორობის პოლიტიკას.

განზომილება 3. შიდა ანგარიშგება და კონტროლი
პრინციპი 21. ყრილობა ჯეროვნად ზედამხედველობს გამგეობას.
პრინციპი 22. გამგეობა გასაზღვრავს წესებს წევრების ვადამდელი გადადგომის შესახებ.
პრინციპი 23. ორგანიზაციის წესდებით განსაზღვრულია ინტერესთა შეუთავსებლობის გარემოებები, 
რომელთა არსებობისას პირს არ აქვს უფლება, იყოს გამგეობის წევრი.
პრინციპი 24. ორგანიზაცია, ძალაუფლების განაწილების პრინციპის შესაბამისად, იყენებს მართვის 
მკაფიო სტრუქტურას.
პრინციპი 25. გამგეობა სათანადოდ ზედამხედველობს ორგანიზაციის მენეჯმენტს.
პრინციპი 26. ორგანიზაციას აქვს შიდა ფინანსური ან აუდიტის კომიტეტი.
პრინციპი 27. ორგანიზაცია ახორციელებს ფინანსურ კონტროლს.
პრინციპი 28. გამგეობა ყოველწლიურად აფასებს თავის საქმიანობას.
პრინციპი 29. ორგანიზაციის ფინანსებზე კონტროლს ახორციელებს გარე აუდიტი, დამოუკიდებელი 
აუდიტორი.
პრინციპი 30. ორგანიზაციას აქვს ან ის აღიარებს ქცევის კოდექსს, რომელიც ვრცელდება გამგეობის 
წევრებზე, ხელმძღვანელობასა და თანამშრომლებზე.
პრინციპი 31. გამგეობა თავისი წევრებისთვის ადგენს ინტერესთა შეუთავსებლობის მკაფიო წესებს.
პრინციპი 32. გამგეობის რეგულაციებით დადგენილია საჩივრების განხილვის პროცედურები.
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სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის პრინციპების გამოყენება საქართველოში

პრინციპი 33. ორგანიზაციის გადაწყვეტილებები შეიძლება გასაჩივრდეს შიდა ან გარე მექანიზმების 
გამოყენებით.
პრინციპი 34. გამგეობა ამტკიცებს ყოველწლიური შეხვედრების განრიგს.

განზომილება 4. სოციალური პასუხისმგებლობა
პრინციპი 35. ორგანიზაცია მის წევრ იურიდიულ პირებს სთავაზობს კონსულტაციებს მენეჯმენტისა ან 
მართვის საკითხებზე.
პრინციპი 36. ორგანიზაცია ახორციელებს პოლიტიკას, რომელიც მიემართება ჯანმრთელობისთვის 
სპორტული აქტივობით შექმნილი რისკების შემცირებას.
პრინციპი 37. ორგანიზაცია ახორციელებს პოლიტიკას, რომელიც ებრძვის სექსუალურ შევიწროებას/
ძალადობას სპორტში.
პრინციპი 38. ორგანიზაცია ახორციელებს დოპინგსაწინააღმდეგო პოლიტიკას.
პრინციპი 39. ორგანიზაცია ახორციელებს სპორტის მეშვეობით სოციალური ჩართულობის პოლიტიკას.
პრინციპი 40. ორგანიზაცია ახორციელებს სპორტში დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის 
პოლიტიკას.
პრინციპი 41. ორგანიზაცია ახორციელებს სპორტში გენდერული თანასწორობის პოლიტიკას.
პრინციპი 42. ორგანიზაცია ახორციელებს გარიგებული თამაშების წინააღმდეგ ბრძოლის პოლიტიკას.
პრინციპი 43. ორგანიზაცია ახორციელებს გარემოს დაცვის ხელშემწყობ პოლიტიკას.
პრინციპი 44. ორგანიზაცია ახორციელებს პოლიტიკას სპორტსმენთა ორმაგი კარიერის 
ხელშეწყობისთვის.
პრინციპი 45. ორგანიზაცია ახორციელებს „სპორტი ყველასთვის” პრინციპის ხელშემწყობ პოლიტიკას.
პრინციპი 46. ორგანიზაცია უზრუნველყოფს სამართლიან მიდგომას პროფესიონალ სპორტსმენებთან 
მიმართებით.

ინდიკატორები

ზემოაღნიშნული 46 პრინციპის შესრულების შესაფასებლად, წინამდებარე კვლევაში გამო ყე ნე-
ბულია 274 ინდიკატორი — დიქოტომიური ცვლადი, რომელსაც აქვს მხოლოდ ორი კატეგორია: 
„კი“ ან „არა“ (ინდიკატორების სრული სია იხილეთ დანართში 1). აღნიშნული გულისხმობს, რომ 
სპორტული ორგანიზაცია ან ასრულებს ინდიკატორს („კი“), ან არ ასრულებს („არა“). ინდიკატორთა 
რაოდენობრივი განსაზღვრისთვის, დადებით პასუხს – „კი“ – ენიჭება 1 ქულა, ხოლო „არას“ – 0. 
ნიშანდობლივია, რომ ინდიკატორები ემყარება წესებსა და შედეგებს, რაც საშუალებას იძლევა, 
შეფასდეს ორგანიზაციის როგორც ფორმალური, ასევე არაფორმალური ბიუროკრატიული 
საქმიანობა. 

სპორტულ ორგანიზაციების არათანაბარი ადმინისტრაციული შესაძლებლობების გათვა ლის-
წინებით, კვლევის მეთოდოლოგია 274 ინდიკატორს აჯგუფებს 3 კატეგორიის მიხედვით: საბაზისო, 
მოწინავე და სანიმუშო.

საბაზისო ინდიკატორები შედარებით მარტივად შესასრულებელი მინიმალური სტანდარტია 
უკლებლივ ყველა სპორტული ორგანიზაციისთვის. როგორც წესი, ყველა ორგანიზაციას უნდა 
ჰქონდეს საკმარისი რესურსი მათ შესასრულებლად. 

მოწინავე ინდიკატორთა შესრულება მოითხოვს მეტ რესურსს. შესაბამისად, ეს კატეგორია 
განკუთვნილია საშუალო ზომის სპორტული ორგანიზაციისთვის (სადაც სრულ განაკვეთზე მომუშავე 
თანამშრომელთა რაოდენობა 10-ზე მეტი და 30-ზე ნაკლებია). 

სანიმუშო ინდიკატორები მიესადაგება დიდი ზომის სპორტულ ორგანიზაციას (სადაც სრულ 
განა კვეთზე მომუშავე თანამშრომელთა რაოდენობა 30-ს აჭარბებს), ან ნებისმიერი ზომის ორ-
განიზაციას, რომელსაც სურს და შეუძლია კარგი მმართველობის უფრო მაღალი სტანდარტის 
შესრულება.

ქვემოთ მოყვანილ გრაფიკში ასახულია კვლევის მეთოდოლოგიით გათვალისწინებული კარგი 
მმართველობის კომპონენტები და მათი ურთიერთკავშირი. 
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3. ქართულ სპორტში კარგი მმართველობის  კვლევის მეთოდოლოგია

გრაფიკი 1. კვლევაში გამოყენებული კარგი მმართველობის კომპონენტები და მათი ურთიერთკავშირი

განზომილებები

ინდიკატორი (სულ 274)

გამჭვირვალეობა
დემოკრატიული 

პროცესები

შიგა ანგარიშ-
ვალდე ბულება და 

კონტროლი  

სოციალური 
პასუხისმგებლობა

პრინციპები (7) პრინციპები (13) პრინციპები (14) პრინციპები (12)

საბაზისო  
კატეგორია

მოწინავე 
კატეგორია

სანიმუშო 
კატეგორია

კარგი მმართველობის შესრულების შეფასება

სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის გამოყენებას ქულები მიენიჭა შემდეგი 
კომპონენტების მიხედვით:

•	 თითოეული პრინციპის შესრულების ქულა, რომელიც მიიღება კონკრეტული პრინციპის 
ქვეშ გაერთიანებული ყველა ინდიკატორის შესრულების საშუალო ქულის გამოყვანით;

•	 თითოეული განზომილების საშუალო ქულა, რომელიც მიიღება კონკრეტული განზო-
მილების ქვეშ გაერთიანებული პრინციპების შესრულების საშუალო ქულის გამოყვანით;

•	 ორგანიზაციის კარგი მმართველობის ინდექსი, რომელიც მიიღება ოთხივე 
განზომილების საშუალო ქულის გამოყვანით;

•	 ყველა სამიზნე სპორტული ორგანიზაციის მიერ კარგი მმართველობის გამოყენების 
საერთო ინდექსი, რომელიც მიიღება ყველა ორგანიზაციის მმართველობის ინდექსის 
საშუალო მაჩვენებელის გამოყვანით.

აღსანიშნავია, რომ გამოყენებული მეთოდოლოგიის ფარგლებში, განზომილებებისა და პრინ-
ციპების ქულებს თანაბარი მნიშვნელობა ენიჭება. ეს გულისხმობს, რომ ყველა ცვლადს – კერძოდ, 
ყველა ინდიკატორს, ყველა პრინციპს განზომილებებში და ყველა განზომილებას – თანაბარი წონა 
აქვს კარგი მმართველობის ინდექსის დაანგარიშებისას.

კარგი მმართველობის ინდექსის, განზომილებებისა და პრინციპების შესრულება ფასდება შემდეგი 
სკალის მიხედვით:

არ  
შეესაბამება

არ
სრულდება სუსტი საშუალო კარგი ძალიან კარგი

0-19% 20-39% 40-59% 60-79% 80-100%
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სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის პრინციპების გამოყენება საქართველოში

3.4. კვლევის ამოცანები და შეზღუდვები

წინამდებარე მეთოდოლოგიის ფარგლებში ჩამოყალიბებული კარგი მმართველობის ინდი კა ტო-
რები, სხვების მსგავსად, ეფუძნება თეორიულ ჩარჩოს. ეს მიდგომა უშვებს, რომ თეორია ყოველ თვის 
„მართალია“ აბსტრაქტულ გარემოში, თუმცა რეალურ ცხოვრებაში შესაძლებელია ყველაფერი 
სხვაგვარად იყოს. მაგალითად, წინამდებარე მეთოდოლოგიის ფარგლებში შემუშავებული 
ინდიკატორების შესრულება მნიშვნელოვნად ზრდის ორგანიზაციის წარმატების შანსს, თუმცა 
არ გულისხმობს, რომ ორგანიზაცია აუცილებლად ეფექტიანი, ლეგიტიმური და ეთიკურია; და 
პირიქით, მათი შეუსრულებლობა აუცილებლად არ ნიშნავს ორგანიზაციის კორუმპირებულობას, 
არალეგიტიმურობას, ან არაეფექტიანობას, თუმცა ზრდის ალბათობას/რისკს, რომ ორგანიზაცია 
არის ან გახდება ასეთი. სპორტული ორგანიზაციის მართვის ნაკლოვანებები უარყოფით გავლენას 
ახდენს მის საქმიანობაზე, კერძოდ, აფერხებს ორგანიზაციას, რომ გაუმკლავდეს და სათანადოდ 
უპასუხოს სპორტის წინაშე არსებულ საფრთხეებს, როგორიცაა: კორუფცია, დოპინგის გამოყენება, 
სპორტული შეჯიბრებების მანიპულაცია და სხვა. შედეგად, იქმნება არასაიმედო, არასამართლიანი 
და საშიში გარემო, რომელშიც მოღვაწეობენ სპორტსმენები და საქმიანობენ სფეროს სხვა 
წარმომადგენლები (Council of Europe, CM/Rec(2018)12).

აღსანიშნავია, რომ სამიზნე სპორტულ ორგანიზაციებს არ მოეთხოვებათ ყველა ამ ინდიკატორის 
შესრულება. კვლევის ფარგლებში მიღებული ქულა ასახავს კარგი პრაქტიკის გამოყენების 
პრო  პორციას. დასაშვებია, რომ სპორტულ ორგანიზაციებს ჰქონდეთ განსხვავებული კარგი 
გამოცდილება და დასაბუთებული მიზეზები, რომ საქმე სხვაგვარად აკეთონ.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, წინამდებარე კვლევა ის ბარომეტრია (და არა დოგმატური 
ინსტრუმენტი), რომელიც ძალიან მკაფიოდ და სრულყოფილად მიმოიხილავს კარგი მმარ-
თველობის გამოყენებას სპორტული ორგანიზაციების მიერ. იგი ასახავს, თუ რომელ პრაქტიკას 
იყენებს/არ იყენებს ორგანიზაცია და რატომ არის შეუსრულებლობა პრობლემატური; კვლევა 
მკაფიოდ მიუთითებს სპორტული ორგანიზაციების სუსტ და ძლიერ მხარეებზეც.

კვლევის შედეგად მიღებული შეფასება მნიშვნელოვანი სასტარტო წერტილია ეროვნულ სპორტში 
კარგი მმართველობის პრობლემებსა და პოლიტიკაზე დისკუსიის დასაწყებად.

ქვემოთ, N3 ცხრილში შეჯამებულია ის ძირითადი დებულებები, რომლებიც ასახავს წინამდებარე 
კვლევის მიზნობრიობას:

ცხრილი 3. კვლევისა და მისი შედეგების მიზნობრიობა

კვლევით წარმოდგენილია:
• საბაზისო მონაცემები, რომლებიც იდეალური სასტარტო წერტილია კარგი მმართველობის 

პოლიტიკაზე დისკუსიის დასაწყებად;
• სანდო, მკაფიო და ობიექტური გარე შეფასება;
• კარგი მმართველობის გამოყენების ყოვლისმომცველი მიმოხილვა, სადაც ასახულია 

ძლიერი და სუსტი მხარეები;
• კარგი გამოცდილებისა და მისი მნიშვნელობის მიმოხილვა;
• რისკების ინდიკატორი.

კვლევით არ არის წარმოდგენილი:
• კარგი მმართველობის პრინციპების სრულყოფილი სია და საზომი;
• ორგანიზაციების ეფექტიანობის, ლეგიტიმურობისა და ეთიკური ქცევის პირდაპირი საზომი;
• შაბლონი, რომლის უპირობო გამოყენება შეუძლია ყველა სპორტულ ორგანიზაციას.

3.5. სამიზნე სპორტული ორგანიზაციები

საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა კომიტეტის წარმო მად-
გენლებთან კომუნიკაციის შედეგად, წინამდებარე კვლევისთვის შეირჩა 21 სპორტული ორ განიზაცია 
(ფედერაცია, კავშირი, კომიტეტი) (იხ. ცხრილი 4). ყველა მათგანი აღიარებულია საქართველოს 
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3. ქართულ სპორტში კარგი მმართველობის  კვლევის მეთოდოლოგია

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ და იღებს სახელმწიფო 
დაფინანსებას. სამიზნე ორგანიზაციების შერჩევა ეფუძნება 5 ძირითად პრინციპს:

I. სპორტული ორგანიზაციები, რომელთა სახელმწიფო დაფინანსების მოსალოდ-
ნელი მოცულობა (2020 წლის მარტის მდგომარეობით) აღემატება 2,000,000 ლარს 
– სამინისტროდან მოპოვებული ინფორმაციით, ასეთი ფედერაციების საერთო რაო-
დენობა უტოლდება 7-ს. წინამდებარე კვლევის ფარგლებში სამიზნედ შეირჩა 5 
ფედერაცია (2 სპორტული ორგანიზაციის – ფეხბურთისა და საწყლოსნო სპორტის 
ფედერაციების მონაცემები შეგროვდა 2019 წლის კვლევის22 ფარგლებში).

II. სპორტული ორგანიზაციები, რომელთა სახელმწიფო დაფინანსების მოსა ლოდ-
ნელი მოცულობა (2020 წლის მარტის მდგომარეობით) აღემატება 999,999 ლარს, 
თუმცა 2,000,000 ლარზე ნაკლებია – მათი საერთო რაოდენობა 14-ს შეადგენს (წყარო: 
სპორტზე პასუხისმგებელი სამინისტრო). სამიზნედ შეირჩა 7 ფედერაცია (აღსანიშნავია, 
რომ 2019 წლის კვლევის ფარგლებში ხელმისაწვდომია მონაცემები23 3 ორგანიზაციის 
– ხელბურთის, ჩოგბურთისა და მძლეოსნობის ფედერაციების – შესახებ). ამრიგად, 
შერჩევის II პრინციპის გათვალისწინებით, წინამდებარე კვლევის მიღმა დარჩება 4 
ორგანიზაცია: ფრენბურთის ფედერაცია, ფიგურული ციგურაობის ფედერაცია, ბავშვთა 
და სასკოლო სპორტის ფედერაცია, სპორტული მედიცინის ასოციაცია.

III. სპორტული ორგანიზაციები, რომელთა სახელმწიფო დაფინანსების მოსალოდ ნელი 
მოცულობა (2020 წლის მარტის მდგომარეობით) აღემატება 499,999 ლარს, მაგრამ 
1,000,000-ზე ნაკლებია – სამინისტროს მონაცემებზე დაყრდნობით, ასეთი ორგა-
ნიზაციების საერთო რაოდენობა უტოლდება 8-ს. სამიზნედ არჩეულია 3 ფედერაცია. 
ჯგუფის წევრი კიდევ ერთი ორგანიზაცია (კანოეს ეროვნული ფედერაცია) მოხვდა IV 
კატეგორიაში. შერჩევის II პრინციპის გათვალისწინებით, კვლევის მიღმა დარჩება 4 ორ-
განიზაცია: ქართული ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია, საუნივერ სიტეტო სპორტის 
ფედე რაცია, ფედერაცია „სპორტი ყველასათვის“ და სპორტულ ჟურნალისტთა 
ასოციაცია.

IV. ორგანიზაციები, რომლებსაც ბოლო 18 თვის განმავლობაში ჰქონდათ ან აქვთ 
სასამართლო დავა – ამ პრინციპის გათვალისწინებით, შეირჩა 3 ორგანიზაცია (სამი-
ნისტროს ინფორმაციით, ამჟამად სამივე მათგანს აქვს სასამართლო დავა).

V. ეროვნული სპორტული ფედერაციის რეგიონული წევრი ორგანიზაციები – ამ 
პრინციპის მიხედვით, შეირჩა 3 რეგიონული ფედერაცია: აჭარის ფეხბურთის, კახეთის 
კალათბურთისა და ქვემო ქართლის ძიუდოს რეგიონული ფედერაციები. რეგიონები 
შეირჩა შემდეგი გარემოებების გათვალისწინებით: აჭარას აქვს ავტონომიური რეს-
პუბლიკის სტატუსი; კახეთი ყველაზე დიდი რეგიონია ფართობით; ქვემო ქართლი 
ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი რეგიონია მოსახლეობის რიცხოვნობით და სხვადასხვა 
ეთნიკური დასახლებით (ქართველები, აზერბაიჯანელები, სომხები და სხვა). ნიშან-
დობლივია, რომ სამიზნე ფედერაციები წარმოადგენენ როგორც ინდივიდუალურ 
(ძიუდო), ასევე გუნდურ (კალათბურთი, ფეხბურთი) სპორტის სახეობებს. 

სამიზნე რეგიონული ფედერაციის შერჩევისას გათვალისწინებული იყო შემდეგი ფაქტორიც: 
კვლევის ფარგლებში ხელმისაწვდომი უნდა ყოფილიყო შესაბამისი ეროვნული სპორტული 
ფედერაციების მონაცემები. ეს შესაძლებლობას მისცემდა დაინტერესებულ სუბიექტებს, რომ 
ეროვნულ და რეგიონულ ჭრილში შეედარებინათ ერთი და იმავე სპორტული სახეობის მონაცემები.

აღსანიშნავია, რომ ჩვეულებრივ, რეგიონული ფედერაციები არ ფინანსდებიან სახელმწიფოს 
ცენტრალური ბიუჯეტიდან; იშვიათ შემთხვევებში, მათ ფინანსურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს 
მუნიციპალიტეტი.

22 კორეპანოვი, ა. 2019. „საქართველო - კარგი მმართველობა ეროვნულ სპორტულ ფედერაციებში“. იხ: http://bit.
ly/2Ee2o1j 

23 იქვე.
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სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის პრინციპების გამოყენება საქართველოში

ცხრილი 4. სპორტული ორგანიზაციების ჩამონათვალი, შერჩევის პრინციპის მითითებით

სპორტული ორგანიზაციის დასახელება ს/კ

დაფინანსების 
ლიმიტი 

(ცენტრალური 
ბიუჯეტი, 03/2020)

შერჩევის პრინციპი I. სახელმწიფო დაფინანსება (₾): > 1,999,999

1 კალათბურთის ფედერაცია 204851838 10,000,000

2 რაგბის კავშირი 204874911 17,000,000

3 ძიუდოს ეროვნული ფედერაცია 204889282 4,950,000

4 ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია 204889488 6,500,000

5 ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი 202904054 6,000,000

შერჩევის პრინციპი II. 
სახელმწიფო დაფინანსება (₾):999,999-ზე მეტი, მაგრამ 2,000,000-ზე ნაკლები

6 ძალოსნობის ეროვნული ფედერაცია 204892777 1,850,000

7 ჭადრაკის ფედერაცია 203845385 1,650,000

8 პარაოლიმპიური კომიტეტი 400193090 1,350,000

9 კრივის ეროვნული ფედერაცია 204896942 1,200,000

10 ტანვარჯიშის სახეობათა ფედერაცია 203845296 1,200,000

11 სათხილამურო ფედერაცია 202174832 1,050,000

12 ფარიკაობის ფედერაცია 204892474 1,000,000

შერჩევის პრინციპი III. სახელმწიფო დაფინანსება (₾): 499,999-ზე მეტი, მაგრამ 1,000,000-ზე ნაკლები

13 სროლის სახეობათა ფედერაცია 204892152 900,000

14 სამბოს ეროვნული ფედერაცია 204898744 700,000

15 კარატეს ეროვნული ფედერაცია 404463923 500,000

შერჩევის პრინციპი IV.  
ბოლო 18 თვის განმავლობაში სასამართლო დავის მქონე ფედერაციები

16 კანოეს ეროვნული ფედერაცია 404949071 650,000

17 მკლავჭიდის ერთიანი ეროვნული ფედერაცია 405199609 350,000

18 ბადმინტონის ეროვნული ფედერაცია 202319295 50,000

შერჩევის პრინციპი V. რეგიონული სპორტული ფედერაციები

19 აჭარის ფეხბურთის ფედერაცია 245434819 114,00024

20 კახეთის კალათბურთის ფედერაცია 431168648 025

21 ქვემო ქართლის ძიუდოს რეგიონული ფედერაცია 234243360 026

24 2019 წლის ფაქტობრივი მონაცემები. დაფინანსების წყაროა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, 
კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. სახელმწიფო დაფინანსება მიემართება ადგილობრივი და საერთაშორისო 
შეჯიბრებების ორგანიზებასა და ჩატარებას. ინტერვიუ აჭარის ფეხბურთის ფედერაციის მოქმედ პრეზიდენტთან 
(21 აპრილი, 2020).

25 „ბოლო 4 წლის განმავლობაში ფედერაციას არც ცენტრალური და არც მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ხელი-
სუფლებისგან არ მიუღია დაფინანსება“, ინტერვიუ ფედერაციის მოქმედ პრეზიდენტთან (22 აპრილი, 2020).

26 „პრაქტიკაში არ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც რეგიონის რომელიმე მუნიციპალიტეტის ხელისუფლებას ფედე-
რაციისთვის დაფინანსება გამოეყოს.“ ინტერვიუ ფედერაციის მოქმედ პრეზიდენტთან (22 აპრილი, 2020).
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3. ქართულ სპორტში კარგი მმართველობის  კვლევის მეთოდოლოგია

3.6. მონაცემთა შეგროვება

წინამდებარე კვლევის ფარგლებში მონაცემები შეგროვდა და გაანალიზდა ქვემოთ აღწერილი 
ეტაპების შესაბამისად.

I ეტაპი. შერჩევა და დაკავშირება (მარტი-აპრილი)
საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტთან კომუნიკაციით, 
განისაზღვრა სამიზნე სპორტული ორგანიზაციები, რომლებთანაც შედგა წერილობითი და სა-
ტელეფონო კომუნიკაცია. სპორტულმა ორგანიზაციებმა გამოყვეს საკონტაქტო პირები, რომლებმაც 
ხელი შეუწყეს მკვლევარებისათვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდებას. ვიდეო კონფერენციის მეშ-
ვეობით, პროექტის წარმომადგენლებმა საკონტაქტო პირებს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს 
კვლევისა და სპორტული ორგანიზაციების ჩართულობაზე.

კვლევის ფარგლებში მხოლოდ ერთმა ორგანიზაციამ – მკლავჭიდის ერთიანმა ეროვნულმა ფე დე-
რაციამ – არ გამოყო საკონტაქტო პირი და არ ითანამშრომლა პროექტის წარმომადგენლებთან. ეს 
ფედერაცია შეფასდა საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაციის საფუძველზე.

II ეტაპი. მონაცემთა შეგროვება და პირველადი ქულების მინიჭება (აპრილი)
ამ ეტაპზე ჩატარდა სამაგიდე კვლევა, რომელიც ითვალისწინებდა სპორტული ორგანიზაციების 
ვებგვერდების, წესდებების, შიდა რეგულაციებისა და სხვა საჯაროდ ხელმისაწვდომი დოკუმენტების 
გაანალიზებას მკვლევართა მიერ. 

III ეტაპი. უკუკავშირი (აპრილი-მაისი)
სპორტულ ორგანიზაციებს გაეგზავნა კითხვარი, მკვლევარებისთვის ხელმიუწვდომელი მონა ცე-
მების/ინფორმაციის გამოსათხოვად. დამატებით, ზოგიერთ სპორტულ ორგანიზაციასთან დის-
ტანციურად გაიმართა კონსულტაციები წარსადგენი ინფორმაციის თაობაზე. რამდენიმე ორ გა-
ნიზაციას კონსულტაცია გაეწია კარგი მმართველობის პრინციპის დანერგვის მნიშვნელობაზე, 
ასევე, მის შესაძლო დადებით გავლენაზე ორგანიზაციასთან მიმართებით.

IV ეტაპი. პირველადი ქულების განახლება (მაისი-ივნისი)
მესამე ეტაპზე მიღებული უკუკავშირისა და წარმოდგენილი მტკიცებულებების გათვალისწინებით, 
მკვლევარებმა განაახლეს თავდაპირველად მინიჭებული ქულები (II ეტაპი, სამაგიდე კვლევა). 
აღსანიშნავია, რომ სპორტულ ორგანიზაციას ევალებოდა შესაბამისი მტკიცებულების წარდგენა 
თითოეული ინდიკატორის შესრულებაზე.

 V ეტაპი. ბოლო უკუკავშირი (ივნისი)
კვლევის ფარგლებში გაკეთებული შეფასებები და მინიჭებული ქულები გაიგზავნა სამიზნე 
ორგანიზაციებში, მათგან უკუკავშირისა და დამატებითი მტკიცებულებების მისაღებად. აღსა-
ნიშნავია, რომ ამ ეტაპზე აჭარის ფეხბურთის, ბადმინტონისა და სამბოს ფედერაციებმა არ 
წარმოადგინეს უკუკავშირი.

VI ეტაპი. საბოლოო შეფასება (ივნისი-ივლისი)
მომზადდა სპორტული ორგანიზაციების საბოლოო შეფასება და მოხდა მათი ინფორმირება.
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სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის პრინციპების გამოყენება საქართველოში

4. კვლევის შედეგები

ცხრილი 5. სპორტულ ორგანიზაციათა დასახელებების შემოკლებები, თანამშრომელთა რაოდენობა და 
სახელმწიფო დაფინანსების ზღვრები

სპორტული ორგანიზაციის დასახელება
შემოკლება 
(აკრონიმი)

თანამშრომელთა 
რაოდენობა 

(სრულ განაკვეთზე)

2020 წლის 
სახელმწიფო 

დაფინანსების 
ლიმიტი

1 კალათბურთის ფედერაცია BASK >10 - <30 10,000,000

2 რაგბის კავშირი RUG >30 17,000,000

3 ძიუდოს ეროვნული ფედერაცია JUD >10 - <30 4,950,000

4 ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია WRE >10 - <30 6,500,000

5 ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი NOC >10 - <30 6,000,000

6 ძალოსნობის ეროვნული ფედერაცია WLT <10 1,850,000

7 ჭადრაკის ფედერაცია CHS >10 - <30 1,650,000

8 პარალიმპიური კომიტეტი PARA <10 1,350,000

9 კრივის ეროვნული ფედერაცია BOX <10 1,200,000

10 ტანვარჯიშის სახეობათა ფედერაცია GYMN <10 1,200,000

11 სათხილამურო ფედერაცია SKI <10 1,050,000

12 ფარიკაობის ფედერაცია FNC <10 1,000,000

13 სროლის სახეობათა ფედერაცია SHT <10 900,000

14 სამბოს ეროვნული ფედერაცია SMB <10 700,000

15 კარატეს ეროვნული ფედერაცია KRT <10 500,000

16 კანოეს ეროვნული ფედერაცია CAN <10 650,000

17 მკლავჭიდის ერთიანი ეროვნული 
ფედერაცია

ARW <10 350,000

18 ბადმინტონის ეროვნული ფედერაცია BMN <10 50,000

19 აჭარის ფეხბურთის ფედერაცია ADJFF <10 114,00027

20 კახეთის კალათბურთის ფედერაცია KHBAS <10 0

21 ქვემო ქართლის ძიუდოს რეგიონული 
ფედერაცია

KRTJUD <10 0

4.1. ორგანიზაციების ძირითადი ქულები

წინამდებარე თავში გრაფიკების სახით წარმოდგენილია შეფასებები სამიზნე სპორტული 
ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის პრინციპების გამოყენებასთან დაკავშირებით. 
გრაფიკებზე ასახულია კვლევაში მონაწილე 21 სამიზნე ორგანიზაციის კარგი მმართველობის 
საერთო ინდექსი, დაჯამებული საშუალო და ინდივიდუალური ქულები განზომილებებისა და 
46 პრინციპის მიხედვით. ასევე, ვიზუალიზებულია ორგანიზაციის შეფასებები მათი შერჩევის 

27 2019 წლის ფაქტობრივი დაფინანსება, რომელიც მიღებულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, 
კულტურისა და სპორტის სამინისტროსგან.
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4. კვლევის შედეგები

პრინციპის მიხედვით (გრაფები 9-13). გრაფიკებში წარმოდგენილი ინფორმაცია იძლევა მონაცემთა 
განზოგადებისა და შედარების შესაძლებლობას.

წინამდებარე თავის ბოლოს შეჯამებულია სამიზნე ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის 
გამოყენების ძლიერი და სუსტი მხარეები.

გრაფიკი 2 ასახავს კვლევაში მონაწილე ყველა სამიზნე ორგანიზაციის მიერ კარგი მმარ თვე-
ლო ბის გამოყენების საერთო ინდექსს, რომელიც შეადგენს 23%-ს. ეს მიუთითებს, რომ 21 სა-
მიზნე სპორტული ორგანიზაცია, ერთობლივად, „სუსტად ასრულებს“ კარგი მმართველობის 
პრინციპებს. სამიზნე ორგანიზაციების მიერ 4-დან 3 განზომილების – „გამჭვირვალობა“ (19%), 
„შიდა ანგარიშვალდებულება“ (18%) და „სოციალური პასუხისმგებლობა“ (16%) – გამოყენება 
შეფასებულია, როგორც „არ სრულდება“. ყველაზე მაღალი ქულა ორგანიზაციებს მიღებული აქვთ 
„დემოკრატიის“ განზომილებაში (37%), რაც, კვლევის მეთოდოლოგიის მიხედვით, შეესაბამება 
შეფასებას „სუსტად სრულდება“ (გრაფიკი 3).

გრაფიკი 2. სამიზნე სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის გამოყენების საერთო 
ინდექსი

გრაფიკი 3. სამიზნე სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის გამოყენების საერთო 
ინდექსი 4 განზომილების მიხედვით

სოციალური 
პასუხისმგებლობა დემოკრატია ანგარი შ ვალდებულება სოციალური 

პასუხისმგებლობა

სპორტული ორგანიზაციების კარგი მმართველობის შეფასებამ გამოავლინა, რომ 21-დან 15 
ორ  განიზაციის ქულა არ აღემატება 20%-ს. კვლევის მეთოდოლოგიის გათვალისწინებით, ეს 
შეესაბამება შეფასებას, რომ პრინციპები „არ სრულდება“ (გრაფიკი 4). კვლევაში მონაწილე 6 
ორგანიზაცია „სუსტად“, ხოლო სამი – კალათბურთის ფედერაცია (58%), რაგბის კავშირი (41%) და 
ოლიმპიური კომიტეტი (57%) – „საშუალოდ“ ასრულებს კარგი მმართველობის პრინციპებს. ამ სამ 
ორგანიზაციასთან კომუნიკაციისას გამოიკვეთა, რომ კარგი მმართველობის უკეთესი შედეგები 
მეტწილად განპირობებულია იმ მიდგომებითა და სტანდარტებით, რომლებიც შესაბამის 
საერთაშორისო ფედერაციებსა და ოლიმპიურ კომიტეტებს შემუშავებული აქვთ ეროვნული 
ორგანიზაციებისთვის და შეესაბამება კარგი მმართველობის ზოგიერთ პრინციპს.

კარგი მმართველობის საერთო ინდექსის მიხედვით, ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი დაუფიქ-
სირდათ მკლავჭიდის (8%), ბადმინტონისა (9%) და კახეთის კალათბურთის (10%) ფედერაციებს 
(გრაფიკი 4).
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გრაფიკი 4. სამიზნე ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის გამოყენების ინდივიდუალური ინდექსი

5-8 გრაფიკებზე ასახულია სამიზნე ორგანიზაციების საშუალო ინდივიდუალური შეფასებები 
თი თოეული განზომილების შესაბამისად. მე-5 გრაფიკზე იკვეთება, რომ გამჭვირვალობის 
მიმართულებით მხოლოდ ორი ორგანიზაცია – კალათბურთის ფედერაცია (47%) და ეროვნული 
ოლიმპიური კომიტეტი (41%) – ასრულებს „საშუალოდ“ შესაბამის პრინციპებს; 21-დან 6 ორგანიზა-
ციის – ჭადრაკი (39%), რაგბის (37%), ძიუდო (31%), სროლის სახეობები (31%), პარალიმპიური კო-
მიტეტი (26%) და სათხილამურო სპორტი (20%) – შეფასება შეესაბამება კატეგორიას „სუსტად 
სრულდება“; დანარჩენ 13 სპორტულ ორგანიზაციას აქვს შეფასება „არ სრულდება“ – მათი ქუ-
ლები არ აღემატება 19%-ს. გამჭვირვალობაში ყველაზე დაბალი ქულები აქვთ მკლავჭიდის (2%), 
ბადმინტონის (4%), აჭარის ფეხბურთის (6%), კახეთის კალათბურთის (6%), ქვემო ქართლის ძიუდოს 
(6%) და კრივის (7%) ფედერაციებს. ამ მონაცემებზე დაყრდნობით, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ 
კვლევაში მონაწილე სპორტული ორგანიზაციების 60% „არ ასრულებს“ მეთოდოლოგიით 
განსაზღვრულ გამჭვირვალობის პრინციპებს.

სახელმწიფო დაფინანსების გათვალისწინებით, თვალშისაცემია ჭიდაობისა (15%) (დაფინანსება 
აღემატება 2 მილიონ ლარს) და ძალოსნობის (17%) (დაფინანსება აღემატება 1 მილიონ ლარს) 
ფედერაციების დაბალი ქულები სხვა შესაბამის ორგანიზაციებთან შედარებით (გრაფიკი 5).

გრაფიკი 5. სპორტული ორგანიზაციების ინდივიდუალური შედეგები, განზომილება – გამჭვირვალობა

გამჭვირვალობა

დემოკრატიის განზომილებაში (გრაფიკი 6) ყველა ორგანიზაციის საშუალო შეფასება აღემატება 
20%-ს; ყველაზე მაღალი ქულა აქვს კალათბურთის ფედერაციას (65%) და ეროვნულ ოლიმპიურ 
კომიტეტს (64%), რაც შეესაბამება „კარგ“ შეფასებას; 21-დან 7 ორგანიზაცია დემოკრატიულ 
პრინციპებს „საშუალოდ“ ასრულებს, ხოლო დანარჩენი 12 ორგანიზაციის შეფასება მოხვდა 
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კატეგორიაში „სუსტად სრულდება“ – მათი ქულები არ აღემატება 39%-ს. ნიშანდობლივია, რომ 
დემოკრატიის პრინციპების ყველაზე დაბალი შესრულება (კახეთის კალათბურთის ფედერაციის 
გამოკლებით (24%)) გამოიხატა ორგანიზაციებთან, რომლებსაც ბოლო 18 თვის განმავლობაში დავა 
ჰქონდათ სასამართლოში, ესენი არიან: ბადმინტონის ფედერაცია (22%), მკლავჭიდის ერთიანი 
ეროვნული ფედერაცია (23%) და კანოეს ფედერაცია (25%) . 

აღსანიშნავია, რომ 2,000,000 ლარზე მეტი სახელმწიფო დაფინანსების მქონე ყველა ორგანიზა ციის 
შეფასება დემოკრატიის განზომილებაში აღემატება 40%-ს (სრულდება „საშუალოდ“). სახელმწიფო 
დაფინანსების ოდენობათა გათვალისწინებით, თვალშისაცემია ძალოსნობის (28%), ტანვარჯიშის 
სახეობათა (26%) და ფარიკაობის (28%) ფედერაციების შედარებით დაბალი ქულები, რომლებიც 
შეესაბამება შეფასებას „სუსტად სრულდება“ (გრაფიკი 6). 

სხვა განზომილებებთან შედარებით, დემოკრატიის კომპონენტში სამიზნე ორგანიზაციების უკე-
თესი შეფასება მეტწილად განპირობებულია იმ სავალდებულო მოთხოვნების შესრულებით, 
რომლებსაც საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი და „მეწარმეთა შესახებ“ კანონი აწესებს არა-
სამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეგისტრაციასა და ხელმძღვანელობასთან 
მიმართებით. 

გრაფიკი 6. სპორტული ორგანიზაციების ინდივიდუალური შედეგები, განზომილება – დემოკრატია

დემოკრატია

შიდა ანგარიშგებისა და კონტროლის განზომილება (ანგარიშვალდებულება) ითვალისწინებს 
ძალთა განაწილებას ორგანიზაციის მართვის სტრუქტურაში; ასევე, ისეთი წესებისა და პროცედურე-
ბის სისტემის ფუნქციონირებას, რომელიც თანამშრომელთა და მმართველ პირთა ქცევას 
შეუსაბამებს შიდა ნორმებს. მე-7 გრაფიკზე მკაფიოდ იკვეთება, რომ სპორტული ორგანიზაციები 
„სუსტად ასრულებენ“ ანგარიშვალდებულების პრინციპებს: 21-დან 15 სპორტული ორგანიზაციის 
ქულა არ აღემატება 20%-ს, რაც გულისხმობს, რომ შესაბამისი პრინციპები მათი მხრიდან „არ 
სრულდება“; რაგბის (39 %), ჭადრაკისა (32%) და ჭიდაობის (29%) ფედერაციები, ასევე, პარაოლიმპი-
ური კომიტეტი (21%), „სუსტად“ იყენებენ ანგარიშგების პრინციპებს; სამიზნე ორგანიზაციებიდან 
მხოლოდ ორი – კალათბურთის ფედერაცია (57%) და ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი (50%) 
– ასრულებს მათ „საშუალოდ“; „ანგარიშვალდებულების“ განზომილების გათვალისწინებით, 
ყველაზე დაბალი ქულები აქვთ ფარიკაობის (3%), ბადმინტონის (5%), მკლავჭიდისა (7%) და 
კახეთის კალათბურთის (7%) ფედერაციებს (გრაფიკი 7).
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გრაფიკი 7. სპორტული ორგანიზაციების ინდივიდუალური შედეგები, განზომილება  
ანგარიშვალდებულება

ანგარიშვალდებულება

კარგი მმართველობის განზომილებათა გათვალისწინებით, სამიზნე ორგანიზაციებს ყველაზე 
დაბალი ქულები მინიჭებული აქვთ სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულებით: 21-დან 10 
ორგანიზაციის შეფასება არ აღემატება 5%-ს; 5 ორგანიზაცია – რაგბის (37%), ძიუდოს (35%), ჭი-
დაობისა (23%) და კრივის (23%) ფედერაციები, ასევე, პარაოლიმპიური კომიტეტი (23%) – შესაბა მის 
პრინციპებს „სუსტად ასრულებენ“; მხოლოდ ორი ორგანიზაცია – კალათბურთის ფედერაცია (60%) 
და ოლიმპიური კომიტეტი (72%) – ასრულებს მათ „კარგად“ . 

სახელმწიფო დაფინანსების ოდენობათა გათვალისწინებით, თვალშისაცემია ჭიდაობის (23%) 
(დაფინანსება აღემატება 2 მლნ. ლარს), ტანვარჯიშის სახეობათა (0%), სათხილამურო სპორტისა 
(0%) და ფარიკაობის (3%) ფედერაციების მკვეთრად დაბალი ქულები, სხვა ორგანიზაციებთან 
შედარებით.

სოციალური პასუხისმგებლობის ქულა აფასებს ისეთი პოლიტიკების გამოყენებას, როგორიცაა: 
სპორტი ყველასათვის; გენდერული თანასწორობა სპორტში; სპორტის მეშვეობით სოციალური 
ჩართულობა; დოპინგის, გარიგებული თამაშების, დისკრიმინაციისა და ძალადობის წინააღმდეგ 
ბრძოლა სპორტში და სხვა.

„სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების საბჭოს“ მიერ განსაზღვრული კარგი 
მმართველობის კრიტერიუმები28 აერთიანებს ისეთ ასპექტებს, როგორიცაა დოპინგთან, ძა ლა-
დობასა და დისკრიმინაციასთან ბრძოლა და გენდერულ საკითხებზე მუშაობა, თუმცა თვალ-
შისაცემია სამიზნე სპორტული ორგანიზაციების დაბალი შეფასება სოციალური პასუხის მგებლობის 
განზომილებაში: კერძოდ, კვლევაში მონაწილე ორგანიზაციების 70% „არ ასრულებს“ შესაბამის 
პრინციპებს.

28 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება N577 (13 დეკემბერი 
2018, თბილისი).
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გრაფიკი 8. სპორტული ორგანიზაციების ინდივიდუალური შედეგები, განზომილება – სოციალური 
პასუხისმგებლობა

სოციალური პასუხისმგებლობა

9-13 გრაფიკები საშუალებას იძლევა, რომ სამიზნე ფედერაციების შერჩევის პრინციპთა გათ-
ვალისწინებით, ერთმანეთს შევადაროთ სპორტული ორგანიზაციების მიერ მიღებული ქულები, 
კარგი მმართველობის ოთხივე განზომილების მიხედვით.

2 მლნ. ლარზე მეტი სახელმწიფო დაფინანსების მქონე 5 ორგანიზაციის მონაცემთა ანალიზიდან 
იკ ვეთება (გრაფიკი 9) კალათბურთის ფედერაციისა და ოლიმპიური კომიტეტის შედარებით მაღალი 
ქულები კარგი მმართველობის ოთხივე განზომილებაში. აღსანიშნავია, რომ ამ ორი ორგანიზა ციის 
დემოკრატიისა და სოციალური პასუხისმგებლობის ინდექსები შეესაბამება შეფასებას „კარგი“. 
სა გულისხმოა, რომ გამჭვირვალობაში ჭიდაობის ფედერაციის (15%) და ანგარიშვალდებულებაში 
ძიუდოს ფედერაციის (17%) ქულები შეესაბამება შეფასებას „არ სრულდება“ (გრაფიკი 9). 

გრაფიკი 9. I პრინციპის (სახელმწიფო დაფინანსება (₾): > 1,999,999) მიხედვით შერჩეული სპორტული 
ორგანიზაციების შედეგები, ოთხივე განზომილების მიხედვით 

სოციალური 
პასუხისმგებლობადემოკრატია ანგარიშვალდებულებაგამჭვირვალობა
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მე-10 გრაფიკის გამოყენებით, შესაძლებელია შევადაროთ იმ სპორტული ორგანიზაციების 
ქულები, რომელთა სახელმწიფო დაფინანსებაც მერყეობს 1-დან 2 მლნ. ლარამდე. მინიჭებული 
ქულების გათვალისწინებით, ორგანიზაციები „არ ასრულებენ“ ან „სუსტად ასრულებენ“ 
გამჭვირვალობის პრინციპებს; ამ მხრივ, შედარებით მაღალი შეფასება აქვს ჭადრაკის ფედერაციას 
(39%) და დაბალი – კრივისა (7%) და ტანვარჯიშის სახეობათა (12%) ფედერაციებს. სხვა 
განზომილებებში მიღებული შეფასებებიდან აღსანიშნავია დემოკრატიის მიმართულება, სადაც 
7-დან 3 ორგანიზაცია „საშუალოდ“ ასრულებს შესაბამის პრინციპებს – მათი ქულები აღემატება 
40%-ს (პარაოლიმპიური კომიტეტი, ჭადრაკისა და კრივის ფედერაციები). ანგარიშვალდებულების 
კომპონენტში 7-დან 5 ორგანიზაცია „არ ასრულებს“ შესაბამის პრინციპებს, ხოლო დანარჩენი 
ორის – ჭადრაკის ფედერაციისა (32%) და პარალიმპიური კომიტეტის (21%) – ქულები შეესაბამება 
შეფასებას „სუსტი“. თვალშისაცემია ფარიკაობის ფედერაციის მკვეთრად დაბალი შეფასება (3%) 
ანგარიშვალდებულების ნაწილში.

მე-10 გრაფიკზე მკაფიოდ ჩანს შვიდივე ორგანიზაციის მიერ სოციალური პასუხისმგებლობის 
პრინციპების სუსტი გამოყენება. ნიშანდობლივია, რომ 7-დან 4 ორგანიზაციის შეფასება არ 
აღემატება 3%-ს. მსგავსი დაფინანსების პირობებში (1,2 მლნ. ლარი) ძალიან განსხვავებულია 
კრივისა (23%) და ტანვარჯიშის სახეობათა (0%) ფედერაციების შეფასებები. 

გრაფიკი 10. II პრინციპის (სახელმწიფო დაფინანსება (₾): 999,999ზე მეტი, მაგრამ 2,000,000ზე ნაკლები) 
მი ხედვით შერჩეული სპორტული ორგანიზაციების შედეგები, ოთხივე განზომილების 
მიხედვით

სოციალური 
პასუხისმგებლობადემოკრატია ანგარიშვალდებულებაგამჭვირვალობა

მე-11 გრაფიკზე მოცემულია იმ სპორტული ფედერაციების შეფასებები, რომელთა დაფინანსებაც 
მერყეობს 500,000-დან 1 მილიონ ლარამდე. მონაცემებიდან ჩანს ორგანიზაციების მიერ დე-
მოკრატიის კომპონენტის უკეთესი შესრულება, სხვა განზომილებებთან შედარებით. აღსა ნიშნავია, 
რომ შეფასების მიხედვით, დემოკრატიაში მიღებული ქულები შეესაბამება კატეგორიას „სუსტად 
სრულდება“. სროლის სახეობათა ფედერაციას აქვს უკეთესი შედეგები სხვა ფედერაციებთან 
შე დარებით. ეს განსაკუთრებით შეინიშნება გამჭვირვალობისა (31%) და სოციალური პა-
სუხისმგებლობის (19%) კომპონენტებში. 

უნდა ითქვას, რომ III პრინციპით შერჩეული სამიზნე ორგანიზაციები „არ ასრულებენ“ გამჭვირ-
ვალობის (სროლის სახეობათა ფედერაციის გამოკლებით), ანგარიშვალდებულებისა და სოცი-
ალური პასუხისმგებლობის შესაბამის პრინციპებს (გრაფიკი 11).
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გრაფიკი 11. III პრინციპის (სახელმწიფო დაფინანსება (₾): 499,999ზე მეტი, მაგრამ 1,000,000ზე ნაკლები) 
მიხედვით შერჩეული სპორტული ორგანიზაციების შედეგები, ოთხივე განზომილების 
მიხედვით

სოციალური 
პასუხისმგებლობადემოკრატია ანგარიშვალდებულებაგამჭვირვალობა

მე-12 გრაფიკზე ასახულია იმ სპორტული ორგანიზაციების შეფასებები, რომლებსაც ბოლო 18 თვის 
განმავლობაში ჰქონდათ დავა სასამართლოში. 3-დან 2 ფედერაციის დავა პირდაპირ უკავშირდება 
წინამდებარე კვლევის საგანს, ერთი კი – მკლავჭიდის ფედერაციის შემთხვევა – ეხება სპორტზე 
პასუხისმგებელი სამინისტროს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას.

ბადმინტონის ფედერაციის სამართლებრივი დავის საგანი იყო საერთო კრების (ყრილობის) ოქმის 
ბათილობა, რომლითაც ფედერაციის პრეზიდენტი და გამგეობის რამდენიმე წევრი უკანონოდ 
გათავისუფლდნენ დაკავებული პოზიციებიდან. სასამართლომ დააკმაყოფილა სასარჩელო 
მოთხოვნა და აღნიშნული პირები აღადგინეს დაკავებულ თანამდებობებზე. 

მკლავჭიდის ფედერაციის დავა შეეხებოდა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა 
და სპორტის სამინისტროს უარს, რომ მწვრთნელისთვის გაეცათ სახელმწიფოს მიერ კანონით 
დადგენილი პრემია. სასამართლომ ის უკანონოდ მიიჩნია და სამინისტროს ადმინისტრაციული 
აქტი ბათილად ცნო.

კანოეს ეროვნული ფედერაციის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა რამდენიმე სპორტულმა კლუბმა, 
რომლებიც ითხოვდნენ ყრილობაზე მიღებული გადაწყვეტილების ბათილობას, იმ მოტივით, რომ 
ისინი ყრილობაზე არ მიიწვიეს. სასამართლომ დაადგინა, რომ მოსარჩელე კლუბები არ იყვნენ 
ფედერაციის წევრები, ამდენად, საერთო კრებაში მონაწილეობას ვერ მიიღებდნენ.

გრაფიკი 12. IV პრინციპის (ბოლო 18 თვის განმავლობაში სასამართლო დავის მქონე ფედერაციები) 
მიხედვით შერჩეული სპორტული ორგანიზაციების შედეგები, ოთხივე განზომილების 
მიხედვით

სოციალური 
პასუხისმგებლობა

დემოკრატია ანგარიშვალდებულებაგამჭვირვალობა
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კვლევის პროცესში რეგიონული სპორტული ორგანიზაციების შეფასებამ გამოავლინა მათ მიერ 
კარგი მმართველობის პრინციპების სუსტად გამოყენება. სამივე რეგიონული ფედერაციის მიერ 
გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულებისა და სოციალური პასუხიმგებლობის განზომილებებში 
მიღებული ქულა შეესაბამება შეფასებას „არ სრულდება“, ხოლო დემოკრატიის კომპონენტში მათი 
შეფასება არის „სუსტად სრულდება“ (გრაფიკი 13).

ნიშანდობლივია, რომ არც ერთ რეგიონულ ორგანიზაციას არ ჰყავს სრულ სახელფასო განაკვეთზე 
მომუშავე თანამშრომელი, ასევე, არ აქვს რეგულარული სახელმწიფო დაფინანსება. ბოლო 
ოთხი წლის განმავლობაში კახეთის კალათბურთის ფედერაციასა და ქვემო ქართლის ძიუდოს 
რეგიონულ ფედერაციას დაფინანსება არც ერთი სახელმწიფო დაწესებულებიდან არ მიუღიათ. 
ამ ორგანიზაციების წარმომადგენელთა თქმით, ისინი რამდენჯერმე ეროვნულმა ფედერაციებმა 
დააფინანსეს კონკრეტული პროექტების განსახორციელებლად, თუმცა ეს მხარდაჭერა არ 
არის რეგულარული. დაფინანსების ნაწილში უკეთესი მდგომარეობა აქვს აჭარის ფეხბურთის 
ფედერაციას - მას ყოველწლიურად აფინანსებს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია და აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. აღსანიშნავია, 
რომ სამივე ორგანიზაციის სახელით პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება (ეროვნული 
ფედერაციიდან ან მუნიციპალიტეტიდან ერთჯერადად მიღებული დაფინანსების შემთხვევაში) 
მეტწილად მოხალისეობრივ საწყისებზე უწევთ ფედერაციის ხელმძღვანელებს.

გრაფიკი 13. V პრინციპის (რეგიონული სპორტული ფედერაციები) მიხედვით შერჩეული სპორტული 
ორგანიზაციების შედეგები, ოთხივე განზომილების მიხედვით

სოციალური 
პასუხისმგებლობადემოკრატია ანგარიშვალდებულებაგამჭვირვალობა

თვალშისაცემია დიდი სხვაობა ერთი და იმავე სახეობის ეროვნული და რეგიონული სპორტული 
ფედერაციების მიერ კარგი მმართველობის პრინციპების გამოყენებაში. მე-14 გრაფიკზე 
შედარებულია ორგანიზაციების ქულები განზომილებების მიხედვით. დემოკრატიის განზომილება 
ერთადერთი გამონაკლისია, სადაც საქართველოსა და აჭარის ფეხბურთის ფედერაციების ქულები 
თითქმის თანაბარია (შესაბამისად, 30% და 28%). კვლევის პროცესში მიღებული ინფორმაციის 
გათვალისწინებით, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ეროვნულ ფედერაციებს, კარგი მმართველობის 
კონტექსტში, არ აქვთ მოთხოვნები ან კრიტერიუმები რეგიონულ სპორტულ ორგანიზაციებთან 
მიმართებით. აღსანიშნავია, რომ მხოლოდ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია გამოუყოფს 
რეგიონულ ორგანიზაციებს დაფინანსებას (10,000₾), რომლის მიზნობრიობასაც განსაზღვრავს 
თავად რეგიონული ფედერაცია. მსგავს პრაქტიკას არ იყენებენ კალათბურთისა და ძიუდოს 
ეროვნული ფედერაციები.
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4. კვლევის შედეგები

გრაფიკი 14. ერთი და იმავე სახეობის ეროვნული და რეგიონული ფედერაციების ქულები განზომილებების 
მიხედვით. (***GFF – საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია. GFFის მონაცემების წყაროა 2019 
წლის კვლევის ანგარიში (იხ. http://bit.ly/2Ee2o1j). აღსანიშნავია, რომ GFFის შეფასება ეფუძნება 
მხოლოდ საჯაროდ ხელმისაწვდომი დოკუმენტებისა და მონაცემების ანალიზს.

სოციალური 
პასუხისმგებლობადემოკრატია ანგარიშვალდებულებაგამჭვირვალობა

4.2. შედეგები განზომილებებისა და პრინციპების მიხედვით

კვლევაში მონაწილე სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის გამოყენების 
ჯამური ინდექსია 23%. ეს გულისხმობს, რომ ორგანიზაციები (ერთობლივად) კარგი მმართველობის 
პრინციპებს „სუსტად ასრულებენ“. ყველაზე მაღალი ქულა ორგანიზაციებმა, ჯამურად, დააგროვეს 
„დემოკრატიის განზომილებაში“ (37%), რაც შეესაბამება შეფასებას „სუსტად სრულდება“. და-
ნარ ჩენი სამი განზომილება „არ სრულდება“ და ორგანიზაციების ჯამური ქულები ასეთია: „გამ-
ჭვირვალობა“ – 19%, „შიდა ანგარიშვალდებულება“ – 18%, „სოციალური პასუხისმგებლობა“ – 16%.

რეგიონული სპორტული ორგანიზაციების ჭრილში, სამივე ფედერაციის კარგი მმართველობის 
საერთო ინდექსი 11%-ს შეადგენს. განზომილებების მიხედვით, ამ ფედერაციების ქულებია - 
„გამჭვირვალობა“ – 6%, „დემოკრატია“ - 27%, „შიდა ანგარიშვალდებულება“ – 9%, „სოციალური 
პასუხისმგებლობა“ – 2%.

პრინციპების გამოყენების შედეგების (გრაფიკი 15) მიმოხილვამ გამოავლინა სპორტული 
ორგანიზაციების საშუალო ჯამური მაჩვენებელი (პრინციპების შესრულება):

• გამჭვირვალობის განზომილებაში ორგანიზაციები 7-დან თითო პრინციპს ასრულებენ „საშუ-
ალოდ“ და „სუსტად“, დანარჩენი 5-ის შესრულება შეფასებულია როგორც „არ სრულდება“. 

„საშუალოდ“ გამოიყენება ყრილობის დღის წესრიგისა და ოქმების გამოქვეყნების ინდი-
კატორები, „სუსტად“ – ძირითადი დოკუმენტების (წესდება, შიდა რეგულაციები, სტრატეგია 
და სამოქმედო გეგმა, სპორტული წესები) გასაჯაროების კრიტერიუმები. 

გამჭვირვალობის განზომილებაში ყველაზე დაბალი საშუალო შესრულება ფიქსირდება შემდეგ 
პრინციპებთან მიმართებით: სპორტსმენებსა და კლუბებთან დაკავშირებული მონაცემების 
გამოქვეყნება (8%); ინფორმაციის გასაჯაროება აღმასრულებელი ორგანოს წევრთა შესახებ 
(4%), გამგეობის წევრებისა და მენეჯმენტის ანაზღაურებასთან დაკავში რებული რეგულაციებისა 
და ანგარიშების საჯარო ხელმისაწვდომობა (5%).

რეგიონული ფედერაციების შეფასებამ გამოავლინა, რომ გამჭვირვალობის განზომილებაში 
7-დან 6 პრინციპს „არ ასრულებენ“. ერთადერთი პრინციპი, რომლის შესრულებაშიც მათ 
უკეთესი ქულა აქვთ, ეხება ყრილობის დღის წესრიგისა და ოქმის გასაჯაროებას. სამივე ორ-
განიზაციის მიერ ამ პრინციპის შესრულების საშუალო შედეგი 38%-ს შეადგენს.
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სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის პრინციპების გამოყენება საქართველოში

• დემოკრატიის განზომილებაში მოცემული 13 პრინციპიდან „ძალიან კარგად“ სრულდება 1, 
„კარგად“ – 2, „საშუალოდ“ – 3, „სუსტად“ – 4, და „არ სრულდება“ – 1.

„ძალიან კარგი“ და „კარგი“ ქულები ორგანიზაციებმა მიიღეს შემდეგი პრინციპების 
შესრულებაში“: ყრილობაზე წარმოდგენილია ორგანიზაციის ყველა წევრი და ის იკრიბება, სულ 
მცირე, ერთხელ წელიწადში (81%); წესდებით/შიდა რეგულაციებით განსაზღვრულია კვორუმი 
მმართველი ორგანოების მიერ საქმისწარმოებისა და გადაწყვეტილების მიღებისთვის (76%); 
გამგეობის წევრებს ირჩევენ და ნიშნავენ დემოკრატიული წესით (75%).

პრინციპების უმეტესობაში ორგანიზაციებმა მიიღეს „საშუალო“ (40-59%) და „სუსტი“ (20-39%) 
შეფასება: ისინი „საშუალოდ“ ასრულებენ პრინციპებს, რომლებითაც იზღუდება გამგეობის 
წევრთა მსახურების ვადა, იმართება გამგეობის რეგულარული სხდომები და თანამშრომლები 
აქტიურად არიან ჩართულნი პოლიტიკის შემუშავებისა და გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში; სუსტია ორგანიზაციების პრაქტიკა პოლიტიკის შემუშავებასა და სხვადასხვა 
საქმიანობაში ძირითადი სუბიექტების (სპორტსმენები, მსაჯები, მწვრთნელები) ჩართუ-
ლობის კუთხით. გაუმჯობესებას საჭიროებს მიდგომები ორგანიზაციის შიდა სტრუქტურაში 
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის მხრივ. 

ერთადერთი პრინციპი, რომელიც შეესაბამება შეფასებას „არ სრულდება“, უკავშირდება 
ორგანიზაციის საქმიანობაში მოხალისეთა მონაწილეობას.

რეგიონული სპორტული ორგანიზაციების ჭრილში აღსანიშნავია, რომ სამივე (საშუალო ქულა) 
„ძალიან კარგად“ ასრულებს გამგეობის წევრთა დანიშვნისა (83%) და ორგანიზაციის წევრთა 
ყრილობაზე წარმომადგენლობის პრინციპებს (N8, N13). ისინი „კარგად“ იყენებენ გამგეობის 
წევრთა მანდატის შეზღუდვისა (75%) და ორგანიზაციის მმართველ ორგანოებში კვორუმის 
განსაზღვრის პრინციპებს (67%). სამივე ორგანიზაციამ, ერთობლივად, „საშუალო“ შეფასება 
(47%) მიიღო გამგეობის სხდომების გამართვის პრინციპის შესრულებაში (N14). რაც შეეხება 
დარჩენილ 8 პრინციპს დემოკრატიის განზომილებაში, რეგიონული ორგანიზაციების საერთო 
ქულა შეესაბამება შეფასებას „არ სრულდება“. 

• ანგარიშვალდებულების განზომილებაში „არ სრულდება“ 14-დან 8 პრინციპი, „სუსტად“ 
გამოიყენება 5 პრინციპი და „საშუალოდ“ – 1. 

ორგანიზაციების მიერ პრინციპების შესრულების საშუალო ქულის მიხედვით, ყველაზე მაღალი 
მაჩვენებელია (50%) ძალაუფლების პრინციპის გამოყენებაში. „სუსტად სრულდება“ შემდეგი 
ძირითადი პრინციპები: გამგეობის წევრთა ვადამდელი გადადგომის წესების არსებობა (30%); 
გამგეობის მიერ მენეჯმენტზე ზედამხედველობა (37%); ორგანიზაციის საქმიანობაში გარე 
აუდიტის ჩართულობა (19%); გამგეობის რეგულარული შეხვედრები (20%).

მნიშვნელოვანი გამოწვევაა შემდეგი პრინციპების გამოყენება: აღმასრულებელი ორგა-
ნოს საქმიანობის რეგულარული შეფასება (2%); გამგეობის წევრთათვის ინტერესთა 
შეუთავსებლობის გარემოებების განსაზღვრა (4%); ორგანიზაციაში საჩივრების განხილვის 
პროცედურებისა (4%) და მიღებული გადაწყვეტილებების გასაჩივრება (14%); ორგანიზაციის 
ფინანსური კონტროლის წესებისა და პროცედურების არსებობა (15%).

რეგიონული ორგანიზაციების შედეგებმა აჩვენა, რომ სამივე ფედერაცია ანგარიშვალ დე ბუ-
ლების 13 პრინციპიდან29 10-ს „არ ასრულებს“ და „სუსტად“ იყენებს დარჩენილ 4-ს: ყრილობის 
ჯეროვანი ზედამხედველობა გამგეობაზე (20%); გამგეობის წევრთა ვადამდელი გადადგომა 
(28%), ორგანიზაციის შიგნით ძალაუფლების განაწილება (29%), გამგეობის ჯეროვანი 
ზედამხედველობა მენეჯმენტზე (22%).

• სოციალური პასუხისმგებლობის კომპონენტში ორგანიზაციებმა დააგროვეს ყველაზე დაბალი 
ქულა: ამ განზომილების 12 პრინციპიდან „არ ასრულებენ“ 8-ს და „სუსტად ასრულებენ“ 
დანარჩენ 4-ს.

განზომილების სხვა პრინციპებისგან განსხვავებით, ორგანიზაციები შედარებით უკეთესად 
(„სუსტად“) იყენებენ შემდეგ პრინციპებს: წევრი იურიდიული პირებისთვის კონსულტაციების 
გაწევა მენეჯმენტისა და მართვის საკითხებზე (20%); დოპინგსაწინააღმდეგო პოლიტიკის 
განხორციელება (33%); „სპორტი ყველასათვის“ ხელშემწყობი პოლიტიკის გატარება (34%).

29 კვლევის მეთოდოლოგიის შესაბამისად, რეგიონულ ორგანიზაციათა შეფასების პროცესში არ გამოყენებულა 
ანგარიშვალდებულების ერთი პრინციპი (N26, „ორგანიზაციას აქვს შიდა ფინანსური ან აუდიტის კომიტეტი“).
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დიდ გამოწვევაა ორგანიზაციების მიერ შემდეგი მნიშვნელოვანი პრინციპების შეუს რუ ლებ -
ლობა (20%-ზე ნაკლები): სპორტში სექსუალური შევიწროებისა და ძალადობის წინააღ-
მდეგ ბრძოლა (7%); დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა (8%); სპორტში გენდერული 
თანასწორობის ხელშეწყობა (11%); გარიგებული თამაშების წინააღმდეგ ბრძოლა (8%) და სხვა.

რეგიონული სპორტული ორგანიზაციების ჭრილში, სხვა განზომილების პრინციპებთან შედა-
რებით, ყველაზე პრობლემატურია სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპების შესრულება. 
განზომილების 10-ვე30 პრინციპთან მიმართებით, სამივე ფედერაციის საშუალო შეფასება 
შეესაბამება კატეგორიას „არ სრულდება“. ამ განზომილებაში ორგანიზაციების საერთო 
ინდექსი (2%) განპირობებულია რამდენიმე ინდიკატორის გამოყენებით. 

გრაფიკი 15. პრინციპის შესრულების შეფასება. შემოკლებები განმარტებულია ცხრილში 5 (გვ. 31)
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1. წესდება და სხვა 
დოკუმენტები # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
2. ყრილობის 
საქმიანობა # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
3. გამგეობის 
გადაწყვეტილებები # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
4. გამგეობის 
წევრები # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
5. სპორტსმენები და 
კლუბები # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
6. საქმიანობის 
ანგარიშები # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
7. ანაზღაურებების 
რეგულაციები # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
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8. გამგეობის წევრთა 
არჩევნები # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
9. გამგეობის 
დაკომპლექტება # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
10. მზრუნველთა 
საბჭო # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
11. კვორუმი # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
12. მსახურების 
ვადის შეზღუდვა # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
13. წევრთა 
წარმომადგენლობა # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
14. გამგეობის 
სხდომების წესები # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
15. სპორტსმენთა 
ჩართულობა # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
16. მსაჯთა 
ჩართულობა # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
17. მწვრთნელთა 
ჩართულობა # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
18. მოხალისეთა 
ჩართულობა # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
19. თანამშრომელთა 
ჩართულობა # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
20. გენდერული 
თანასწორობა # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

30 კვლევის მეთოდოლოგიის შესაბამისად, რეგიონულ ორგანიზაციათა შეფასების პროცესში არ გამოყენებულა 
სოციალური პასუხისმგებლობის ერთი პრინციპი (N44, „ორგანიზაცია ახორციელებს პოლიტიკას სპორტსმენთა 
ორმაგი კარიერის ხელშეწყობისთვის“).
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სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის პრინციპების გამოყენება საქართველოში
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21. გამგეობის 
ზედამხედველობა # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
22. გამგეობის 
გადადგომა # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
23. გამგეობის 
წევრთა უფლებები # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
24. მენეჯმენტის 
სტრუქტურა # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
25. მენეჯმენტის 
ზედამხედველობა # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
26. შიდა აუდიტი # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
27. ფინანსური 
კონტროლი # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
28. გამგეობის 
თვითშეფასება # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
29. გარე აუდიტი # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
30. ქცევის კოდექსი # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
31. ინტერესთა 
შეუთავსებლობა # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
32. გასაჩივრების 
წესები # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
33. სააპელაციო 
პროცედურები # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
34. გამგეობის 
სხდომების განრიგი # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
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35. მართვის/მენეჯ-
მენტის მხარდაჭერა # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
36. ჯანმრთ. 
რისკების შემცირება # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
37. ძალადობის 
წინააღმდეგ 
ბრძოლა # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
38. დოპი ნგ საწი ნა-
აღმდეგო პოლიტიკა # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
39. სოციალური 
ჩართულობა # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
40. ანტიდისკრი-
მინაცია # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
41. გენდერული 
თანასწორობა # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
42. გარიგებული 
მატჩ. პოლიტიკა # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
43. გარემოსდაცვ. 
ღონისძიებები # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
44. ორმაგი კარიერის 
ხელშეწყობა # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
45. სპორტი 
ყველასთვის # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
46. სპორტსმენთა 
უფლებები # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

არ  
შეესაბამება

არ
სრულდება სუსტი საშუალო კარგი ძალიან კარგი

0-19% 20-39% 40-59% 60-79% 80-100%
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განზომილება 1. გამჭვირვალობა

გამჭვირვალობის კომპონენტში სპორტული ორგანიზაციები ძალიან სუსტად იყენებენ პრაქტიკას, 
როგორიცაა ვებგვერდზე ძირითადი ინფომრაციის გასაჯაროება მათ შესახებ. აღსანიშნავია, 
რომ 40%-ს საერთოდ არ გააჩნია მოქმედი ოფიციალური ვებგვერდი. სპორტული ორგანიზაციები 
აქტიურად იყენებენ სოციალურ მედიაპლატფორმებს, ძირითადად, „ფეისბუქს“. ყველა ორგა-
ნიზაციას აქვს სოციალური ანგარიში, თუმცა ამ პლატფორმებზე არ არის ხელმისაწვდომი ძი-
რითადი რეგულაციები, გადაწყვეტილებები და სხვა დოკუმენტები ორგანიზაციებისა და მათი 
საქმიანობის შესახებ:

•	 ორგანიზაციების 85% არ აქვეყნებს წესდებას, 90% კი – შიდა რეგულაციებსა და გა და-
წყვეტილებებს; მხოლოდ ერთ მათგანს აქვს გამოქვეყნებული კონკრეტული სახეობის 
სპორტული წესები. აღსანიშნავია, რომ ორგანიზაციების უმრავლესობა (65%) შიდა 
სუბიექტებს ამ დოკუმენტებს აწოდებს კომუნიკაციის სხვა საშუალებებით (ელფოსტით, 
ამობეჭდილი ვერსიის ხელზე მიცემით და სხვა).

•	 არცერთ ორგანიზაციას არ გამოუქვეყნებია გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგია 
და გეგმა, რადგან ძირითადად ორგანიზაციებს სათანადოდ არ აქვთ შემუშავებული 
და დამტკიცებული ასეთი დოკუმენტები. ასევე, ძალიან სუსტია საქმიანობის შესახებ 
ანგარიშების გასაჯაროების პრაქტიკა: 95% არ აქვეყნებს ყოველწლიურ ანგარიშებს და 
მხოლოდ 30% აწოდებს მათ შიდა სუბიექტებს (კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებით). 

•	 სუსტია ორგანიზაციათა მმართველი და ხელმძღვანელი ორგანოების შეხვედრებზე 
განსახილველი საკითხებისა და მიღებული გადაწყვეტილებების გასაჯაროების პრაქ-
ტიკა. ყრილობის დღის წესრიგს ვებგვერდზე არ აქვეყნებს ორგანიზაციათა 85%, ხოლო 
95% არ ასაჯაროებს ყრილობისა და გამგეობის გადაწყვეტილებებს (სხდომის ოქმებს). 
ნიშანდობლივია, რომ ამისგან განსხვავებით, ორგანიზაციები დიდ ყურადღებას აქ ცე-
ვენ შესაბამისი ინფორმაციის წინასწარ მიწოდებას შიდა სუბიექტებისთვის: ყველა ორ-
განიზაცია (100%) აწვდის მათ ყრილობის დღის წესრიგის და 70% აცნობს ყრილობის 
ოქმს.

•	 ყრილობის საქმიანობისგან განსხვავებით, ორგანიზაციათა უმრავლესობა (65%) შიდა 
სუ ბიექტებს არ აწვდის გამგეობის გადაწყვეტილებებს. სამიზნე ორგანიზაციებთან 
კომუნიკაციისას გამოვლინდა, რომ დიდი ნაწილი ვერ ხედავს შიდა სუბიექტებისთვის 
აღმასრულებელი ორგანოს (გამგეობა, პრეზიდიუმი) გადაწყვეტილებათა მიწოდების 
აუცილებლობას. ორგანიზაციების ნაწილი მიიჩნევს, რომ აღმასრულებელი ორგანოების 
გადაწყვეტილებები არ არის საინტერესო შიდა სუბიექტებისთვის.

აღიარებულია, რომ ორგანიზაციის საქმიანობის საკვანძო დოკუმენტებისა და ძირითადი ინ ფორ-
მაციის ხელმისაწვდომობა ერთიორად ზრდის მისდამი ნდობას. განვითარების დო კუ მენ ტების, 
სამოქმედო გეგმების, საქმიანობის ანგარიშებისა და მმართველი ორგანოების გადა წყვეტილებების 
გასაჯაროება ხელს უწყობს გარე მონიტორინგს ორგანიზაციაში მიმდინარე პროცესებზე და 
ზრდის ოფიციალურ პირთა მოტივაციას, რომ იმოქმედონ ორგანიზაციისა და მისი წევრების 
ინტერესებიდან გამომდინარე.

შედეგად, თვალშისაცემია საბაზისო ინფორმაციის გასაჯაროების სუსტი პრაქტიკა:
•	 ორგანიზაციების 90%-ს არ აქვს გამოქვეყნებული ინფორმაცია სახეობაში ჩართულ 

სპორტსმენთა რაოდენობასა და რეგისტრირებულ კლუბებზე. ამ ინფორმაციის გასა-
ჯაროება ხელს უწყობს დაინტერესებულ პირებს, რომ დაადგინონ ორგანიზაციის საქ-
მიანობის მასშტაბი და შესაძლო გავლენა საზოგადოების სხვადასხვა სეგმენტზე. 

•	 ორგანიზაციების მხოლოდ 15% აქვეყნებს აღმასრულებელი ორგანოს წევრთა შემად-
გენლობას და ვინაობას. ნიშანდობლივია, რომ არც ერთი ორგანიზაცია (100%) არ 
აქვეყნებს აღმასრულებელი ორგანოს წევრთა მანდატის ვადებს და ბიოგრაფიულ 
ცნობებს. ამასთან, მხოლოდ 10% უთითებს ვებგვერდზე ინფორმაციას გამგეობის 
წევრთა მიერ სხვა სპორტულ ორგანიზაციაში დაკავებული თანამდებობის შესახებ.

აღმასრულებელი ორგანოს წევრთა ბიოგრაფიული ცნობების გამოქვეყნება ხელს უწყობს გამ-
გეობის შემადგენლობის კომპეტენციაზე ინფორმაციის მიწოდებას და ინტერესთა კონფლიქტის 
შემთხვევათა გამოვლენას.
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სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის პრინციპების გამოყენება საქართველოში

განზომილება 2. დემოკრატია

სხვა განზომილებებთან შედარებით, სპორტულმა ორგანიზაციებმა „დემოკრატიაში“ დააგროვეს 
შეს რულების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი – 37%. მკვლევართა ვარაუდით, მიღებული შედეგი 
მეტწილად განპირობებულია იმ სავალდებულო მოთხოვნების შესრულებით, რომლებსაც 
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი და „მეწარმეთა შესახებ“ კანონი აწესებს არასამეწარმეო 
(არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეგისტრაციასა და ხელმძღვანელობასთან მიმართებით. 

სავალდებულო მონაცემები უნდა შეიცავდეს (არასრული ჩამონათვალი): იურიდიული პირის წევ-
რად მიღების, წევრობიდან გასვლისა და გარიცხვის წესს;  ხელმძღვანელი ორგანოს (ხელმძღვანელი 
პირის) შექმნისა და არჩევის პროცედურას; და უფლებამოსილების ვადას. ნიშანდობლივია, რომ 
აღნიშნული მოთხოვნები შეესაბამება „დემოკრატიის“ განზომილების ზოგიერთ პრინციპს.

•	 ორგანიზაციათა უდიდეს ნაწილში (95%) წესდებით არის განსაზღვრული გამგეობის 
წევრთა არჩევის წესი და პროცედურა. 100%-ს აქვს შესაბამისი რეგულაციები, რომლები-
თაც დგინდება გამგეობის/ყრილობის საქმიანობისა და გადაწყვეტილების მიღებისთვის 
საჭირო ხმათა რაოდენობა (კვორუმი). აღსანიშნავია, რომ ყველა ორგანიზაცია ადგენს 
ყრილობისთვის კვორუმის მინიმალურ (არანაკლებ 50%-იან) ზღვარს.

•	 ყველა ორგანიზაციას (100%) აქვს განსაზღვრული ყრილობის საგანგებო ან ვადამდელი 
მოწვევის წესი. მათი 70% ადგენს, რომ ყრილობა შეიკრიბება, სულ მცირე, ერთხელ 
წელიწადში.

•	 ორგანიზაციების 95%-ის რეგულაციებით დადგენილია გამგეობის წევრთა მსახურების 
(მანდატის) შეზღუდული ვადა.

•	 უმრავლესობისთვის გამოწვევაა აღმასრულებელი ორგანოს (გამგეობა, პრეზიდიუმი) 
დაბალანსებული შემადგენლობის განსაზღვრა და მისი რეგულარული, ეფექტიანი 
საქმიანობა. 

•	 მხოლოდ 20% ადგენს გამგეობის წევრთა არჩევნების ჩატარებას ფარული კენჭისყრით.
•	 95%-ს არ გააჩნია დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს აღმასრულებელი ორგანოს შე-

მად გენლობისთვის სასურველ პროფესიულ/პიროვნულ კომპეტენციებს (ორგანი ზაციის 
ამოცანებისა და გამოწვევების გათვალისწინებით), რომლებიც საჭიროა გამგეობის 
ფუნქციების შესასრულებლად.

•	 ორგანიზაციების 90%-ს არ აქვს განსაზღვრული ვალდებულება, რომ გამგეობამ წლის 
განმავლობაში გამართოს, სულ მცირე, 5 სხდომა (მაგ.: სამოქმედო გეგმისა და ბიუჯეტის 
დასამტკიცებლად, ფინანსური ანგარიშების წარსადგენად, ყოველწლიური საქმიანობის 
შესაფასებლად და სხვა). 

•	 ორგანიზაციების 85%-ს არ აქვს განსაზღვრული გამგეობის დღის წესრიგის შემუშავების 
წესი და პროცედურა.

აღმასრულებელი ორგანოს დაბალანსებულ შემადგენლობასთან დაკავშირებული კიდევ ერთი 
გამოწვევაა სამეთვალყურეო/მზრუნველთა (ნომინაციის) საბჭოს არარსებობა. მის კომპეტენციას 
განეკუთვნება: ზედამხედველობა გამგეობის წევრთა არჩევაზე (გადარჩევაზე); ვაკანტური თანამ-
დებობებისთვის კანდიდატების მოძიება; ორგანიზაციაში ადამიანური რესურსის უნარ-ჩვევების 
შეუსაბამობათა გამოვლენა და სხვა. მსგავსი კომპეტენციის სტრუქტურული ერთეული არ 
ფუნქციონირებს არც ერთ ორგანიზაციაში (100%).

დემოკრატიული პროცესების კომპონენტში კიდევ ერთი პრობლემაა სხვადასხვა დაინტერესებული 
სუბიექტის არასათანადო მონაწილეობა ორგანიზაციის საქმიანობაში:

•	 მრავალწლიანი გეგმის შემუშავებისას ორგანიზაციათა მხოლოდ 15%-მა გამართა 
კონსულტაციები სპორტსმენებთან, 25%-მა – მსაჯებთან და 35%-მა – მწვრთნელებთან;

•	 მხოლოდ 25%-ს აქვს შექმნილი წარმომადგენლობითი ორგანო (კომისია, საბჭო ან სხვა) 
სპორტსმენებისთვის და 30%-ს – მსაჯებისა და მწვრთნელებისთვის.

ძირითად დაინტერესებულ მხარეთა არასათანადო ჩართულობა ორგანიზაციის საქმიანობაში 
წარმოშობს რისკებს (მაგ.: ამცირებს გატარებული პოლიტიკის ეფექტიანობას, რადგან ის არ 
ითვალისწინებს სამიზნე სუბიექტების მოსაზრებებსა და საჭიროებებს). 
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4. კვლევის შედეგები

კიდევ ერთი გამოწვევაა ქმედებები სპორტულ ორგანიზაციებში გენდერული უთანასწორობის 
აღმოსაფხვრელად: მხოლოდ 20% ახორციელებს ღონისძიებებს, რომლებიც ხელს უწყობს 
გენდერულ თანასწორობას არჩევით თანამდებობაზე ქალთა და მამაკაცთა დანიშვნისას.

გენდერული თანასწორობის უგულებელყოფა მნიშვნელოვნად ზრდის რისკს, რომ ორგანიზაციაში 
დომინირებული იქნება ერთი გენდერი და გაუთვალისწინებელი დარჩება მეორე გენდერის საჭი-
როებები. ევროპის საბჭოს ეგიდით ჩატარებულმა კვლევამ31, რომელმაც გაანალიზა გენდერული 
ასპექტები ოლიმპიურ სახეობათა ეროვნულ ორგანიზაციებში (სულ 32), საქართველოსთან 
მიმართებით დაადგინა, რომ: 

•	 მხოლოდ 4 სპორტულ ორგანიზაციას (13%) ჰყავს ქალი პრეზიდენტი;
•	 ორგანიზაციების 77 ვიცე-პრეზიდენტიდან მხოლოდ 9%-ია ქალი; 
•	 16 სპორტულ ორგანიზაციაში (50%) გამგეობის წევრებად მსახურობენ მხოლოდ კაცები.

განზომილება 3. ანგარიშვალდებულება

კვლევამ გამოავლინა, რომ სპორტული ორგანიზაციები „სუსტად“ იყენებენ ანგარიშვალდებულე-
ბის პრინციპებს; 21 ორგანიზაციიდან 15-ის ქულა არ აღემატება 20%-ს, რაც გულისხმობს, რომ 
შესაბამისი პრინციპები „არ სრულდება“; შეფასება „სუსტად სრულდება“ მიიღო 4-მა ორგა ნიზაციამ, 
„საშუალოდ სრულდება“ კი – მხოლოდ 2-მა.

ორგანიზაციათა უდიდესი ნაწილისთვის გამოწვევაა ჯეროვანი ზედამხედველობა გამგეობაზე, 
რასაც ძირითადად განაპირობებს ყრილობის შეზღუდული კომპეტენციები პოლიტიკის 
განსაზღვრის პროცესში: 

•	 მხოლოდ ორი ორგანიზაციის (10%) წესდება ადგენს ყრილობის უფლებამოსილებას, რომ 
დაამტკიცოს გამგეობის მიერ შემუშავებული მრავალწლიანი საქმიანობის დოკუმენტი 
და ყოველწლიური სამოქმედო გეგმა; 

•	 აღნიშნული ორგანიზაციების 55%-ის წესდება ადგენს ყრილობის უფლებამოსილებას 
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ, თუმცა ბოლო 12 თვის განმავლობაში მან ბიუჯეტი 
მხოლოდ 2 ორგანიზაციისთვის (10%) დაამტკიცა.

შედარებით უკეთესია ვითარება ორგანიზაციებში მართვის მექანიზმთან დაკავშირებით: მათი 
უმრავლესობა იყენებს ძალაუფლებისა და ფუნქციების განაწილების პრინციპს: 

• ორგანიზაციების 90%-ს შიდა რეგულაციებით განსაზღვრული აქვს აღმასრულებელი 
ორგანოს საკვანძო თანამდებობები და მენეჯმენტზე დაკისრებული (დელეგირებული) 
ფუნქციები, კომპეტენციები კი დადგენილია 95%-ის შემთხვევაში;

• ორგანიზაციაში პოლიტიკის განსაზღვრის უფლებამოსილება დადგენილი აქვს გამ-
გეობათა 55%-ს, ბიუჯეტის განსაზღვრა და ფინანსების განკარგვა კი გამგეობის უფ-
ლებამოსილებაა ორგანიზაციათა 70%-ში;

• ორგანიზაციათა 60%-ის რეგულაციებით დადგენილია, რომ მენეჯმენტის ანაზღაურების 
პოლიტიკას განსაზღვრავს გამგეობა;

• მენეჯმენტს ყველა ორგანიზაციაში (100%) აქვს უფლებამოსილება, რომ განსაზღვროს 
ორგანიზაციის მართვის პოლიტიკა.

ორგანიზაციების მართვის სტრუქტურაში მნიშვნელოვანი გამოწვევაა სხვადასხვა რგოლის 
ანგარიშვალდებულების, ფინანსური კონტროლისა და თვითშეფასების პრინციპების გამოყენება:

•	 80%-ის მენეჯმენტს არ აქვს ვალდებულება, რომ გამგეობას წარუდგინოს კვარტალური 
ანგარიშები ორგანიზაციის მართვასა და ფინანსურ მდგომარეობაზე; 

•	 ორგანიზაციების აღმასრულებელი ორგანოები არ იყენებენ საქმიანობის თვითშეფა-
სებას. არც ერთ ორგანიზაციას არ აქვს განსაზღვრული გამგეობის ვალდებულება, რომ 
ჩაატაროს ყოველწლიური თვითშეფასება;

•	 21-დან მხოლოდ ერთი ორგანიზაციის შიდა რეგულაციები აწესებს ვალდებულებას, 
რომ დადებულ ხელშეკრულებებზე ხელი მოაწეროს ორგანიზაციის, სულ მცირე, ორმა 
წარმომადგენელმა.

31 Country report, Georgia, 2019. “All Inn: Towards Gender balance in Sport”, EU and CoE joint project. https://rm.coe.int/
georgia-gender-equality-in-sport-leaflet-2019-/1680971a5f
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სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის პრინციპების გამოყენება საქართველოში

ძალიან სუსტია ორგანიზაციების პრაქტიკა ინტერესთა შეუთავსებლობის გარემოებათა განსა-
ზღვრის მხრივ:

•	 თითქმის არც ერთი ორგანიზაციის (ერთის გარდა) წესდება არ უკრძალავს გამგეობის 
წევრებს, რომ იყვნენ ორგანიზაციის შიგნით შექმნილი დავის განმხილველი 
(სადისციპლინო) ორგანოს წევრები; 

•	 მხოლოდ 1 ორგანიზაციას აქვს განსაზღვრული გარემოება, როდესაც პირს (ინტერესთა 
შეუთავსებლობის გამო) არ აქვს გამგეობის წევრად მსახურების უფლება.

სპორტული ორგანიზაციების უდიდეს ნაწილს არ აქვს ქცევის კოდექსი, რომლის დებულებებიც 
გავრცელდება შიდა სუბიექტებზე: 

•	 80%-ს არ გააჩნია ქცევის კოდექსი, რომელიც ვრცელდება გამგეობის წევრებსა და 
ხელმძღვანელ პირებზე (მენეჯმენტზე); 

•	 90%-ში რეგულირების მიღმა დარჩა ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიცაა 
გამგეობის წევრების ინტერესთა შეუთავსებლობა. 

გაუმჯობესებას საჭიროებს ორგანიზაციებში საჩივრების წარმოებისა და განხილვის წესები და 
პროცედურები:

•	 მათ 85%-ს არ აქვს განსაზღვრული საჩივრის წარმოების წესები წესრიგის დარღვევის 
შემთხვევაში, 95%-ს კი არ აქვს დადგენილი საჩივრის მომზადებისა და მოკვლევის 
(გამოძიების) პროცედურები;

•	 საჩივრების განხილვის გაუმართავი სისტემა პირდაპირ გავლენას ახდენს გასაჩივრების 
პროცედურებზეც, კერძოდ: ორგანიზაციების 85%-ს მკაფიოდ არ აქვს განსაზღვრული 
წესი დავების განმხილველი ორგანოს გადაწყვეტილებათა გასაჩივრებისთვის და 21-
დან 18 ორგანიზაციის რეგულაციები არ ადგენს სპორტსმენების, მწვრთნელებისა და 
სხვა პირების უფლებას, რომ გაასაჩივრონ სპორტული სანქცია.

განზომილება 4. სოციალური პასუხისმგებლობა

კარგი მმართველობის განზომილებათა ქულების მიხედვით, სპორტულ ორგანიზაციებს ყველაზე 
დაბალი შეფასება აქვთ სოციალურ პასუხისმგებლობაში: შესაბამის პრინციპებს „არ ასრულებს“ 21-
დან 14 ორგანიზაცია, „სუსტად ასრულებს“ - 5, და „კარგად ასრულებს“ მხოლოდ 2. შეფასებიდან 
ნათლად ჩანს ორგანიზაციების მხრიდან შესაბამისი მიდგომების შემუშავებისა და გაუმჯობესების 
საჭიროება.

აღსანიშნავია, რომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია (გაერო) და საერთაშორისო ასპარეზზე 
მოქმედი სხვა სუბიექტები (ევროკავშირი, ევროპის საბჭო, საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი 
და სხვ) აღიარებენ სპორტის დიდ პოტენციალსა და როლს – გავლენა მოახდინოს საზოგადოების 
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებაზე. სამიზნე ორგანიზაციებთან კომუნიკაციაზე დაყრ დნო-
ბით, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ დიდ ნაწილს არ აქვს გაცნობიერებული სპორტის როლი და მისი 
შესაძლო გავლენა (როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი) საზოგადოების სხვადასხვა სეგმენტზე.

სოციალური პასუხისმგებლობის კომპონენტში სპორტული ორგანიზაციების ერთ-ერთი ყველაზე 
დიდი გამოწვევაა საკითხებისადმი სტრატეგიული მიდგომის – ფორმალური პოლიტიკის – უქონ-
ლობა; ასევე, განხორციელებული ქმედებების შეფასება. კვლევა ცხადყოფს, რომ მცირე ზომის 
(თანამშრომელთა რაოდენობით) ორგანიზაციებთან შედარებით, სოციალური პასუხის მგებლობის 
პრინ ციპებს უფრო ფართოდ იყენებენ საშუალო და დიდი ფედერაციები, ასევე, მეტი დაფინანსების 
მქონე ორგანიზაციები (10-ზე მეტი თანამშრომელი):

•	 18-დან მხოლოდ ერთ ორგანიზაციას აქვს ფორმალურად განსაზღვრული მიზანი, რომ 
წევრებს კონსულტაცია გაეწიოთ მართვის საკითხებზე. მენეჯმენტის კუთხით წევრების 
გადამზადებასა და მათთვის რეკომენდაციების მომზადებას 7-დან 6 ორგანიზაცია 
ახერხებს; 

•	 ორგანიზაციების 90%-ს არ აქვს განსაზღვრული სპორტში სექსუალურ შევიწროებასთან/
ძალადობასთან ბრძოლის მიზნები და კონკრეტული ქმედებები. ამასთან, 6-დან 3 
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4. კვლევის შედეგები

ორგანიზაცია თანამშრომლობს სხვა ორგანიზაციებთან და ახორციელებს ქმედებებს 
სექსუალური შევიწროების საკითხებზე ცნობიერების ასამაღლებლად; 

•	 ორგანიზაციათა 85%-ს არ აქვს განსაზღვრული მიზანი და კონკრეტული ქმედებები 
სპორტში დისკრიმინაციასთან ბრძოლის მიმართულებით; ამდენივე არ ატარებს ღო-
ნისძიებებს სპორტში დისკრიმინაციის აღმოფხვრაზე ცნობიერების ასამაღლებლად. 
ხსენებულ საკითხებზე 6-დან მხოლოდ 2 სამიზნე ორგანიზაცია თანამშრომლობს სხვა 
სუბიექტებთან.

•	 სამიზნე ორგანიზაციების 90%-ს არ გააჩნია სტრატეგიული ხედვა – სპორტის მეშ-
ვეობით, ხელი შეუწყოს მოწყვლადი ჯგუფების (მაგ.: სოციალური, ფსიქოლოგიური თუ 
სხვა პრობლემების მქონე) მდგომარეობის გაუმჯობესებას. მხოლოდ 2 ორგანიზაცია 
ატარებს გარკვეულ ღონისძიებებს/ქმედებებს მარგინალური ჯგუფების მდგომარეობის 
გასაუმჯობესებლად;

•	 გარემოს დაცვის საკითხები ყურადღების მიღმა დარჩა სპორტული ორგანიზაციების 
უდიდეს ნაწილს: 21-დან მხოლოდ ერთი ორგანიზაცია ახორციელებს ქმედებებს, 
რომელთა მიზანია გარემოს დაცვა ორგანიზებულ ან თანაორგანიზებულ ღონისძიებებზე. 
ამ საკითხებზე 6-დან მხოლოდ 2 სპორტული ორგანიზაცია თანამშრომლობს გარე 
სუბიექტებთან.

სოციალური პასუხისმგებლობის სხვა პრინციპებთან შედარებით, ორგანიზაციები უკეთ ასრუ-
ლებენ დოპინგსაწინააღმდეგო საქმიანობის პრინციპებს, თუმცა მათი პოლიტიკა და მიდგომები ამ 
მიმართულებით გაუმჯობესებას საჭიროებს: 

•	 დოპინგსაწინააღმდეგო ფორმალური პოლიტიკა (დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს 
შესაბამის მიზნებსა და კონკრეტულ ქმედებებს) არ გააჩნია ორგანიზაციათა 60%-ს. 
ამდენივეს არ აქვს დადგენილი დისციპლინური პროცედურები დოპინგსაწინააღმდეგო 
წესების დარღვევის შემთხვევაში (მსოფლიოს დოპინგსაწინააღმდეგო კოდექსის შესა-
ბამისად). აღსანიშნავია, რომ 6-დან 4 ორგანიზაციას ჰყავს თანამშრომელი, რომელიც 
ფორმალურად მოქმედებს, როგორც საკონტაქტო პირი, და პასუხისმგებელია სპორტში 
დოპინგთან ბრძოლის ყველა საკითზე;

•	 საქართველოს დოპინგსაწინააღმდეგო ორგანიზაციასთან ფორმალურად თანამ შრომ-
ლობს (ხელშეკრულების/მემორანდუმის საფუძველზე) ორგანიზაციათა 35%;

•	 დოპინგის გამოყენების საფრთხეებზე სპორტსმენთა ინფორმირებულობის მიზნით, 
შესაბამის ქმედებებს ახორციელებს ორგანიზაციების 30%.

დოპინგსაწინააღმდეგო პოლიტიკასთან შედარებით, უფრო მეტ ძალისხმევასა და გაუმჯობესებას 
საჭიროებს გარიგებულ თამაშებთან ბრძოლის პოლიტიკა:

•	 სამიზნე ორგანიზაციების 85%-ს არ აქვს ფორმალურად განსაზღვრული მიზანი და 
შესაბამისი ქმედებები გარიგებულ თამაშებთან ბრძოლის სექტორში; 

•	 მხოლოდ 1 ორგანიზაციას აქვს დისციპლინური წესები, რომლებიც არეგულირებს გარი-
გებულ თამაშებთან დაკავშირებულ ასპექტებს;

•	 ორგანიზაციების მხოლოდ 25% ახორციელებს ქმედებებს გარიგებული თამაშების 
რისკებზე სპორტსმენების, მწვრთნელების, მსაჯებისა და სხვა პირების ინფორმირების/
განათლებისთვის.

ორგანიზაციათა უმრავლესობის (90%) ფორმალური მიზანი არ არის გენდერული თანასწორობის 
ხელშეწყობა სპორტში, თუმცა ზოგიერთი მათგანი ამ მიმართულებით ახორციელებს გარკვეულ 
ქმედებებს:

•	 6-დან 3 ორგანიზაცია, ფორმალური და არაფორმალური პროგრამებით, მხარს უჭერს 
მომავალი ლიდერების (ორივე სქესის წარმომადგენლებს) აღზრდა-განვითარებას; 

•	 7-დან 4 სპორტული ორგანიზაცია თანამშრომლობს გარე სუბიექტებთან (ორგანიზა-
ციებთან) გენდერული თანასწორობის დასამკვიდრებლად.
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სუსტია ორგანიზაციების მიდგომები სპორტსმენთა კეთილდღეობის ხელშეწყობასთან მიმართე-
ბით. მხოლოდ 20% ახორციელებს კონკრეტულ ქმედებებს სპორტსმენთა კარიერისა და 
განათლების შესათავსებლად. 18-დან მხოლოდ 5 ორგანიზაციას აქვს დანერგილი სპორტსმენთან 
გასაფორმებელი კონტრაქტების მინიმალური მოთხოვნები და მხოლოდ ერთი ორგანიზაცია 
განსაზღვრავს მინიმალურ მოთხოვნებს სპორტსმენთა ანაზღაურების ქვედა ზღვარზე.

„სპორტი ყველასათვის“ ერთ-ერთი ის პრინციპი, რომელსაც სოციალური პასუხისმგებლობის 
კომ პონენტში ორგანიზაციები ყველაზე უკეთ ასრულებენ. ამის მიუხედავად, ცალსახაა, რომ 
ორგანიზაციებმა უნდა გააუმჯობესონ შესაბამისი მიდგომები:

•	 ორგანიზაციების 75%-ს არ აქვს მასობრივი სპორტის („სპორტი ყველასათვის“) ფორ -
მალურად განსაზღვრული სტრატეგია/პოლიტიკა. 21-დან 10 ორგანიზაცია არ ახორ-
ციელებს ქმედებებს ამ პრინციპის პოპულარიზაციისთვის; 

•	 აღსანიშნავია, რომ 9-დან 9 ორგანიზაცია (100%) თანამშრომლობს გარე სუბიექტებთან 
„სპორტი ყველასათვის“ პოლიტიკის ხელშესაწყობად; და 7-დან 7 ორგანიზაციას (100%) 
ჰყავს თანამშრომელი – საკონტაქტო პირი, რომელიც ფორმალურად პასუხისმგებელია 
მიმართულებაზე „სპორტის ყველასათვის“.
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5. ფოკუსური დისკუსიის შედეგები

კვლევის ფარგლებში ჩატარდა 2 ფოკუსური დისკუსია: (1) სპორტული ორგანიზაციების და (2) 
სამინისტროს წარმომადგენელებთან. დისკუსიები წარიმართა მოდერატორის მიერ წინასწარ 
მომზადებული გზამკვლევით. თითოეული დისკუსიის ხანგრძლივობა იყო, დაახლოებით 2,5 საათი.

სპორტული ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან დისკუსია გაიმართა 3 ივლისს, თბილისში. 
მასში მონაწილეობდნენ სპორტული ორგანიზაციების მაღალი თანამდებობის პირები 
(პრეზიდენტი, ვიცე-პრეზიდენტი, გენერალური მდივანი, გამგეობის წევრი) და თანამშრომლები 
(სულ 26 წარმომადგენელი). შეხვედრა გაიმართა საქართველოს პარლამენტის სასახლეში.

სამინისტროს წარმომადგნელებთან დისკუსია ჩატარდა 2020 წლის 17 ივლისს, თბილისში. მასში 
მონაწილეობდნენ უწყების ის წარმომადგენლები, რომელთა ფუნქცია-მოვალეობებიც მოი-
ცავს სპორტული ორგანიზაციების საქმიანობის შეფასებას, მათ შორის, კარგი მმართველობის 
გამოყენების კუთხით. დისკუსიაში მონაწილეობდა სამინისტროს 3 წარმომადგენელი. შეხვედრა 
გაიმართა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში.

კარგი მმართველობის რაობა და მისი გამოყენება

კარგი მმართველობით სასურველი შედეგის მისაღწევად, სპორტულ ორგანიზაციებს მკაფიოდ 
უნდა ესმოდეთ, თუ რომელი პრინციპები, როგორ და რატომ უნდა გამოიყენონ; ამასთან, საჯარო 
ხელისუფლებასა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს ჰქონდეთ სანდო მექანიზმები, რომ 
მონიტორინგი გაუწიონ სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის პრინციპების 
გამოყენებას.

სპორტულ ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ფოკუსური დისკუსიის ფარგლებში გამოვ-
ლინდა, რომ მონაწილეები აღიარებენ კარგი მმართველობის დიდ მნიშვნელობას და ამ ტერმინს 
უკავშირებენ „წარმატებას“, „უკეთეს მომავალს“, „ორგანიზაციის გამართულ მუშაობას“ და 
„ვალ დებულებების შესრულებას“. კარგ მმართველობაზე საუბრისას, დისკუსიის მონაწილეები 
მეტ წილად ყურადღებას ამახვილებდნენ „შედეგებზე“, და არა იმ წესებზე, პროცედურებსა თუ 
მიდგომებზე, რომელთა გამოყენებითაც მიიღწევა სასურველი შედეგები.

„კარგი მმართველობა არის ფედერაციის პასუხისმგებლობა, რომელიც უზრუნველყოფს 
უკეთეს მომავალს თავად ორგანიზაციისთვის, ასევე მისი თითოეული სუბიექტისა და ამ 
სპორტში ჩართული მომავალი თაობისთვის“.
„კარგი მმართველობა პირდაპირ დაკავშირებულია ფედერაციის წარმატებასთან“.
„კარგი მმართველობა არის ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც უზრუნველყოფს გამართულ 
მუშაობასა და ვალდებულებების ზედმიწევნით შესრულებას“

სპორტული ორგანიზაციების წარმომადგენლები

კარგი მმართველობის განსაზღვრისას, განსხვავებული იყო სპორტზე პასუხისმგებელი 
სამინისტროს წარმომადგენელთა პასუხები: ამ დისკუსიის მონაწილეებმა მთავარი აქცენტი 
გააკეთეს პროცესებსა და მიდგომებზე, რომლებიც უზრუნველყოფს ორგანიზაციის წარმატებულ 
საქმიანობას. სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის გამოყენება ყველა 
მათგანმა დაუკავშირა სახელმწიფო ასიგნებების მიზნობრივ გამოყენებას, ასევე, წარმატებულ 
თანამშრომლობას ორგანიზაციის შიდა და გარე სუბიექტებთან.

„კარგი მმართველობა არის პრინციპების და ღირებულებების ერთობლიობა, რომლის 
გამოყენება და დაცვა უზრუნველყოფს: ორგანიზაციის შიდა მენეჯმენტის სწორ 
ფუნქციონირებას, მიზნებთან შესაბამის მოქმედებას, საქმიანობის ეფექტიანობის 
გაზრდას, ასევე სახელმწიფოსთან, უშუალოდ სექტორსა და სხვა დაინტერესებულ 
პირებთან გამართულ ურთიერთობას.“

სამინისტროს წარმომადგენელი 
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სამინისტროს წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ სპორტულ ორგანიზაციათა დაფინანსების 
განსაზღვრისას, კარგ მმართველობას, სხვა კომპონენტებთან შედარებით (პოპულარობა, წარ -
მატების პერსპექტივა და სხვა), მაღალი ქულები ენიჭება. ამით სამინისტრო სპორტულ ორ-
განიზაციებს აძლევს მკაფიო სიგნალს, რომ კარგი მმართველობა ერთ-ერთი საკვანძო 
პრიორიტეტია.

სპორტულ ორგანიზაციებსა და სახელმწიფოს შორის თანამშრომლობაში კარგი მმართველობის 
კომპონენტი 2015 წლიდან დაინერგა, თუმცა, სამინისტროს წარომადგენელთა შეფასებით, 
ორგანიზაციების მხრიდან ამ კონცეფციის სწორი გააზრება და აღქმა კვლავ პრობლემატური 
საკითხია. ამის ერთ-ერთი მიზეზი ის გახლავთ, რომ შესაბამის ბრძანებასა და სხვა დამხმარე 
დოკუმენტებში არსად არის განმარტებული „კარგი მმართველობა“. 

სახელმწიფოს მხრიდან მკაფიოდ განსაზღვრული მიდგომისა და კარგი პრაქტიკის არარსებობის 
გამო, სპორტული ორგანიზაციები სამინისტროსგან ხშირად ითხოვენ, რომ კონკრეტული 
მაგალითები წარმოადგინოს სხვა ორგანიზაციების მიერ შესაბამისი კრიტერიუმის შესრულებაზე.

აღსანიშნავია, რომ სპორტული ორგანიზაციების წარმომადგენელთა შეფასებით, დარგობრივ 
სამი ნისტროს თავად არ აქვს მკაფიოდ განმარტებული კარგი მმართველობა და ბუნდოვანია ამ 
კონტექსტში ჩამოყალიბებული სტანდარტები. ამის გათვალისწინებით, ორგანიზაციების ნაწილი 
ეჭვქვეშ აყენებს სამინისტროს შეფასების მიზნობრიობას და მის კავშირს კარგი მმართველობის 
პრინციპებთან.

შედეგად, ხშირად რადიკალურად განსხვავდება, ერთი მხრივ, არსებული დისკუსია და პრაქტიკა, 
ხოლო მეორე მხრივ, მოლოდინები და რეალობა კარგ მმართველობასთან დაკავშირებით.

„როდესაც წლის ბოლოს ვთხოვთ ფედერაციებს, წარმოადგინონ შესაბამისი დოკუმენტაცია 
და ანგარიშები [კარგი მმართველობის კრიტერიუმების გამოყენების შესაფასებლად], 
ხშირად გვთხოვენ, ვაჩვენოთ, სხვას როგორ უწერია და როგორ აქვს შევსებული.“
სამინისტროს წარმომადგენელი

„კარგი მმართველობის თეორიული ჩარჩო უცნობია თავად სამინისტროსთვის. შესა
ბამისად, დღეს არ არსებობს კარგი მმართველობის ერთიანი აღქმა.“
სპორტული ორგანიზაციის წარმომადგენელი

„[აღიარების და დაფინანსების სისტემის] სხვა კრიტერიუმებთან შედარებით, კარგი 
მმართველობის კომპონენტები საჭიროებს შემდგომ განვითარებას.“
სამინისტროს წარმომადგენელი

„სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია პრაქტიკული მაგალითები. კარგი მმართველობის 
თეორიული და აკადემიური ჩარჩო კარგია, თუმცა არასაკმარისი, რადგან არ ვიცით, როგორ 
ხდება მისი განხორციელება“.
სპორტული ორგანიზაციის წარმომადგენელი

ქართულ სპორტში კარგი მმართველობა:  

სტატუს-კვო და გამოწვევები

2015 წელს სამინისტროს მხრიდან სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების 
სისტემაში კარგი მმართველობის კომპონენტის შეფასების დანერგვა ემსახურებოდა რამდენიმე 
ძირითად მიზანს. მათ შორისაა: სახელმწიფოსთან მოთანამშრომლე სპორტული ორგანიზაციების 
შესაძლებლობათა გამოვლენა; ორგანიზაციების პრიორიტეტებისა და საქმისწარმოების ასპექ-
ტების განსაზღვრა. აღიარებისა და დაფინანსების კომპონენტის შემოღებით, სამინისტრომ 
გაზარდა ბიუროკრატია და შექმნა სისტემა, რომლის მიზანია სახელმწიფო ასიგნებების უფრო 
ეფექტიანი გამოყენება და მიკერძოებული გადაწყვეტილებების მინიმუმამდე შემცირება 
დაფინანსების განაწილებისას.

„სისტემის ამოქმედებამდე ფიქსირდებოდა შემთხვევები, როდესაც წლის ბოლოს 
სამინისტროს აუთვისებელი ასიგნებებით ფინანსდებოდა რამდენიმე დღით ადრე 
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5. ფოკუსური დისკუსიის შედეგები

დაფუძნებული სპორტული ორგანიზაცია. სპორტული ორგანიზაციების დაფინანსება 
დამოკიდებული იყო ამ ორგანიზაციების კავშირზე სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან. 
ფედერაციების ბიუჯეტი დგებოდა მხოლოდ ფედერაციის მიერ მოთხოვნილი თანხისა 
და წარმოდგენილი სპორტული კალენდრის გათვალისწინებით. არავინ საუბრობდა 
იმაზე, როგორ ხდებოდა ამ თანხის ათვისება, რამდენად ადეკვატური იყო წარმოდგენილი 
ბიუჯეტი და სხვა. არავინ აფასებდა ორგანიზაციების ინდივიდუალურ საქმიანობას, მათი 
ეფექტიანობის ხარისხს.“
სამინისტროს წარმომადგენლი

„კარგი მმართველობა წარმოადგენს სახელმწიფო დაკვეთას. სპორტულმა ორგანიზაციამ, 
რომელსაც სურს სახელმწიფო დაფინანსების მიღება, უნდა დააკმაყოფილოს კრი ტე რი
უმები. კრიტერიუმების შესრულება დადებით გავლენას ახდენს მის განვითარებაზე. ამ 
სისტემას ძალიან დიდი დადებითი გავლენის და ეფექტის მოხდენა შეუძლია სპორტული 
ორგანიზაციის საქმიანობის ყველა სფეროზე, მათ შორის, მისი დამოუკიდებლობის 
ხარისხის ზრდაზე.“
სამინისტროს წარმომადგენელი

სამინისტროს წარმომადგენელთა შეფასებით: კარგი მმართველობის სისტემის შემოღების შემ-
დეგ, გაიზარდა სამინისტროს წინაშე სპორტულ ორგანიზაციათა ანგარიშვალდებულების ხარისხი, 
დაიხვეწა შიდა მართვის მექანიზმები და გაუმჯობესდა ორ მხარეს შორის თანამშრომლობა და 
კომუნიკაცია; ასევე პოზიტიურია წლიდან წლამდე იმ ორგანიზაციათა საქმიანობის დინამიკა, 
ეტაპობრივად რომ ნერგავენ საკითხებს, რომლებსაც აქამდე ნაკლებად ან საერთოდ არ აქცევდნენ 
ყურადღებას (მაგ.: ორგანიზაციების მიერ სტატისტიკის წარმოება, ყოველწლიური საქმიანობის 
ანგარიშების მომზადება და სხვა); გაუმჯობესებულია ორგანიზაციების ცნობიერების დონე და 
ჩართულობა ისეთი საკითხების მიმართ, როგორიცაა დოპინგი, გარიგებული თამაშები, გენდერუ-
ლი თანასწორობის ხელშეწყობა და სხვა. 

სამინისტროს წარმომადგენელთა თქმით, არსებულ სისტემაში სპორტული ორგანიზაციები 
სუსტად ასრულებენ შემდეგ კრიტერიუმებს: განვითარების დოკუმენტის (სტრატეგიის) შემუშავება 
და ამოქმედება; კერძო სექტორთან თანამშრომლობა; ადამიანური რესურსის კვალიფიკაციის 
ნაკლებობა და მათი გადამზადების სისტემის გაუმართაობა; ორგანიზაციების მნიშვნელოვანი 
დამოკიდებულება სახელმწიფოსა და საერთაშორისო ფედერაციებზე და სხვა.

„ორგანიზაციები მაქსიმალურად ცდილობენ, განახორციელონ კონკრეტული ქმედებები 
სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის დოპინგის, გენდერული თანასწორობისა და 
სხვა კუთხით, რათა წლის ბოლოს ეს ინფორმაცია ასახონ სამინისტროსთვის წარსადგენ 
ანგარიში და მიიღონ სახელმწიფო დაფინანსების დამატებითი შანსი.“

„სპორტული ფედერაციების მიერ კარგი მმართველობის ზოგიერთი პრინციპის სუსტი 
შესრულება ძირითადად განპირობებულია მათი დამოუკიდებელი საქმიანობის 
მოკლეხნიანი გამოცდილებით და საქართველოში სპორტული ინდუსტრიის 
განვითარების დაბალი დონით.“

სამინისტროს წარმომადგენელი

სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების ძლიერ მხარეებთან ერთად, 
საგულისხმოა ამ სისტემის ნაკლოვანებებიც. სამინისტროს წარმომადგენელთა თქმით, გამოწვევაა 
სპორტული ორგანიზაციების ცნობიერების დაბალი დონე და არასწორი აღქმა საბჭოს საქმიანობის 
მნიშვნელობისა და აუცილებლობის კუთხით. პრობლემაა ისიც, რომ სამინისტრო ყოველწლიურად 
არ აფასებს განსაზღვრული კრიტერიუმების შესრულებას ორგანიზაციების მიერ. ეს, ძირითადად, 
უკავშირდება მათ მომზადებას ოლიმპიური თამაშებისთვის: მაგალითად, საბჭოს სპორტული 
ორგანიზაციები არ შეუფასებია 2017 და 2019 წელს, ვინაიდან მომდევნო კალენდარულ წელს 
დაგეგმილი იყო ოლიმპიური თამაშები და მასში საქართველოს გუნდების მონაწილეობა. კიდევ 
ერთ პრობლემად დასახელდა სისტემის გამჭვირვალობა და შეფასების პროცესში სპორტულ 
ორგანიზაციათა მონაწილეობისთვის უკმარი შესაძლებლობები. 
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სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის პრინციპების გამოყენება საქართველოში

„მიუხედავად იმისა, რომ აღიარებისა და დაფინანსების საბჭოს ამოქმედებამდე და 
შესაბამისი კრიტერიუმების განსაზღვრამდე სპორტულ ორგანიზაციებთან ჩატარდა 
არაერთი კონსულტაცია, კვლავ სახეზე გვაქვს ორგანიზაციების მხრიდან გარკვეული 
გაუგებრობა კრიტერიუმების აღქმასა და მნიშვნელობასთან დაკავშირებით. მიუხედავად 
იმისა, რომ დიდია სხვაობა სისტემის დანერგვამდე და მისი ამოქმედების შემდეგ, 
მიმაჩნია, რომ არსებული სისტემა საჭიროებს შემდგომ დახვეწას. კრიტერიუმების სისტემა 
არ მუშაობს იმ ძალით, რა ძალითაც უნდა მუშაობდეს.“

სამინისტროს წარმომადგენელი

კარგი მმართველობა სპორტული ორგანიზაციების თვალით

საინტერესოა სპორტული ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მოსაზრებები ქართულ სპორტში 
კარგი მმართველობის აქტუალურობაზე. ფოკუსური დისკუსიის ფარგლებში გამოთქმული 
პოზიციების განზოგადებით, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ამჟამად კარგი მმართველობა არ არის 
სპორტული ორგანიზაციებისთვის აქტუალური საკითხი: აღნიშნული პრინციპების გამოყენებას 
ორგანიზაციები ერთ-ერთ ბოლო საფეხურად განიხილავენ განვითარების პროცესში. მათი 
წარმომადგენლების შეფასებით, ამ ეტაპამდე უნდა მოგვარდეს სპორტული ორგანიზაციების 
წინაშე არსებული ყოფითი პრობლემები, მაგალითად: არასაკმარისი სახელმწიფო დაფინანსება, 
ინფრასტრუქტურის არქონა, იჯარის მაღალი გადასახადი, არასაკმარისი ადამიანური რესურსები 
და სხვა. დისკუსიისას გამოვლინდა, რომ სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის 
ზოგიერთი პრინციპის შესრულება უმთავრესად უკავშირდება საერთაშორისო ორგანიზაციის ან/და 
სამინისტრო წინაშე აღებული ვალდებულებას.

„კარგი მმართველობის პრინციპების გამოყენების აუცილებლობა არ დგას ადგილობრივ 
დონეზე. ამ თემის აქტუალიზაცია და კონტროლი ხორციელდება საერთაშორისო 
ფედერაციების მხრიდან.“
„ქართული რეალობიდან გამომდინარე, დღეს რადიკალურად სხვა გამოწვევები დგას 
სპორტული ფედერაციების წინაშე.“
„სახელმწიფოს მხრიდან ფედერაციებისთვის გამოყოფილი დაფინანსება გამოიყენება 
სპორტული ორგანიზაციის არსებობის შენარჩუნებისთვის. ბუნებრივია, რომ ამ ვითარებაში 
ჩვენთვის კარგი მმართველობის საკითხები უკანა პლანზე დგას.“
„სახელმწიფოს მხრიდან გამოყოფილი სახსრების დიდი ნაწილი მიდის იჯარაში. 
შესაბამისად, ჩვენ არ გვრჩება სახსრები კარგი მმართველობის განვითარებისთვის. 
თუ სახელმწიფო ფედერაციებს სპორტულ ბაზებს გადმოგვცემს, ჩვენ მეტი რესურსი 
დაგვრჩება კარგი მმართველობის განვითარებისთვის.“
„სახელმწიფოს ფინანსური და კერძო სექტორის დახმარების გარეშე შეუძლებელია კარგი 
მმართველობის პრინციპების დანერგვა და განხორციელება.“
სპორტული ორგანიზაციის წარმომადგენლები

კარგი მმართველობის დანერგვის პროცესში, არასაკმარისი ფინანსური რესურსის გარდა, სპორ-
ტული ორგანიზაციების წარმომადგენლები ყურადღებას ამახვილებენ სახელმწიფოს მხრიდან 
ტექნიკური მხარდაჭერის ნაკლებობაზე. სამინისტროს წარმომადგენლებთან საუბრისას დადგინდა, 
რომ ამჟამად სპორტული ორგანიზაციების ტექნიკური მხარდაჭერის ჩამოყალიბებული ჩარჩო/
სისტემა არ არსებობს. სამინისტრო, ფედერაციის მოთხოვნის შემთხვევაში, ინდივიდუალურად 
(ძირითადად, საკონსულტაციო მომსახურებით) ეხმარება ორგანიზაციებს; ასევე, ხელს უწყობს 
სპორტული ორგანიზაციების ჩართვას სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამაში, რომლებსაც 
ახორციელებენ მისი პარტნიორები (მაგ.: სპორტის უნივერსიტეტი, ეროვნული ოლიმპიური 
კომიტეტი).
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5. ფოკუსური დისკუსიის შედეგები

ქართულ სპორტში მმართველობის განვითარების შემდგომი ნაბიჯები

ამ საკითხთან დაკავშირებით, სამინისტროს წარმომადგენლები ყურადღებას ამახვილებენ 
„სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების საბჭოს“ საქმიანობის გაუმჯობესებაზე, 
ასევე, ზოგიერთი მიდგომის დახვეწაზე. კერძოდ, სისტემის სრულყოფისთვის სამინისტრომ 
დაგეგმა: არსებული კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების უფრო მკაფიო ფორმულირება; 
პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვა საბჭოს წევრებისთვის, რაც მათ საშუალებას მისცემს, 
რომ დისტანციურ რეჟიმში შეაფასონ ფედერაციების საქმიანობა; ფედერაციის შეფასების პროცეს-
ში ელექტრონული სისტემის ამოქმედება, რაც სამინისტროს საშუალებას მისცემს, წელიწადში 
ორჯერ შეაფასოს ორგანიზაციების საქმიანობა. სამინისტროს წარმომადგენლებმა ასევე აღნიშნეს, 
რომ აუცილებელია, მუნიციპალიტეტების დონეზეც დაინერგოს მსგავსი სისტემა რეგიონული 
ორგანიზაციების შეფასებისთვის. 

სპორტულ ორგანიზაციებთან ფოკუსური დისკუსიის მონაწილეებმა გამოთქვეს მოსაზრება, რომ 
ქართულ სპორტში კარგი მმართველობის შემდგომი განვითარება უნდა დაეფუძნოს ადგილობრივ 
რეალობას და გათვალისწინებული იყოს ეროვნული სპეციფიკა. აღნიშნული მოსაზრება მოიცავდა 
ისეთი პრინციპების დანერგვას, რომლებიც უკავშირდება ორგანიზაციებში საჩივრებისა და 
გასაჩივრების წესების/პროცედურების ამოქმედებას, ასევე, ეთიკის კოდექსისა და ინტერესთა 
შეუთავსებლობის საკითხებს.

დისკუსიაში მონაწილე ზოგიერთი ორგანიზაციის (სრულ განაკვეთზე მომუშავე 10-ზე მეტი 
თანამშრომლით) წარმომადგენელმა ყურადღება გაამახვილა საერთაშორისო ფედერაციებისა 
და სახელმწიფოს მიერ შემუშავებულ მოთხოვნათა სინქრონიზებაზე. ამასთან, ნაწილმა (სრულ 
განაკვეთზე მომუშავე 10-ზე ნაკლები თანამშრომლით) გამოთქვა მოსაზრება, რომ კარგი 
მმართველობის პრინციპების ჩამოყალიბება სახელმწიფოს პრეროგატივაა და მზად არიან, 
შეასრულონ მათზე დაკისრებული ვალდებულებები.



48 

სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის პრინციპების გამოყენება საქართველოში

6. დასკვნა

 ქართულ სპორტში კარგი მმართველობის ხელშეწყობა სამინისტროს მიერ დეკლარირებული 
ერთ-ერთი პრიორიტეტია. აღიარებისა და დაფინანსების ნაწილში ორგანიზაციების შეფა-
სებისას, სხვა კრიტერიუმებთან შედარებით (მაგ.: პოპულარობა, მაღალი შედეგები და ა.შ.), 
კარგი მმართველობის პრინციპების შესრულებას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. სპორ ტულ 
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ეს მოდელი დანერგილია ცენტრალურ დონეზე (ეროვ-
ნულ სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის პროცესში), თუმცა მუნიციპალიტეტე-
ბის დონეზე (რეგიონულ სპორტულ ორგანიზაციებთან მიმართებით) მსგავსი სისტემური 
მიდგომა ან პრაქტიკა არ გამოიყენება.

 აღიარებისა და დაფინანსების სისტემის ცენტრალურ დონეზე დანერგვამ დადებითი 
გავლენა მოახდინა სამინისტროსა და სპორტულ ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობაზე; 
გაუმჯობესდა კომუნიკაცია და ამ ორგანიზაციების ანგარიშვალდებულების ხარისხი. 
თუმცა შეფასებისა და მონიტორინგის არსებული სიტემა საჭიროებს შემდგომ დახვეწასა და 
განვითარებას, უმთავრესად, შემდეგი კუთხით: შეფასების პროცესში სპორტული ორგა ნიზა-
ციების უფრო მეტ ჩართულობა და ინდივიდუალური კომუნიკაცია მათთან; მონიტორინგისა 
და შეფასების უფრო მკაფიო კრიტერიუმების შემუშავება; ყოველწლიური მონიტორინგის 
ჩატარება და შესაბამისი ანგარიშის მომზადება. საყურადღებოა შეფასების პროცესში 
გამოკვეთილი ხარვეზები, როდესაც, წინა წელთან შედარებით, სამინისტრომ კონკრეტული 
ორგანიზაცია უფრო დაბალი ქულით შეაფასა, თუმცა კი დაფინანსების ოდენობა, დაკლების 
ნაცვლად, გაიზარდა. ამის ერთ-ერთი მაგალითია ჭიდაობის ფედერაციის შემთხვევა (ღია 
გამჭვირვალობა  საქართველო, 2019).

 ჯერ არ შესრულებულა რეკომენდაციები, რომლებიც საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტმა სპორტის სამინისტროს წარუდგინა კარგი მმართველობის 
პრინციპების დანერგვა-განხორციელებისთვის.32 სამინისტროს წარმომადგენელთა განცხა-
დებით, ეს მომავალში იგეგმება, თუმცა კონკრეტული სამოქმედო გეგმა არ არის შემუშავებული.

 სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების სისტემაში მკაფიოდ არ არის 
განსაზღვრული კარგი მმართველობის კრიტერიუმები, რაც მნიშვნელოვნად ართულებს 
ამ პრინციპების პრაქტიკაში გამოყენებას ორგანიზაციების მიერ. ამასთან, სპორტული 
ორგანიზაციებისთვის ხელმიუწვდომელია ინფორმაცია და მაგალითები აღნიშნული პრინ-
ციპების გამოყენების მნიშვნელობისა და სარგებლიანობის შესახებ. შედეგად, ქართულ 
სპორტში მკვეთრად განსხვავდება, ერთი მხრივ, არსებული დისკუსია და პრაქტიკა, ხოლო 
მეორე მხრივ, მოლოდინები და რეალობა კარგ მმართველობასთან დაკავშირებით. 

 ცენტრალურ დონეზე სახელმწიფოსა და სპორტული ორგანიზაციების თანამშრომლობაში 
კარგი მმართველობის კომპონენტი 2015 წლიდან დაინერგა, თუმცა დღეისათვის სამინისტროს 
არც ერთ ოფიციალურ დოკუმენტში არ არის განმარტებული „კარგი მმართველობა“. ამის 
გამო, სახელმწიფო და სპორტული ორგანიზაციები მკვეთრად განსხვავებულად აღიქვამენ ამ 
ცნების რაობასა და მნიშვნელობას. სამინისტროს წარმომადგენლები კარგ მმართველობას 
უყურებენ, როგორც პროცესს, მიდგომების ერთობლიობას სასურველი შედეგის მისაღწევად, 
მაშინ, როდესაც სპორტულ ორგანიზაციათა უმრავლესობა მას მოიაზრებს საბოლოო შედეგად, 
რომელიც მათი შეზღუდული რესურსის პირობებში ერთგვარი „ფუფუნებაა“.

 სპორტული ორგანიზაციების დიდ ნაწილს აქვს მცდარი შეხედულება, თითქოს კარგი მმართვე-
ლობის პრინციპების გამოყენება „ფუფუნებაა“ და მისი განხორციელება მნიშვნელოვან 
ადა მიანურ და ფინანსურ რესურსებს საჭიროებს ორგანიზაციის მხრიდან. ამასთან, ორგა-
ნიზაციები კარგ მმართველობას არ აღიქვამენ შესაძლებლობად, რომ გააუმ ჯობესონ თავიანთი 
საქმიანობა და თანამშრომლობა გარე სუბიექტებთან, ასევე, განამტკიცონ და გაზარდონ 
ორგანიზაციის დამოუკიდებლობის/ავტონომიურობის ხარისხი. 

32 საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მ. ყაველაშვილის 
წერილი N5212/4-15/19 (5 მარტი, 2019) საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
მინისტრის მ. ბატიაშვილის სახელზე.
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6. დასკვნა

 ორგანიზაციების უმრავლესობის შეფასებით, ქართულ სპორტში კარგი მმართველობა არ არის 
და ვერ იქნება აქტუალური მწირი სახელმწიფო დაფინანსების ფონზე, რომელიც არ ყოფნის 
ორგანიზაციის ძირითად ხარჯებსაც კი (შეჯიბრების ჩატარება, სპორტული ობიექტების 
იჯარა). ამჟამად, კარგი მმართველობის ზოგიერთი პრინციპის გამოყენებას ორგანიზაციები 
უკავშირებენ საერთაშორისო ფედერაციების ან სახელმწიფოს წინაშე ნაკისრ ვალდებულებას.

 სამინისტროს არ გააჩნია სპორტულ ორგანიზაციათა ტექნიკური მხარდაჭერის ჩამოყა ლი-
ბებული სისტემა. კარგ მმართველობაზე ცნობიერების ასამაღლებლად და პრაქტიკაში და-
სანერგად, სამინისტრო ერთჯერად ღონისძიებებს ახორციელებს. მნიშვნელოვანია აღი-
ნიშნოს იმ ქმედებათა ნაკლებობა, რომლებიც ორიენტირებულია სპორტულ ორგა ნი ზაციებში 
დასაქმებულ პირთა შესაძლებლობების გაზრდაზე. 

 სპორტული ორგანიზაციების უმრავლესობისთვის არ არის ხელმისაწვდომი საერთაშორისო 
ფედერაციების ტექნიკური და ფინანსური მხარდაჭერა სხვადასხვა ღონისძიების ჩასატა-
რებლად, რომლებიც მიემართება კარგ მმართველობას. 

 ეროვნული სპორტული ორგანიზაციები წევრი რეგიონული ორგანიზაციებისაგან არ ითხოვენ 
კარგი მმართველობის მინიმალურ სტანდარტებთან შესაბამისობას. ასევე უნდა აღინიშნოს, 
რომ ეროვნული ფედერაციებიდან მხოლოდ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია გამოუყოფს 
დაფინანსებას (10,000₾) რეგიონულ ორგანიზაციას, რომელიც თვითონ განსაზღვრავს მისი 
გამოყენების მიზნობრიობას. ძიუდოსა და კალათბურთის შემთხვევაში, რეგიონული ფედე-
რაციისთვის გამოყოფილი არარეგულარული დაფინანსება ემსახურება კონკრეტული სპორ-
ტული შეჯიბრებების ორგანიზებას.

 კვლევაში მონაწილე სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის გამოყენების 
ჯამური ინდექსია 23%. ეს გულისხმობს, რომ ორგანიზაციები, ერთობლივად, „სუსტად 
ასრულებენ“ კარგი მმართველობის პრინციპებს. საერთო შეფასების გათვალისწინებით, 
რეგიონული სპორტული ორგანიზაციების პრაქტიკა უფრო სუსტია ამ მხრივ: კვლევაში 
მონაწილე სამივე რეგიონული ორგანიზაციის მმართველობის ინდექსი 11%-ია. აღსანიშნავია, 
რომ ერთსა და იმავე სახეობაში ეროვნულ ფედერაციებს ბევრად უკეთესი შედეგები აქვთ, 
რეგიონულ ორგანიზაციებთან შედარებით.
წინამდებარე და 2019 წელს გამოქვეყნებული კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით (მოიცვა 
სა ხელმწიფო დაფინანსების მქონე 62 ეროვნული ორგანიზაციიდან 23 – 40%), შეგვიძლია 
ვივარაუდოთ, რომ ქართულ სპორტში კარგი მმართველობის გამოყენებას აქვს ძალიან 
სუსტი პრაქტიკა; ასევე, ეროვნულ სპორტულ ორგანიზაციებთან შედარებით, რეგიონული 
ორგანიზაციები ბევრად დაბალი ხარისხით ასრულებენ ამ პრინციპებს.
 გამჭვირვალობის მიმართულებით, ორგანიზაციებმა უნდა გააუმჯობესონ ძირითადი 

დოკუმენტების (წესდება, შიდა რეგულაციები, განვითარების გემები, ანგარიშები), მონა ცე-
მებისა (მმართველი ორგანოს წევრთა ვინაობა, სპორტსმენებისა და კლუბების რაოდენობა 
და სხვა) და მმართველ ორგანოთა გადაწყვეტილებების გასაჯაროების პრაქტიკა. 

 დემოკრატიის მიმართულებით, ორგანიზაციებმა უნდა გააუმჯობესონ აღმასრულებელ 
ორგანოთა (გამგეობის, პრეზიდიუმის) დაკომპლექტებისა და საქმიანობის პრაქტიკა, 
რომლის შედეგადაც უზრუნველყოფილი იქნება უფრო დაბალანსებული შემადგენლობა 
და რეგულარული საქმიანობა. მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ორგანიზაციის საქმიანობაში 
სხვადასხვა დაინტერესებული სუბიექტის (სპორტსმენი, მწვრთნელი, მსაჯი) არასა თანადო 
მონაწილეობა. ორგანიზაციებმა უფრო ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგან გენდერული 
უთანასწორობის აღმოსაფხვრელად.

 ანგარიშვალდებულების კომპონენტში გაუმჯობესებას საჭიროებს ისეთი პრაქტიკები, 
როგორიცაა ჯეროვანი ზედამხედველობა გამგეობაზე, მართვის სტრუქტურაში სხვადასხვა 
რგოლის ანგარიშვალდებულება, ფინანსური კონტროლი და თვითშეფასება, ასევე, 
ორგანიზაციებში საჩივრების წარმოებისა და განხილვის მიდგომები.

 სოციალური პასუხისმგებლობის კომპონენტში სპორტული ორგანიზაციების ერთ-
ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევაა საკითხებისადმი სტრატეგიული მიდგომის – ფორ მა-
ლური პოლიტიკის – უქონლობა. მნიშვნელოვნად უნდა გაუმჯობესდეს ორგა ნიზაციების 
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სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის პრინციპების გამოყენება საქართველოში

პოლიტიკა დოპინგის, გარიგებული თამაშების, დისკრიმინაციისა და ძალა დობის წინა-
აღმდეგ. მათ მეტი ძალისხმევა უნდა მიმართონ სპორტში გენდერული თანასწორობისა და 
სპორტსმენთა კეთილდღეობისკენ. 

 კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, აშკარაა, რომ სპორტული ორგანიზაციები უკეთ ასრულებენ 
მმართველობის იმ კომპონენტებს, რომლებიც დარეგულირებულია საკანონმდებლო დონეზე 
(მაგ.: მათ უკეთესი შედეგები აჩვენეს დემოკრატიის განზომილებაში, რომლის პრინციპები და 
კრიტერიუმები უკავშირდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსითა და „მეწარმეთა შესახებ“ 
კანონით განსაზღვრულ ვალდებულებებს). ამასთან, აღსანიშნავია, რომ სამინისტროს მიერ 
სპორტულ ორგანიზაციათა აღიარებისა და დაფინანსების სისტემის ამოქმედებამ პოტენციური 
გავლენა იქონია ორგანიზაციების შედეგებზე. არსებული ვითარების მიმოხილვის საფუძველზე, 
შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ამ სისტემის არარსებობის პირობებში, ქართულ სპორტში კარგი 
მმართველობის გამოყენების ინდექსი უფრო ნაკლები იქნებოდა.

 სამინისტროს მიერ განსაზღვრულ კარგი მმართველობის კრიტერიუმებს მიღმა დარჩა 
ქართული სპორტისთვის პრობლემატური საკითხები, როგორიცაა: სპორტულ ორგანიზაციებში 
დისციპლინურ ნორმათა სისუსტე ან არარსებობა; საჩივრების წარმოებისა და გასაჩივრების 
წესების/პროცედურების სუსტი პრაქტიკა ან არარსებობა; ქცევის ნორმებისა და ინტერესთა 
შეუთავსებლობის წესების გაუმართაობა ან არარსებობა.
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7. ძირითადი რეკომენდაციები

საერთაშორისო პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ სპორტული ორგანიზაციების თვითრეგულირების 
სისტემა მაშინ არის უფრო ეფექტიანი, როდესაც ექცევა გარე სუბიექტების (მაგ.: მედია, საერ-
თაშორისო და ეროვნული არასამთავრობო ორგანიზაციები, საინიციატივო ჯგუფები და სხვა) 
ყურადღების („წნეხის“) ქვეშ. წინამდებარე კვლევის მიგნებათა გათვალისწინებით, შეგვიძლია 
დავასკვნათ, რომ ქართულ სპორტში ორგანიზაციებს არ გააჩნიათ შესაბამისი რესურსი კარგი 
მმართველობის თვითრეგულირებისთვის; ასევე უკმარია გარე სუბიექტების „წნეხი“ შესაბამისი 
ცვლილებების ადვოკატირებისთვის. არსებულ რეალობაში განსაკუთრებული როლი ეკისრება 
საჯარო ხელისუფლებას. 

სპორტში კარგი მმართველობის ხელშეწყობის პროცესში საჯარო ხელისუფლების განსაკუთ-
რებულ როლს აღიარებს საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მიღებული არაერთი დოკუმენტიც. 
ქართულ სპორტში კარგი მმართველობის ხელშეწყობისთვის, ცენტრალურმა ხელისუფლებამ 
უნდა გაითვალისწინოს ან/და უზრუნველყოს:

 კარგი მმართველობის მკაფიო მარეგულირებელი პოლიტიკის ჩამოყალიბება, საერ-
თაშორისოდ აღიარებულ მიდგომებსა და რეკომენდაციებზე დაყრდნობით (მათ 
შორისაა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეისა და მინისტრთა კომი ტეტის მიერ 
2018 წელს შემუშავებული რეკომენდაციებიც). მნიშვნელოვანია, ნათ ლად განისაზღვროს 
პოლიტიკის მიზნები და ამოცანები, ასევე, მოსალოდნელი შედეგები. აუცილებელი 
პირობაა ამ პროცესში სპორტული ორგანიზაციებისა და სხვა დაინტერესებული 
მხარეების მონაწილეობა და მათი ცნობიერების დონის ამაღლება. 

 ქართულ სპორტში არსებული რეალობის, ასევე, წინამდებარე კვლევით დადგენილი 
სუსტი და ძლიერი მხარეების გათვალისწინებით, კარგი მმართველობის მკაფიო 
საბაზისო პრინციპების განსაზღვრა. ეს პრინციპები მინიმალური მოთხოვნა უნდა 
იყოს უკლებლივ ყველა ეროვნული და რეგიონული სპორტული ორგანიზაციისთვის, 
რომლებიც აღიარებულნი არიან საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა 
და სპორტის სამინისტროს მიერ ან/და თანამშრომლობენ მუნიციპალიტეტების 
ხელისუფლებასთან. პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ სპორტში მმართველობის ძირი თა-
დი კრიტერიუმები ჰგავს კორპორაციული, სამთავრობო და არაკომერციული ორგა-
ნიზაციებისთვის განსაზღვრულ პრინციპებს. ამასთან, ძალიან მნიშვნელოვანია 
სპორტისთვის დამახასიათებელი სპეციფიკური პრინციპების გათვალისწინება (მაგ.: 
სპორტსმენთა უფლებები და ეთიკის საკითხები, დოპინგისა და გარიგებული თამაშების 
წინააღმდეგ ბრძოლა და სხვა).

 სპორტში კარგი მმართველობის ეროვნული კოდექსის შემუშავება. მისი დებულებების 
შესრულება ან ამ დებულებებთან შესაბამისობა სპორტული ორგანიზაციებისთვის უნდა 
გახდეს სახელმწიფო დაფინანსების მიღების წინაპირობა.

 ეროვნული და რეგიონული სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის 
გამოყენების მონიტორინგისა და შეფასების სათანადო ჩარჩოს ჩამოყალიბება 
(მიუკერძოებლობისა და ინტერესთა შეუთავსებლობის პრინციპის გათვალისწინებით).

 სპორტში არაეთიკურ ქცევაზე (მაგ.: დოპინგის გამოყენება, სპორტული შეჯიბრებებით 
მანიპულაცია, ძალადობა და სხვა) ინფორმაციის შეგროვებისა და სათანადო რეა-
გირების მიზნით, ისეთი სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც უზრუნველყოფს 
მამხილებელთა ანონიმურობასა და კონფიდენციალობას. ამ სისტემის ფარგლებში 
უნდა ამოქმედდეს ცხელი ხაზი და შემუშავდეს შესაბამისი რეგულაციები მამხი ლე-
ბელთა მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მართვისათვის. 

 მიზნობრივი საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმისაწვდომობა სპორტის სფეროში 
მოქმედი მხარეებისთვის და შესაძლებლობათა ზრდის სხვა ღონისძიებების გატარება. 
მნიშვნელოვანია, რომ კარგი მმართველობის პრინციპების დასანერგად, ხელისულებამ 
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სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის პრინციპების გამოყენება საქართველოში

ხელმისაწვდომი გახადოს შესაბამისი შაბლონები და გზამკვლევი (მაგ.: ქცევის კოდექსის 
ნიმუში, ოქმისა და ანგარიშის ნიმუში, სტრატეგიის ჩარჩო და სხვა).

 სათანადო ფინანსური და ტექნიკური რესურსის მობილიზება სპორტულ ორგანი ზა-
ციათა მიერ კარგი მმართველობის გამოყენებისათვის. მნიშვნელოვანია, ამ პროცესში 
ხელისუფლებამ ითანამშრომლოს საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებთან; ასევე, 
წაახალისოს ის სპორტული ორგანიზაციები, რომლებსაც აქვთ ნება და ინტერესი კარგი 
მმართველობის უფრო მეტი პრინციპის/მიდგომის დასანერგად და გამოსაყენებლად.

 სპორტული ორგანიზაციების წახალისება, რომ გამოაქვეყნონ თვითშეფასებისა და 
სხვა ტიპის კვლევათა შედეგები, რომლებიც ასახავს მდგომარეობას მათ მიერ კარგი 
მმართველობის გამოყენების კუთხით.
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8. გამოყენებული მასალები

1. საქართველოს კონსტიტუცია
2. საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი, https://mof.ge/5261 
3. საქართველოს კანონი „სპორტის შესახებ“, https://matsne.gov.ge/ka/document/view/31552?publica-

tion=15
4. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება N577 (13 

დეკემბერი 2018, თბილისი)
5. საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის სამოქმედო გეგმა 

2018-2020 წლებისთვის, http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/91311/SYC_Strategy_Plan_Geo 
6. სპორტული ინფრასტუქტურის მართვის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში, გამოქვეყნების თარიღი: 

13 მარტი, 2020, https://bit.ly/32iTKet
7. ა(ა)იპ - საქართველოს რაგბის კავშირის მიერ საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის შესაბამისობის აუდიტის 

ანგარიში, გამოქვეყნების თარიღი: 9 მარტი 2020, https://bit.ly/2WnfnXf
8. საქართველოს კალათბურთის ეროვნულ ფედერაციას და საკალათბურთო კლუბ „ბასკონიას“/

ფონდ „5+11“-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის 
შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში, გამოქვეყნების თარიღი: 12 ივლისი 2019, https://bit.ly/3ewKeXM

9. ა(ა)იპ − ქართული ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის მიერ 2016-2017 წლებში განხორციელებული 
ხარჯვითი ოპერაციების შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში, გამოქვეყნების თარიღი: 25 იანვარი 
2019, https://bit.ly/32gu5TT

10. საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მ. 
ყაველაშვილის წერილი N5212/4-15/19 (5 მარტი, 2019) საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 
კულტურისა და სპორტის მინისტრის მ. ბატიაშვილის სახელზე, https://bit.ly/3et1EnY

11. კორეპანოვი, ა. (2019), „საქართველო - კარგი მმართველობა ეროვნულ სპორტულ ფედერაციებში“, 
„საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრი“ (GSAC), მხარდაჭერილია ევროპის საბჭოსა და 
საქართველოს პარლამენტის მიერ, http://bit.ly/2Ee2o1j 
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8. გამოყენებული მასალები

დანართი 1: კარგი მმართველობის პრინციპები და ინდიკატორები

განზომილება 1. გამჭვირვალობა

პრინციპი 1. ორგანიზაცია ვებგვერდზე აქვეყნებს წესდებას, შიდა რეგულაციებს, სპორტული 
სახეობის წესებსა და ორგანიზაციის მრავალწლიანი საქმიანობის (პოლიტიკის) გეგმას

ძირითადი დოკუმენტების გამოქვეყნებით დაინტერესებულ მხარეებს შესაძლებლობა ეძლევათ, 
ზედამხედველობა გაუწიონ ორგანიზაციის მართვის საკვანძო ასპექტებს.

ინდიკატორი კატეგორია

1.1 ორგანიზაცია აქვეყნებს ვებგვერდზე წესდებას და მასზე (დოკუმენტზე) გადამი-
სამართება ხდება მთავარი გვერდის (ან გვერდის ქვეკატეგორიის) მეშვეობით

საბაზისო

1.2 ორგანიზაცია შიდა სუბიექტებისთვის (სრულუფლებიანი, ასოცირებული 
და საპატიო წევრები, შიდა სტრუქტურული ერთეულები, პარტნიორები...), 
უზრუნველყოფს წესდების მიწოდებას ელფოსტით ან ვებგვერდის დახურული 
სექციის მეშვეობით

საბაზისო

1.3 ორგანიზაცია აქვეყნებს ვებგვერდზე შიდა რეგულაციებს და დოკუმენტებზე 
გადამისამართება ხდება მთავარი გვერდის (ან გვერდის ქვეკატეგორიის) 
მეშვეობით

საბაზისო

1.4 ორგანიზაცია შიდა სუბიექტებისთვის უზრუნველყოფს შიდა რეგულაციების 
მიწოდებას ელფოსტით ან ვებგვერდის დახურული სექციის მეშვეობით

საბაზისო

1.5 ორგანიზაცია აქვეყნებს ვებგვერდზე სპორტული სახეობის წესებს და 
დოკუმენტებზე გადამისამართება ხდება მთავარი გვერდის (ან გვერდის 
ქვეკატეგორიის) მეშვეობით

საბაზისო

1.6 ორგანიზაცია შიდა სუბიექტებისთვის უზრუნველყოფს სპორტული სახეობის 
წესების მიწოდებას ელფოსტით ან ვებგვერდის დახურული სექციის მეშვეობით

საბაზისო

1.7 ორგანიზაცია აქვეყნებს ვებგვერდზე მრავალწლიანი საქმიანობის 
(პოლიტიკის) გეგმას და დოკუმენტზე გადამისამართება ხდება მთავარი 
გვერდის (ან გვერდის ქვეკატეგორიის) მეშვეობით

საბაზისო

1.8 ორგანიზაცია შიდა სუბიექტებისთვის უზრუნველყოფს მრავალწლიანი 
საქმიანობის (პოლიტიკის) გეგმის მიწოდებას ელფოსტით ან ვებგვერდის 
დახურული სექციის მეშვეობით

საბაზისო

პრინციპი 2. ორგანიზაცია ვებგვერდზე აქვეყნებს ყრილობის დღის წესრიგსა და შეხვედრის ოქმებს

ყრილობის ოქმისა და დღის წესრიგის გამოქვეყნება ორგანიზაციის მმართველ ორგანოებს შორის 
ურთიერთობების გარკვეული ასპექტების ანალიზის საშუალებას იძლევა.

2.1 ორგანიზაციამ ყრილობის ბოლო შეხვედრის ჩატარებამდე ვებგვერდზე 
გამოაქვეყნა ყრილობის დღის წესრიგი, რომელიც ხელმისაწვდომია მთავარი 
გვერდის (ან ქვეკატეგორიის) მეშვეობით

საბაზისო

2.2 გამოქვეყნებული დღის წესრიგში ასახულია შეხვედრის განრიგი მცირე 
განმარტებებით, განსახილველ საკითხთა ჩამონათვალი და ინფორმაცია 
კენჭისყრაზე გასატან საკითხებზე

საბაზისო

2.3 ორგანიზაცია ყრილობის ჩატარებამდე უზრუნველყოფს შიდა 
სუბიექტებისთვის შეხვედრის დღის წესრიგის მიწოდებას ელფოსტის ან 
ვებგვერდის დახურული სექციის გამოყენებით

საბაზისო

2.4 შიდა სუბიექტებისთვის გაგზავნილ დღის წესრიგში ასახულია განრიგი მცირე 
განმარტებებით, განსახილველ საკითხთა ჩამონათვალი და ინფორმაცია 
კენჭისყრაზე გასატან საკითხებზე

საბაზისო

2.5 ორგანიზაციას ვებგვერდზე გამოქვეყნებული აქვს ყრილობის ბოლო 
შეხვედრის ოქმი და დოკუმენტი ხელმისაწვდომია მთავარ (ან მისი 
ქვეკატეგორიის) გვერდზე

საბაზისო
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2.6 ორგანიზაცია უზრუნველყოფს ყრილობის ოქმის მიწოდებას შიდა 
სუბიექტებისთვის ელფოსტის ან ვებგვერდის დახურული სექციის მეშვეობით

საბაზისო

2.7 ყრილობის შეხვედრის ოქმში წარმოდგენილია მოკლე მიმოხილვა (რეზიუმე) 
მიღებული გადაწყვეტილებებისა და კენჭისყრის შედეგების თაობაზე

საბაზისო

პრინციპი 3. ორგანიზაცია ვებგვერდზე აქვეყნებს გამგეობის გადაწყვეტილებებს

გადაწყვეტილებების რეგულარული დასაბუთება და გამოქვეყნება ხელს უწყობს გამგეობას, იყოს 
ღია და გამჭვირვალე. შესაბამისად, გადაწყვეტილებების მიღებისას გამგეობის წევრები მოქმედებენ 
ორგანიზაციისა და სპორტის ინტერესების გათვალისწინებით.

3.1 ორგანიზაციის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულია ბოლო 12 თვის განმავლობაში 
ჩატარებული გამგეობის სხდომების ყველა ოქმი (საჯარო ვერსია) და 
დოკუმენტები ხელმისაწვდომია მთავარ გვერდზე (ან მის ქვეკატეგორიაში) 

საბაზისო

3.2 გამოქვეყნებულ ოქმებში ასახულია გამგეობის მიერ საკვანძო საკითხებზე 
მიღებული გადაწყვეტილებების დასაბუთება

საბაზისო

3.3 ორგანიზაცია უზრუნველყოფს ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჩატარებული 
გამგეობის ყველა სხდომის ოქმის (საჯარო ვერსიები) მიწოდებას შიდა სუბიექ-
ტებისთვის, ელფოსტის ან ვებგვერდის დახურული სექციის გამოყენებით

საბაზისო

3.4 შიდა სუბიექტებისთვის გავრცელებულ ოქმებში ასახულია გამგეობის მიერ 
მიღებული გადაწყვეტილებების (საკვანძო საკითხები) დასაბუთება

საბაზისო

პრინციპი 4. ორგანიზაცია ვებგვერდზე აქვეყნებს გამგეობის წევრთა შესახებ ინფორმაციას

გამგეობის წევრთა შესახებ ძირითადი ბიოგრაფიული ცნობების გამოქვეყნება დაინტერსებულ პირებს 
უმარტივებს გამგეობის წევრთა კომპეტენციის თაობაზე წარმოდგენის შექმნას. ასევე, ბიოგრაფიული 
ინფორმაციის (სხვა ორგანიზაციებში დაკავებული თანამდებობებისა ან/და წარმოებული 
საქმიანობის თაობაზე) გასაჯაროება ხელს უწყობს ინტერესთა შეუთავსებლობის პოტენციურ 
შემთხვევათა გამოვლენას.

4.1 ორგანიზაციის ვებგვერდზე მოცემულია გამგეობის მოქმედი ყველა წევრის 
ვინაობის შესახებ ინფორმაცია (სახელი, გვარი)

საბაზისო

4.2 ორგანიზაციის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულია ინფორმაცია გამგეობის 
თითოეული წევრის მანდატის ვადის დასაწყისისა და დასასრულის თაობაზე

საბაზისო

4.3 ვებსაიტზე მითითებულია წევრების წინა მანდატების რაოდენობისა და 
ხანგრძლივობის შესახებ ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

საბაზისო

4.4 ორგანიზაციის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულია გამგეობის თითოეული 
წევრის ბიოგრაფია, რომელშიც მითითებულია ინფორმაცია პროფესიული 
გამოცდილების შესახებ

საბაზისო

4.5 ორგანიზაცის ვებგვერდზე მოცემულია ინფორმაცია გამგეობის წევრთა მიერ 
სხვა სპორტულ ორგანიზაციებში დაკავებული თანამდებობის შესახებ

საბაზისო

4.6 ორგანიზაციის ვებგვერდზე მოცემულია ელფოსტის, მინიმუმ, ერთი (საერთო) 
მისამართი, რომლის გამოყენებით შეიძლება გამგეობასთან დაკავშირება

საბაზისო

პრინციპი 5. ორგანიზაცია ვებგვერდზე აქვეყნებს წევრების შესახებ (სპორტსმენები და კლუბები) 
ინფორმაციას

სპორტსმენებისა და კლუბების თაობაზე ინფორმაციის გამოქვეყნება ხელს უწყობს დაინტერესებულ 
პირებს, რომ დაადგინონ ორგანიზაციის საქმიანობის მასშტაბი, მისი შესაძლო გავლენა 
საზოგადოების სხვადასხვა სეგმენტზე და თავად წევრების ზეგავლენა ორგანიზაციის საქმიანობაზე.

5.1 ორგანიზაციის ვებგვერდზე მოცემულია ძირითადი ინფორმაცია 
რეგისტრირებული კლუბების შესახებ

საბაზისო

5.2 ორგანიზაციის ვებგვერდზე მოცემულია ინფორმაცია რეგისტრირებული 
კლუბების რაოდენობის შესახებ

საბაზისო

5.3 ორგანიზაციის ვებგვერდზე მოცემულია ინფორმაცია წევრი სპორტსმენების 
რაოდენობის შესახებ

საბაზისო
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8. გამოყენებული მასალები

პრინციპი 6. ორგანიზაცია ვებგვერდზე აქვეყნებს საქმიანობის ყოველწლიურ ანგარიშს, მათ 
შორის, ხარჯთაღრიცხვას

ყოველწლიური ანგარიშის გამოქვეყნება საშუალებას აძლევს დაინტერესებულ მხარეებს, 
მიმოიხილონ ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული საქმიანობა (მათ შორის ფინანსური), მიიღონ 
ინფორმაცია დასახული მიზნებისა და ამოცანების შესრულების თაობაზე.

6.1 ორგანიზაციას გამოქვეყნებული აქვს ვებგვერდზე უახლესი წლიურ ანგარიში 
და ის ხელმისაწვდომია მთავარი გვერდზე (ან გვერდის ქვეკატეგორიაში)

საბაზისო

6.2 ორგანიზაციას გამოქვეყნებული აქვს ვებგვერდზე ბოლო 3 ყოველწლიური 
ანგარიში და დოკუმენტები ხელმისაწვდომია მთავარი გვერდზე (ან გვერდის 
ქვეკატეგორიაში)

საბაზისო

6.3 ორგანიზაციამ უზრუნველყო შიდა სუბიექტებისთვის ბოლო ყოველწლიური 
ანგარიშის მიწოდება ელფოსტის ან ვებგვერდზე დახურული სექციის 
გამოყენებით

საბაზისო

6.4 გამგეობას, სრულყოფილი ყოველწლიური ანგარიშის მომზადების მიზნით, 
განსაზღვრული აქვს შიდა ფორმალური წესები ინფორმაციის მოპოვების 
წყაროებისა და ვადების შესახებ

მეწინავე

6.5 უახლესს ყოველწლიურ ანგარიშში ასახულია ინფორმაცია ორგანიზაციის 
მიზნებისა და მათი მიღწევისათვის გასული წლის განმავლობაში გადადგმული 
კონკრეტული ქმედებების შესახებ

საბაზისო

6.6 უახლესი წლიური ანგარიში მოიცავს ინფორმაციას ორგანიზაციის ფინანსების 
(შემოსავლის და ხარჯების ჩათვლით) შესახებ

საბაზისო

6.7 უახლესი წლიური ანგარიში მოიცავს ინფორმაციას ორგანიზაციის ყველა 
მუდმივმოქმედი კომიტეტის მიერ განხორციელებული საქმიანობის შესახებ 

საბაზისო

6.8 უახლესი წლიური ანგარიში მოიცავს ცნობებს ორგანიზაციის მიერ და მისი 
თანაორგანიზებით ჩატარებული შეჯიბრებებისა და ღონისძიებების შესახებ

საბაზისო

6.9 უახლოეს წლიურ ანგარიშში ასახულია (ანონიმურობის დაცვით) 
ინფორმაცია დეკლარირებული ინტერესთა კონფლიქტის თაობაზე, ასევე, იმ 
გადაწყვეტილებების შესახებ, რომლებთან მიმართებითაც დადგა ინტერესთა 
კონფლიქტი

საბაზისო

6.10 უახლოეს წლიური ანგარიშში მიმოხილულია ორგანიზაციის წინაშე მდგარი 
რისკები და მისი მიდგომები ამ რისკების მართვის მიზნით 

მოწინავე

პრინციპი 7. ორგანიზაცია ვებგვერდზე აქვეყნებს გამგეობის წევრთა და მენეჯერთა 
ანაზღაურებასთან დაკავშირებულ (მათ შორის, პრემიებისა და დანამატების შესახებ) 
რეგულაციებსა და ანგარიშებს

გამგეობის წევრთა და მენეჯერთა ანაზღაურებასთან დაკავშირებული რეგულაციებისა 
და ანგარიშების გამოქვეყნება ზრდის ორგანიზაციისადმი ნდობას; ასევე, ინფორმაციის 
გასაჯაროება წარმოადგენს ძლიერ შემაკავებელ ინსტრუმენტს, რომ არ მოხდეს თანამდებობის 
არაკეთილსინდისიერად გამოყენება. 

7.1 ორგანიზაციის უახლოესს წლიურ ანგარიში ასახულია ცნობები (ანგარიში) 
შრომითი ანაზღაურების თაობაზე

საბაზისო

7.2 შრომითი ანაზღაურების შესახებ ანგარიშში ასახულია ინფორმაცია 
ორგანიზაციის სახელფასო პოლიტიკის, ასევე, გამგეობის წევრთათვის 
ანაზღაურების განსაზღვრის წესის შესახებ; ამასთან, არსებობისას, 
მითითებულია ინფორმაცია წინა წელთან შედარებით შრომითი ანაზღაურების 
პოლიტიკაში განხორციელებული მნიშვნელოვანი ცვლილებების შესახებ

საბაზისო

7.3 ანაზღაურების შესახებ ანგარიშში ცალკე ასახულია (განზოგადებული ან 
ანონიმური) ინფორმაცია გამგეობის წევრთა ანაზღაურების, მათ შორის, მათ 
მიერ მიღებული სხვადასხვა ტიპის წახალისების/შეღავათების თაობაზე 

საბაზისო

7.4 ანაზღაურების შესახებ ანგარიშში ცალკე გამოყოფილია ინფორმაცია 
(განზოგადებული ან ანონიმური) ორგანიზაციის მენეჯერთა ანაზღაურების, 
მათ შორის, მათ მიერ მიღებული სხვდასხვა ტიპის წახალისების/შეღავათის 
თაობაზე

საბაზისო
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სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის პრინციპების გამოყენება საქართველოში

განზომილება 2. დემოკრატიული პროცესები

პრინციპი 8. გამგეობის წევრები, მკაფიოდ გაწერილი პროცედურების საფუძველზე, 
დემოკრატიულად ინიშნებიან

თანამდებობიდან გათავისუფლების რისკი ზრდის არჩეული პირების მოტივაციას, იმოქმედონ 
კეთილსინდისიერად, ეფექტიანად და ამომრჩეველთა სურვილების შესაბამისად.

ინდიკატორი კატეგორია

8.1 ორგანიზაციის წესდება ან/და შიდა რეგულაციები განსაზღვრავს გამგეობის 
წევრთა არჩევის (ხელახლა არჩევის) წესს/პროცედურას

 საბაზისო

8.2 არჩევნების ჩატარების წესი განსაზღვრავს და მოიცავს ინფორმაციას ხმის 
მიცემაზე უფლებამოსილი პირების, არჩევნების მოგებისთვის საჭირო 
რაოდენობრივი მაჩვენებელების ან/და ხმათა წონების, კვორუმისა და 
არჩევნების ტურების შესახებ

 საბაზისო

8.3 არჩევნების ჩატარების წესი განსაზღვრავს ყრილობის უფლებამოსილებას, 
აირჩიოს გამგეობის წევრთა უმრავლესობა 

 საბაზისო

8.4 არჩევნების ჩატარების წესი განსაზღვრავს, რომ არჩევნები ტარდება ფარული 
კენჭისყრით

 საბაზისო

პრინციპი 9. ორგანიზაცია დგამს ნაბიჯებს, რათა მიაღწიოს გამგეობის დიფერენცირებულ და 
დაბალანსებულ შემადგენლობას

გამგეობის ფუნქცია-მოვალეობების დეტალური აღწერილობა ორგანიზაციას აძლევს საშუალებას, 
შეარჩიოს საუკეთესო კანდიდატი კონკრეტული თანამდებობისთვის, რაც ხელს უწყობს გამგეობაში 
დაბალანსებული შემადგენლობის არსებობას და ორგანიზაციის ამოცანების უფრო ეფექტიან 
გადაჭრას.

9.1 გამგეობას აქვს დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს გამგეობის 
შემადგენლობისთვის სასურველ პროფესიულ და პიროვნულ კომპეტენციებს, 
რომლებიც საჭიროა გამგეობის ფუნქციების შესასრულებლად

საბაზისო

9.2 დოკუმენტი (იხ. 9.1) შემუშავებულია ორგანიზაციის საქმიანობის 
გრძელვადიანი გეგმის მიზნების გათვალისწინებით

 საბაზისო

9.3 დოკუმენტი (იხ. 9.1) დამტკიცებულია ყრილობის მიერ  საბაზისო

9.4 გამგეობას აქვს დოკუმენტი, რომელიც ადგენს აუცილებლობას, პერიოდულად 
ან/და გამგეობაში ვაკანსიის შემთხვევაში, მოხდეს გამგეობის (როგორც 
ერთეულის) ფუნქციებისა და საქმიანობის მიმართულებების შეფასება

 საბაზისო

პრინციპი 10. ორგანიზაციას ჰყავს სამეთვალყურეო (ნომინაციის) კომიტეტი

სამეთვალყურეო კომიტეტი (საბჭო) ხელს უწყობს არჩევნების სამართლიან გარემოში, გაწერილი 
პროცედურების მიხედვით ჩატარებას. ასევე, სამეთვალყურეო საბჭო ხელს უწყობს ორგანიზაციაში 
ვაკანტურ თანამდებობებზე (გამგეობის წევრები, მენეჯერები) შესაფერისი კანდიდატურების 
მოძიებას. 

10.1 ორგანიზაციის წესდებით ან/და შიდა რეგულაციებით ფუძნდება 
სამეთვალყურეო (ნომინაციის) კომიტეტი, რომელიც ზედამხედველობს 
გამგეობის წევრთა არჩევის (გადარჩევის) პროცესს

 საბაზისო

10.2 ორგანიზაციის წესდება ან/და შიდა რეგულაციები ადგენს, რომ გამგეობის 
თავმჯდომარეს, იმავდროულად, არ შეუძლია სამეთვალყურეო (ნომინაციის) 
კომიტეტის ხელმძღვანელის ფუნქცია-მოვალეობების შესრულება

 საბაზისო

10.3 ორგანიზაციის წესდება ან/და შიდა რეგულაციები ადგენს, რომ 
სამეთვალყურეო (ნომინაციის) კომიტეტის არც ერთი წევრი არ უნდა იყოს 
გამგეობის წევრი

 მოწინავე
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10.4 ორგანიზაციის წესდება ან/და შიდა რეგულაციები ადგენს, რომ 
სამეთვალყურეო (ნომინაციის) კომიტეტის ამოცანებს შორისაა გამგეობაში 
ვაკანტურ თანამდებობებზე კანდიდატების მოძიება

მოწინავე 

10.5 ორგანიზაციის წესდება ან/და შიდა რეგულაციები ადგენს, რომ სამეთვალ-
ყურეო (ნომინაციის) კომიტეტის ამოცანებს შორისაა ორგანიზაციის მენეჯერთა 
(ხელმძღვანელების) ვაკანტურ თანამდებობებზე კანდიდატების მოძიება

 მოწინავე

10.6 ორგანიზაციის წესდება ან/და შიდა რეგულაციები ადგენს, რომ 
სამეთვალყურეო (ნომინაციის) კომიტეტის ამოცანებს შორისაა გამგეობაში 
ადამიანური რესურსის უნარ-ჩვევებისა და გამოცდილების შეუსაბამობის 
იდენტიფიცირება

 მოწინავე

პრინციპი 11. ორგანიზაციის წესდება ან/და შიდა რეგულაციები ადგენს კვორუმს 
(გადაწყვეტილების მისაღებად და საქმისწარმოებისთვის დამსწრეთა მინიმალური რაოდენობა) 
გამგეობისა და ყრილობისთვის

კვორუმი უზრუნველყოფს, რომ გადაწყვეტილებები არ იქნას მიღებული ერთპიროვნულად, მცირე 
ჯგუფის მიერ. 

11.1 ორგანიზაციის წესდება ან შიდა რეგულაციები განსაზღვრავს კვორუმს 
გამგეობისთვის

 საბაზისო

11.2 ორგანიზაციის წესდება ან შიდა რეგულაციები განსაზღვრავს კვორუმს 
ყრილობისთვის

 საბაზისო

11.3 ორგანიზაციის წესდება ან შიდა რეგულაციები ადგენს კვორუმის მინიმალურ 
ზღვარს (არანაკლებ 75%) გამგეობისთვის

 საბაზისო

11.4 ორგანიზაციის წესდება ან შიდა რეგულაციები ადგენს კვორუმის მინიმალურ 
ზღვარს (არანაკლებ 50%) ყრილობისთვის

 საბაზისო

პრინციპი 12. ორგანიზაცია ადგენს მანდატის ვადის შეზღუდვას და ცვლილების სქემას

მსახურების შეზღუდული ვადები ხელს უშლის ძალთა მონოპოლიზაციას. ასევე, ის ხელს უწყობს 
არჩევნების შედეგად ახალი კადრების არჩევას, რაც ეხმარება ორგანიზაციაში ახალი იდეების 
გენერირებას და არსებული სირთულეების ახალი გზებით გადაჭრას. 

12.1 ორგანიზაციის წესდება განსაზღვრავს გამგეობის წევრთა მსახურების ვადას  საბაზისო

12.2 ორგანიზაცია ახორციელებს გამგეობის წევრთა ეტაპობრივ (სქემატურ) 
შეცვლას, რათა ერთდროულად მხოლოდ წევრთა შეზღუდული რაოდენობა 
გავიდეს შემადგენლობიდან (აღნიშნულის მიზანია გამგეობის მართვის 
პროცესის უწყვეტობა).

 საბაზისო

პრინციპი 13. ყრილობა წარმოადგენს ორგანიზაციის ყველა წევრს და იკრიბება წელიწადში, 
მინიმუმ, ერთხელ

ყრილობის ყოველწლიური შეხვედრები შესაძლებლობას აძლევს ორგანიზაციის წევრებს, 
შეაფასონ ფინანსური ანგარიშები, გაწეული და სამომავლო საქმიანობა, და მისცენ რეკომენდაციები 
გადაწყვეტილების მიმღებთ

13.1 ყრილობა პირდაპირ ან არაპირდაპირ წარმოადგენს ორგანიზაციის ყველა 
წევრს

 საბაზისო

13.2 ორგანიზაციის წესდება ადგენს, რომ ყრილობა იკრიბება წელიწადში, მინიმუმ, 
ერთხელ მაინც

 საბაზისო

13.3 ორგანიზაციის წესდება ან/და შიდა რეგულაციები განსაზღვრავს ყრილობის 
საგანგებო ან ვადამდელი შეხვედრის მოწვევის წესებს

 საბაზისო

13.4 ორგანიზაციის წესდება ან/და შიდა რეგულაციები ადგენს, რომ ყრილობის 
წევრებს აქვთ დაუსწრებლად ხმის მიცემის უფლება (მაგ: ხმის მიცემა მინდობი-
ლობის საფუძველზე, ან საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით)

 საბაზისო
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პრინციპი 14. გამგეობა რეგულარულად მართავს სხდომებს

გამგეობის რეგულარული შეხვედრები ხელს უწყობს ღია დებატების გამართვას (უფრო ეფექტიანი 
გადაწყვეტილებების მიღების მიზნით). 

14.1 ბოლო 12 თვის მანძილზე გამგეობამ, სულ მცირე, 5-ჯერ გამართა სხდომა  საბაზისო

14.2 ორგანიზაციის წესდებით ან/და შიდა რეგულაციებით განსაზღვრულია, რომ 
გამგეობამ წლის განმავლობაში, სულ მცირე, ხუთჯერ გამართოს სხდომა

 საბაზისო

14.3 ორგანიზაციის შიდა რეგულაციები განსაზღვრავს გამგეობის თითოეული 
სხდომის დღის წესრიგის შემუშავების წესს/პროცედურას

 საბაზისო

14.4 ორგანიზაციის შიდა რეგულაციები განსაზღვრავს შეხვედრის გამართვის წესს  საბაზისო

14.5 ორგანიზაციის შიდა რეგულაციები განსაზღვრავს გადაწყვეტილებების 
მიღების წესს

 საბაზისო

პრინციპი 15. ორგანიზაციის საქმიანობაში უზრუნველყოფილია სპორტსმენთა მონაწილეობა

მონაწილეობითი პროცესები (ორგანიზაციის საქმიანობაში მისი სუბიექტების ჩართულობა) 
ხელს უწყობს ორგანიზაციის ეფექტიანობასა და ლეგიტიმურობას. პოლიტიკის შემუშავების/
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში სპორტსმენების მონაწილეობა ხელს უწყობს: სპეციფიკური 
ცოდნის/გამოცდილების გათვალისწინებას, ასევე, მიღებული გადაწყვეტილებების პრაქტიკაში 
განხორციელებას (ამ სუბიექტების მიერ)

15.1 ორგანიზაციას აქვს ოფიციალური (გაწერილი) პოლიტიკა, რომელიც 
განსაზღვრავს ორგანიზაციის საქმიანობაში სპორტსმენთა ჩართულობის 
ამოცანებსა და კონკრეტულ ღონისძიებებს

 საბაზისო

15.2 ორგანიზაციაში სპორტსმენთა წარმომადგენლობას აქვს სამართლებრივი 
საფუძველი (მაგ.: საკონსულტაციო ორგანოს მეშვეობით)

 საბაზისო

15.3 ორგანიზაციის მრავალწლიანი საქმიანობის გეგმა დამტკიცებულია 
სპორტსმენებთან კონსულტაციების გავლის შემდგომ

 საბაზისო

15.4 გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სპორტსმენთა ჩართულობისათვის 
ორგანიზაცია ახორციელებს სხვა ქმედებებს

 საბაზისო

პრინციპი 16. ორგანიზაციის საქმიანობაში უზრუნველყოფილია მსაჯთა მონაწილეობა

მონაწილეობითი პროცესები (ორგანიზაციის საქმიანობაში მისი სუბიექტების ჩართულობა) 
ხელს უწყობს ორგანიზაციის ეფექტიანობასა და ლეგიტიმურობას. პოლიტიკის შემუშავების/
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მსაჯების მონაწილეობა ხელს უწყობს: სპეციფიკური 
ცოდნის/გამოცდილების გათვალისწინებას, ასევე მიღებული გადაწყვეტილებების პრაქტიკაში 
განხორციელებას (ამ სუბიექტების მიერ).

16.1  ორგანიზაციას გააჩნია ოფიციალური (გაწერილი) პოლიტიკა, რომელიც 
განსაზღვრავს ორგანიზაციის საქმიანობაში მსაჯთა ჩართულობის ამოცანებსა 
და კონკრეტულ ღონისძიებებს

მოწინავე 

16.2 ორგანიზაციაში მსაჯთა წარმომადგენლობას აქვს სამართლებრივი 
საფუძველი (მაგ. საკონსულტაციო ორგანოს მეშვეობით)

 საბაზისო

16.3 ორგანიზაციის მრავალწლიანი საქმიანობის გეგმა დამტკიცებულია მსაჯებთან 
კონსულტაციების გავლის შემდგომ

 საბაზისო

16.4 გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მსაჯთა ჩართულობისათვის 
ორგანიზაცია ახორციელებს სხვა ქმედებებს

მოწინავე 
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პრინციპი 17. ორგანიზაციის საქმიანობაში უზრუნველყოფილია მწვრთნელთა მონაწილეობა

მონაწილეობითი პროცესები (ორგანიზაციის საქმიანობაში მისი სუბიექტების ჩართულობა) 
ხელს უწყობს ორგანიზაციის ეფექტიანობასა და ლეგიტიმურობას. პოლიტიკის შემუშავების/
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მწვრთნელების მონაწილეობა ხელს უწყობს: სპეციფიკური 
ცოდნის/გამოცდილების გათვალისწინებას, ასევე, მიღებული გადაწყვეტილებების პრაქტიკაში 
განხორციელებას (ამ სუბიექტების მიერ)

17.1 ორგანიზაციას აქვს ოფიციალური (გაწერილი) პოლიტიკა, რომელიც 
განსაზღვრავს ორგანიზაციის საქმიანობაში მწვრთნელთა ჩართულობის 
ამოცანებსა და კონკრეტულ ღონისძიებებს

 მოწინავე

17.2 ორგანიზაციაში მწვრთნელთა წარმომადგენლობას აქვს სამართლებრივი 
სტატუსი (მაგ.: საკონსულტაციო ორგანოს მეშვეობით)

 საბაზისო

17.3 ორგანიზაციის მრავალწლიანი საქმიანობის გეგმა დამტკიცებულია 
მწვრთნელებთან კონსულტაციების გავლის შემდგომ

 საბაზისო

17.4 გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მწვრთნელთა ჩართულობისთვის 
ორგანიზაცია ახორციელებს სხვა ქმედებებს

 მოწინავე

პრინციპი 18. ორგანიზაციის საქმიანობაში უზრუნველყოფილია მოხალისეთა მონაწილეობა

მონაწილეობითი პროცესები (ორგანიზაციის საქმიანობაში მისი სუბიექტების ჩართულობა) 
ხელს უწყობს ორგანიზაციის ეფექტიანობასა და ლეგიტიმურობას. პოლიტიკის შემუშავების/
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოხალისეების მონაწილეობა ხელს უწყობს: სპეციფიკური 
ცოდნის/გამოცდილების გათვალისწინებას, ასევე, მიღებული გადაწყვეტილებების პრაქტიკაში 
განხორციელებას (ამ სუბიექტების მიერ)

18.1 ორგანიზაციას აქვს ოფიციალური (გაწერილი) პოლიტიკა, რომელიც 
განსაზღვრავს ორგანიზაციის საქმიანობაში მოხალისეთა ჩართულობის 
ამოცანებსა და კონკრეტულ ღონისძიებებს

 მოწინავე

18.2 ორგანიზაციაში მოხალისეთა წარმომადგენლობას აქვს სამართლებრივი 
სტატუსი (მაგ.: საკონსულტაციო ორგანოს მეშვეობით)

 მოწინავე

18.3 ორგანიზაციის მრავალწლიანი საქმიანობის გეგმა დამტკიცებულია 
მოხალისეებთან კონსულტაციების გავლის შემდგომ

 საბაზისო

18.4 გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოხალისეთა ჩართულობისთვის 
ორგანიზაცია ახორციელებს სხვა ქმედებებს

 მოწინავე

პრინციპი 19. ორგანიზაციის საქმიანობაში უზრუნველყოფილია თანამშრომელთა მონაწილეობა

მონაწილეობითი პროცესები (ორგანიზაციის საქმიანობაში მისი სუბიექტების ჩართულობა) 
ხელს უწყობს ორგანიზაციის ეფექტიანობასა და ლეგიტიმურობას. პოლიტიკის შემუშავების/
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში თანამშრომლების მონაწილეობა ხელს უწყობს: სპეციფიკური 
ცოდნის/გამოცდილების გათვალისწინებას, ასევე, მიღებული გადაწყვეტილებების პრაქტიკაში 
განხორციელებას (ამ სუბიექტების მიერ)

19.1 ორგანიზაციას აქვს ოფიციალური (გაწერილი) პოლიტიკა, რომელიც 
განსაზღვრავს ორგანიზაციის საქმიანობაში (პოლიტიკაში) თანამშრომელთა 
ჩართულობის ამოცანებსა და კონკრეტულ ღონისძიებებს

სანიმუშო 

19.2 ორგანიზაციაში თანამშრომელთა წარმომადგენლობას აქვს სამართლებრივი 
სტატუსი (მაგ.: საკონსულტაციო ორგანოს მეშვეობით)

 სანიმუშო

19.3 ორგანიზაციის მრავალწლიანი საქმიანობის გეგმა დამტკიცებულია 
თანამშრომლებთან კონსულტაციების გავლის შემდგომ

 საბაზისო

19.4 გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თანამშრომელთა ჩართულობისთვის 
ორგანიზაცია ახორციელებს სხვა ქმედებებს

სანიმუშო 
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სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის პრინციპების გამოყენება საქართველოში

პრინციპი 20. ორგანიზაცია ახორციელებს გენდერული თანასწორობის პოლიტიკას

გენდერული თანასწორობა ხელს უწყობს სამართლიანობას, რაც დადებით გავლენას ახდენს 
ლეგიტიმაციის ზრდაზე. თანასწორობა ხელს უწყობს ორგანიზაციაში მრავალფეროვნებას, ასევე, 
პოზიტიურ ზეგავლენას ახდენს ორგანიზაციის საქმიანობებზე. 

20.1 ორგანიზაციას აქვს ფორმალური (გაწერილი) პოლიტიკა, რომელიც ხელს 
უწყობს გადაწყვეტილების მიღების (ყველა დონეზე) პროცესში ქალთა 
და მამაკაცთა თანაბარ წარმომადგენლობას და ამ მიზნით განსაზღვრავს 
ორგანიზაციის ამოცანებსა და კონკრეტულ ღონისძიებებს

 მოწინავე

20.2 ორგანიზაცია ხელს უწყობს (ახორციელებს ღონისძიებებს) არჩევით 
თანამდებობებზე ქალთა და მამაკაცთა დანიშვნის პროცესში გენდერულ 
თანასწორობას

 საბაზისო

20.3 ორგანიზაცია ხელს უწყობს (ახორციელებს ღონისძიებებს), თანამშრომელთა 
ვაკანტურ თანამდებობებზე, პირთა დანიშვნის პროცესში გენდერულ 
თანასწორობას

მოწინავე 

20.4 ორგანიზაციას დაცული აქვს გენდერული ბალანსი სამეთვალყურეო 
(ნომინაციის) კომიტეტში, რომელსაც ევალება გადაწყვეტილების მიმღებ 
პოზიციებზე კანდიდატთა მოძიება

 მოწინავე

20.5 ორგანიზაცია ახორციელებს ღონისძიებებს, რათა ხელი შეუწყოს გამგეობის 
წევრთა და თანამშრომელთა ოჯახური და სამსახურებრივი ვალდებულებების 
შესრულების შეთავსებას

 მოწინავე

20.6 ორგანიზაცია ახორციელებს სხვა ღონისძიებებს/ქმედებებს ორგანიზაციაში 
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის მიზნით

 მოწინავე

განზომილება 3. შიდა ანგარიშგება და კონტროლი

პრინციპი 21. ყრილობა ჯეროვნად ზედამხედველობს გამგეობას

ძალაუფლების მკაფიო განაწილება უზრუნველყოფს ორგანიზაციის შიდა ორგანოებს შორის 
ეფექტიან თანამშრომლობასა და ურთიერთკონტროლს.

ინდიკატორი კატეგორია

21.1 გენერალურმა ასამბლეამ დაამტკიცა მრავალწლიანი სამოქმედო გეგმა 
(პოლიტიკის დოკუმენტი)

 საბაზისო

21.2 სამოქმედო გეგმის (დოკუმენტით) დოკუმენტი მოიცავს გრძელვადიან 
ფინანსურ დაგეგმვას

 საბაზისო

21.3 სამოქმედო გეგმით (დოკუმენტით) განსაზღვრულია კონკრეტული მიზნები და 
განსახორციელებელ ქმედებები

 საბაზისო

21.4 ყრილობამ ბოლო 12 თვის განმავლობაში დამტკიცა წლიური სამოქმედო 
გეგმა, რომელიც ეფუძნება მრავალწლიანი საქმიანობის სამოქმედო გეგმას 
(დოკუმენტს)

 საბაზისო

21.5 ყრილობამ ბოლო 12 თვის განმავლობაში დაამტკიცა ორგანიზაციის 
წლიური ბიუჯეტი, რომელიც ეფუძნება ფინანსური დაგეგმვის გრძელვადიან 
დოკუმენტს

 საბაზისო

21.6 ორგანიზაციის წესდება ან შიდა რეგულაციები ადგენს, რომ ყრილობამ 
უნდა დაამტკიცოს გამგეობის მიერ შემუშავებული (შემოთავაზებული) 
მრავალწლიანი სამოქმედო გეგმა (დოკუმენტი)

 საბაზისო
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8. გამოყენებული მასალები

21.7 ორგანიზაციის წესდება ან/და შიდა რეგულაციები ადგენს, რომ ყოველწლიური 
საქმიანობის გეგმას (დოკუმენტს) ამტკიცებს ყრილობა

 საბაზისო

21.8 ორგანიზაციის წესდება ან/და შიდა რეგულაციები ადგენს, რომ ყოველწლიურ 
ფინანსურ ანგარიშს (ხარჯთაღრიცხვას) ამტკიცებს ყრილობა

 საბაზისო

21.9 ორგანიზაციის წესდება ან/და შიდა რეგულაციები ადგენს, რომ ორგანიზაციის 
ყოველწლიურ ბიუჯეტს ამტკიცებს ყრილობა

 საბაზისო

21.10 ორგანიზაციის წესდებით ან/და შიდა რეგულაციებით გამგეობის წევრებს 
ეზღუდებათ ყრილობაზე ხმის მიცემის უფლება (სხვა წარმომადგენლობითი 
სტატუსის შემთხვევაშიც კი)

 საბაზისო

პრინციპი 22. გამგეობა გასაზღვრავს წესებს წევრების ვადამდელი გადადგომის შესახებ

თანამდებობის პირის ვადამდელი გადადგომის მკაფიოდ გაწერილი წესები და პროცედურები 
უზრუნველყოფს თანამდებობრივი გადაცდომის, არაეთიკური ქმედებისა და სხვა მსგავსი 
შემთხვევების პირობებში წევრის იძულებით გადაყენებას

22.1 ორგანიზაციის წესდებით ან/და შიდა რეგულაციებით განსაზღვრულია 
გამგეობის წევრების ვადამდელი გადადგომის ზოგადი წესები

 საბაზისო

22.2 შესაბამისი წესებით მკაფიოდ განსაზღვრულია ის გარემოებები, როდესაც 
ყრილობამ კენჭი უნდა უყაროს ვადამდელი გადადგომის საკითხს

 საბაზისო

22.3 ორგანიზაციის შიდა რეგულაციებით განსაზღვრულია სამსახურის 
მრავალჯერადად გაცდენის შემთხვევაში გამგეობის წევრთა ვადამდელი 
გათავისუფლების წესები

 საბაზისო

22.4 ორგანიზაციის შიდა რეგულაციებით განსაზღვრულია კონფლიქტის 
(როგორიცაა შეუთავსებელი მოსაზრებები) შემთხვევაში გამგეობის წევრთა 
ვადამდელი გათავისუფლების წესები

 საბაზისო

22.5 ორგანიზაციის შიდა რეგულაციებით განსაზღვრულია ფუნქცია-მოვალეობების 
არაჯეროვანი შესრულებისთვის გამგეობის წევრთა ვადამდელი 
გათავისუფლების წესები

 საბაზისო

22.6 ორგანიზაციის შიდა რეგულაციებით განსაზღვრულია არაეთიკური ქცევის 
(ეთიკის კოდექსის დარღვევა) შემთხვევაში გამგეობის წევრთა ვადამდელი 
გათავისუფლების წესები

 საბაზისო

პრინციპი 23. ორგანიზაციის წესდებით განსაზღვრულია ინტერესთა შეუთავსებლობის 
გარემოებები, რომელთა შემთხვევაშიც პირს არ აქვს უფლება, იყოს გამგეობის წევრი

ინტერესთა შეუთავსებლობა წარმოიშობა მაშინ, როდესაც გამგეობის წევრის მიერ მიღებული 
გადაწყვეტილება მას მოუტანს პირდაპირ ან არაპირდაპირ სარგებელს. ინტერესთა კონფლიქტი 
ხშირად არის გარდაუვალი, თუმცა განსაკუთრებით მაღალი რისკის ქვეშ არიან თანამდებობები, 
რომლებიც დაკავშირებულია სასპონსორო ან სადისციპლინო (მართლმსაჯულება) საქმიანობასთან. 

23.1 ორგანიზაციის წესდება განსაზღვრავს გარემოებებს, როდესაც, ინტერესთა 
კონფლიქტის არსებობის გამო, პირს არ აქვს გამგეობის წევრად მსახურების 
უფლება

 საბაზისო

23.2 ორგანიზაციის წესდება ადგენს, რომ ფედერაციასთან კომერციული 
ურთიერთობების მქონე კომპანიაში (მაგ.: სპონსორი) დასაქმებულ პირს არ 
შეუძლია ფედერაციის გამგეობის წევრად მუშაობა

 საბაზისო

23.3 ფედერაციასთან კომერციული ურთიერთობების მქონე კომპანიაში (მაგ.: 
სპონსორი) დასაქმებული პირები პრაქტიკაში არ არიან გამგეობის წევრები

 საბაზისო
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სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის პრინციპების გამოყენება საქართველოში

23.4 ორგანიზაციის წესდება ადგენს, რომ ორგანიზაციის შიგნით შექმნილი 
სასამართლო (არბიტრაჟის) ორგანოს წარმომადგენელს არ შეუძლია, იყოს 
გამგეობის წევრი

 საბაზისო

23.5 ორგანიზაციის შიგნით შექმნილი სასამართლო (არბიტრაჟი) წარმომადგენელი 
პრაქტიკაში არ მსახურობს გამგეობის წევრად

 საბაზისო

23.6 გამგეობის წევრები არ არიან მოქმედი პოლიტიკური თანამდებობის პირები  საბაზისო

პრინციპი 24. ორგანიზაცია, ძალაუფლების განაწილების პრინციპის შესაბამისად, იყენებს 
მართვის მკაფიო სტრუქტურას

ძალაუფლების მკაფიო გადანაწილება ხელს უშლის ერთი პიროვნების ან მცირე ჯგუფის მხრიდან 
ძალაუფლების მონოპოლიზაციას. 

24.1 ორგანიზაციის წესდებით ან/და შიდა რეგულაციებით განსაზღვრულია 
აღმასრულებელი ორგანოს საკვანძო თანამდებობები, მათ შორის, 
პრეზიდენტი (თავმჯდომარის) და, მინიმუმ, ერთ სხვა თანამდებობა (მაგ.: 
მდივანი ან ხაზინადარი)

 საბაზისო

24.2 ორგანიზაციის წესდება ან/და შიდა რეგულაციები ადგენს გამგეობის 
უფლებამოსილებას, განსაზღვროს ორგანიზაციის პოლიტიკა (მაგ.: მისია, 
ხედვა და სტრატეგია)

 საბაზისო

24.3 ორგანიზაციის წესდება ან/და შიდა რეგულაციები ადგენს, რომ გამგეობას აქვს 
ორგანიზაციის ბიუჯეტისა და ფინანსების განკარგვის უფლებამოსილება

 საბაზისო

24.4 ორგანიზაციის წესდება ან/და შიდა რეგულაციები ადგენს ორგანიზაციის 
მენეჯმენტის უფლებამოსილებას, განსაზღვროს ორგანიზაციის მართვასთან 
დაკავშირებული პოლიტიკა

 საბაზისო

24.5 ორგანიზაციის წესდება ან/და შიდა რეგულაციები განსაზღვრავს თითოეული 
მუდმივმოქმედი კომიტეტის ფუნქციონირების მიზანს

 საბაზისო

24.6 ორგანიზაციის წესდება ან/და შიდა რეგულაციები განსაზღვრავს 
მუდმივმოქმედი კომიტეტის დელეგირებულ ამოცანებს

 საბაზისო

24.7 ორგანიზაციის წესდება ან/და შიდა რეგულაციები ადგენს თითოეული 
მუდმივმოქმედი კომიტეტის შემადგენლობას

 საბაზისო

24.8 ორგანიზაციის წესდება ან/და შიდა რეგულაციები ადგენს მუდმივმოქმედი 
კომიტეტის ანგარიშგების მოთხოვნებს

 საბაზისო

პრინციპი 25. გამგეობა სათანადო ზედამხედველობას უწევს ორგანიზაციის მენეჯმენტს

ძალაუფლების დანაწილება უზრუნველყოფს ორგანიზაციის შიდა ორგანოებს შორის კოორდინაციისა 
და ურთიერთკონტროლის ზრდას. 

25.1 შიდა რეგულაციებში დადგენილი და მიმოხილულია მენეჯმენტზე 
დაკისრებული (დელეგირებული) ფუნქციები და კომპეტენციები

 საბაზისო

25.2 ორგანიზაციის წესდება ან/და შიდა რეგულაციები ადგენს, რომ გამგეობა 
განსაზღვრავს მენეჯმენტის ანაზღაურებას

 საბაზისო

25.3 ორგანიზაციის წესდება ან/და შიდა რეგულაციები ადგენს, რომ მენეჯმენტი, 
პერიოდულად (წელიწადში, სულ მცირე, ოთხჯერ), გამგეობას წარუდგენს 
ანგარიშს ორგანიზაციის მართვისა და ფინანსური მდგომარეობის შესახებ

 საბაზისო

25.4 ორგანიზაციის წესდება ან/და შიდა რეგულაციები ადგენს, რომ გამგეობა 
(ან მისი რომელიმე წევრი), მენეჯმენტთან ერთად, ატარებს ორგანიზაციის 
სხვდასხვა საქმიანობის ყოველწლიურ შეფასებას

 საბაზისო
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8. გამოყენებული მასალები

25.5 ორგანიზაციის წესდება ან შიდა რეგულაციები განსაზღვრავს შეფასების 
ანგარიშის (იხ. 25.4 პუნქტი) მომზადებისა და გამგეობის მიერ ამ დოკუმენტის 
დამტკიცების საკითხს 

 საბაზისო

25.6 ბოლო 12 თვის განმავლობაში გამგეობამ და მენეჯმენტმა მოაწყვეს 
ერთობლივი შეხვედრა ორგანიზაციის საქმიანობის მიმართულებათა 
შეფასების მიზნით

 საბაზისო

პრინციპი 26. ორგანიზაციას აქვს შიდა ფინანსური ან აუდიტის კომიტეტი

ფინანსური/აუდიტორული კომიტეტი წარმოადგენს შიდა ანგარიშგებისთვის სასიცოცხლო 
კომპონენტს. კომიტეტი აკონტროლებს, თუ რამდენად მიზნობრივად და ბიუჯეტთან შესაბამისობაში 
მოხდა ორგანიზაციის სახსრების დახარჯვა. იგი ასევე ამოწმებს/აფასებს გრძელვადიან 
პერსპექტივაში ორგანიზაციის ფინანსურ სტაბილურობას. 

26.1 ორგანიზაციის წესდების საფუძველზე შექმნილია დამოუკიდებელი ფინანსური 
ან აუდიტორული კომიტეტი, რომლის წევრებიც ინიშნებიან ყრილობის მიერ

 მოწინავე

26.2 ორგანიზაციის წესდება ან/და შიდა რეგულაციები ადგენს კომიტეტის (იხ. 
პუნქტი 26.1) ამოცანებს, ფუნქცია-მოვალეობებსა და შემადგენლობას

 მოწინავე

26.3 ორგანიზაციის წესდება ან/და შიდა რეგულაციები ადგენს, რომ კომიტეტის 
ამოცანებს განეკუთვნება შიდა კონტროლის სისტემის შეფასება და შესაბამისი 
რეკომენდაციების მომზადება

 მოწინავე

26.4 ორგანიზაციის წესდება ან/და შიდა რეგულაციები ადგენს, რომ კომიტეტის 
ამოცანებს განეკუთვნება რისკების მართვის თაობაზე შეფასებისა და 
შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება

 სანიმუშო

26.5 ორგანიზაციის წესდება ან/და შიდა რეგულაციები ადგენს, რომ კომიტეტის 
ამოცანებს განეკუთვნება ორგანიზაციის მართვის თაობაზე შეფასებისა და 
შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება

 სანიმუშო

26.6 ორგანიზაციის წესდება ან/და შიდა რეგულაციები ადგენს, რომ კომიტეტის 
ამოცანებს განეკუთვნება შიდა აუდიტის განხორციელებაზე ზედამხედველობა

 სანიმუშო

პრინციპი 27. ორგანიზაცია აყალიბებს ფინანსური კონტროლის სისტემას

ორგანიზაციის ფინანსური კონტროლის სისტემა ახდენს რესურსების არამიზნობრივი გამოყენების, 
გაფლანგვისა და ქურდობის პრევენციას. 

27.1 ორგანიზაციის წესდება ან/და შიდა რეგულაციები აყალიბებს სისტემას, 
რომელიც სავალდებულოს ხდის ორგანიზაციის სახელით დადებულ 
ხელშეკრულებებსა ან გადახდებზე ორგანიზაციის, მინიმუმ, ორი 
წარმომადგენლის ხელმოწერას

 საბაზისო

272 ორგანიზაციის შიდა რეგულაციებით დგინდება გარე სუბიექტებთან 
გასაფორმებელი კონტრაქტების ფინანსური ზღვრები, რომელთა 
გათვალისწინებით, გამგეობასა და მენეჯმენტს შორის ნაწილდება საკითხზე 
გადაწყვეტილების (კონტრაქტის გაფორმება) მიღების უფლებამოსილება

 საბაზისო

27.3 ორგანიზაციის შიდა რეგულაციებით გამიჯნულია წარმომადგენელთა 
მოვალეობები ისე, რომ ერთსა და იმავე პიროვნებას არ შეუძლია გადახდების 
ინიცირება და დამტკიცება (განხორციელება)

 მოწინავე

27.4 ორგანიზაციის შიდა რეგულაციები ადგენს, რომ ერთსა და იმავე პირს არ 
შეუძლია ფინანსების მიღება, აღნუსხვა და შენახვა 

 მოწინავე

27.5 ორგანიზაციის შიდა რეგულაციებით აკრძალულია ნაღდი ფულით 
ანგარიშსწორება 

 მოწინავე
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27.6 ორგანიზაციის შიდა რეგულაციები განსაზღვრავს მოთხოვნებს ფინანსურ 
ანგარიშებში გადასახადების კატეგორიზაციისა და აღწერისადმი

 საბაზისო

27.7 ორგანიზაციის შიდა რეგულაციები აყალიბებს სისტემას, რომელშიც ხდება 
(მნიშვნელოვანი) ფინანსური ტრანზაქციების პერიოდული განხილვა

 მოწინავე

პრინციპი 28. გამგეობა აწარმოებს თავისი საქმიანობის ყოველწლიურ შეფასებას

თვითშეფასება გამგეობას საშუალებას აძლევს, უკეთ გაიაზროს მისი ფუნქციონირება და ღიად 
იმსჯელოს საკუთარი საქმიანობის გაუმჯობესებაზე. 

28.1 ორგანიზაციას აქვს გამგეობის საქმიანობის შეფასების დოკუმენტი 
(შემუშავებულია ბოლო 12 თვის განმავლობაში)

 საბაზისო

28.2 შეფასების (იხ. პუნქტი 28.1) პროცესში ჩართული იყო/იყვნენ გარე ექპერტ(ებ)ი  სანიმუშო

28.3 ორგანიზაციის წესდება ან/და შიდა რეგულაციები ადგენს გამგეობის 
ვალდებულებას, ჩაატაროს ყოველწლიური თვითშეფასება

 საბაზისო

პრინციპი 29. ორგანიზაციის ფინანსებზე კონტროლი ხორციელდება გარე აუდიტის, 
დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ

გარე აუდიტის მოწვევა ხელს უწყობს, რომ დადასტურდეს ფინანსური ხარჯთაღრიცხვის სისწორე 
და სისრულე. თანამედროვე აუდიტორული პროცედურები სცილდება მხოლოდ ხარჯთაღრიცხვის 
კომპონენტის შემოწმებას, ის ასევე ვრცელდება ორგანიზაციაში შიდა კონტროლის სისტემის, 
რისკებს, მმართველობისა და სხვა კომპონენტების შეფასებაზე.

29.1 ორგანიზაციის ფინანსური ანგარიშგება და საბუღალტრო ჩანაწერები შეფასე-
ბულია დამოუკიდებელი და ოფიციალურად აღიარებული აუდიტორის მიერ

 საბაზისო

29.2 დამოუკიდებელ და ოფიციალურად აღიარებულ აუდიტორს ბოლო 5 წლის 
განმავლობაში შეფასებული აქვს ორგანიზაციის რისკების მართვის წესები და 
მეთოდოლოგია

 მოწინავე

29.3 დამოუკიდებელ და ოფიციალურად აღიარებულ აუდიტორს ბოლო 5 
წლის განმავლობაში შეფასებული აქვს ორგანიზაციის მართვის პროცესი 
(პროგრამების შესაბამისობა, სტრუქტურა, შიდა პროცესები) 

 სანიმუშო

პრინციპი 30. ორგანიზაციას აქვს ან აღიარებს ქცევის კოდექსს, რომელიც ვრცელდება გამგეობის 
წევრებზე, ხელმძღვანელობასა და თანამშრომლებზე

ეთიკის კოდექსი არის ორგანიზაციის შიგნით წარმოქმნილ ნორმათა ერთობლიობა, რომელიც 
განსაზღვრავს მიუღებელ ქცევებს. 

30.1 ორგანიზაციას აქვს ქცევის კოდექსი, რომელიც ვრცელდება გამგეობის 
წევრებზე

 საბაზისო

30.2 ორგანიზაციას აქვს ქცევის კოდექსი, რომელიც ვრცელდება ორგანიზაციის 
ხელმძღვანელ პირებზე (მენეჯმენტზე)

 საბაზისო

30.3 ორგანიზაციას აქვს ქცევის კოდექსი, რომელიც ვრცელდება თანამშრომლებზე  საბაზისო

30.4 ქცევის კოდექსი ვრცელდება გამგეობის წევრებზე და მოიცავს წევრთა ზოგად 
ვალდებულებას, იმოქმედონ კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვით

 საბაზისო

30.5 ქცევის კოდექსი, რომელიც ვრცელდება გამგეობის წევრებზე, ადგენს ფინანსურ 
ხარჯებთან დაკავშირებულ პრინციპებს

 საბაზისო

30.6 ქცევის კოდექსი, რომელიც ვრცელდება გამგეობის წევრებზე, ადგენს ფასიანი 
და სხვა ტიპის საჩუქრების მიღებასთან დაკავშირებულ პრინციპებს

 საბაზისო

30.7 ქცევის კოდექსი, რომელიც ვრცელდება გამგეობის წევრებზე, ადგენს 
ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებულ პრინციპებს

 საბაზისო
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30.8 ქცევის კოდექსი ხელმოწერილია გამგეობის ყველა წევრის მიერ  საბაზისო

30.9 გამგეობამ გასული 12 თვის განმავლობაში გაატარა შესაბამისი 
ღონისძიებები, ქცევის კოდექსის შინაარსით დაინტერესებულ სუბიექტთა 
ინფორმირებულობისა და ცნობიერების ამაღლების მიზნით

 საბაზისო

30.10 ყრილობა ინფორმირებულია ქცევის კოდექსის შესახებ  საბაზისო

პრინციპი 31. გამგეობა თავისი წევრებისთვის ადგენს ინტერესთა შეუთავსებლობის მკაფიო წესებს

ინტერესთა კონფლიქტის მკაფიოდ გაწერილი წესები ზრდის მიღებული გადაწყვეტილებების 
სანდოობას. სათანადო წესების არსებობა ხელს უწყობს მიღებული გადაწყვეტილებების შეუსაბამო 
ზეგავლენებისაგანა დაცვას.

31.1 ორგანიზაციის შიდა რეგულაციები ადგენს წესებს ინტერესთა კონფლიქტის 
თაობაზე

 საბაზისო

31.2 წესებით (იხ. 31.1) დადგენილია, რომ გამოვლენილი ინტერესთა კონფლიქტის 
ფაქტები უნდა აისახოს დოკუმენტში, სახელდობრ, ოქმებსა და შესაბამის 
რეესტრში

 საბაზისო

31.3 წესებით დადგენილია, რომ მესამე მხარესთან კომერციული გარიგებების 
შესახებ ინფორმაცია (იმ შემთხვევაში, თუ გამგეობის რომელიმე წევრს აქვს 
პირდაპირი/ირიბი ოჯახური თუ საქმიანი კავშირები) წარმოდგენილი უნდა 
იყოს ყრილობის ან ორგანოსთვის, რომლის მანდატი დამტკიცებულია 
ყრილობის მიერ

 საბაზისო

31.4 წესებით გარანტირებულია, რომ ინტერესთა კონფლიქტის მქონე გამგეობის 
წევრს ეზღუდება შესაბამის საკითხებზე (რომლის მიმართაც აქვს წევრს 
ინტერესთა კონფლიქტი) ხმის მიცემის უფლება

 საბაზისო

პრინციპი 32. გამგეობის რეგულაციებით დადგენლია საჩივრების განხილვის პროცედურები

მკაფიოდ გაწერილი საჩივრის განხილვის პროცედურები საშუალებას აძლევს დაინტერესებულ 
მხარეებს, რომ სამართლებრივად გამოხატონ თავიანთი უკმაყოფილებები და წესების დამრღვევებს 
მოსთხოვონ შესაბამისი პასუხი.

32.1 ორგანიზაციის წესდებით ან/და შიდა რეგულაციებით განსაზღვრულია 
წესრიგის დარღვევის შემთხვევაში საჩივრის წარმოების წესები

 საბაზისო

32.2 წესებით მკაფიოდ განსაზღვრულია საჩივრის მომზადების პროცედურები 
(წესრიგი)

 საბაზისო

32.3 წესებით მკაფიოდ განსაზღვრულია საჩივრის გამოძიების პროცედურები 
(წესრიგი)

 საბაზისო

32.4 წესებით მკაფიოდ განსაზღვრულია საჩივრის გამოძიების შედეგებზე საჩივრის 
ავტორთა ინფორმირების საკითხი (წესრიგი)

 საბაზისო

32.5 წესებით მკაფიოდ განსაზღვრულია დამოუკიდებელი შიდა თუ გარე 
ტრიბუნალისთვის მიმართვის საკითხი (წესრიგი) 

 მოწინავე

32.6 წესებით დადგენლია, რომ იმ პირის მიმართ, რომელიც კეთილსინდისიერად 
ჩივის, არ შეიძლება დადგეს ნეგატიური შედეგები 

 საბაზისო

32.7 წესებით დადგენილია, რომ საჩივარი და მასთან დაკავშირებული გამოძიება 
უნდა იყოს კონფიდენციალური (რამდენადაც ეს შესაძლებელია) 

 საბაზისო

32.8 წესებით დადგენილია პირის შესაძლებლობა, შეიტანოს ანონიმური საჩივარი  მოწინავე
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პრინციპი 33. ორგანიზაციის გადაწყვეტილებები შესაძლებელია გასაჩივრდეს შიდა ან გარე 
მექანიზმების გამოყენებით

ორგანიზაციის გადაწყვეტილებების გასაჩივრების გაწერილი პროცედურები დაინტერესებულ 
მხარეებს საშუალებას აძლევს, გადაწყვეტილებების მიმღებებს მოსთხოვოს სამართლებრივი პასუხი. 

33.1 ორგანიზაციის წესდება ან/და შიდა რეგულაციები ადგენს წესს, რომელიც 
უფლებას აძლევს სპორტსმენებს, მწვრთნელებს, მსაჯებს, დელეგატებსა და 
კლუბებს, გაასაჩივრონ სპორტული სანქცია

 საბაზისო

33.2 შესაბამისი წესებით დადგენილია, რომ დაინტერესებული მხარეების 
მონაწილეობით უნდა გაიმართოს მოსმენა (ორივეს სურვილის შემთხვევაში)

 საბაზისო

33.3 შესაბამისი წესებით დადგენილია, რომ დავის განმხილველი ორგანოს წევრი 
შესაძლებელია არ იყოს ორგანიზაციის გამგეობის ან სხვა მუდმივმოქმედი 
კომიტეტის წევრი

 საბაზისო

33.4 შესაბამისი წესებით მკაფიოდ განსაზღვრულია დავების განმხილველი 
ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების გასაჩივრების წესი

 საბაზისო

33.5 ორგანიზაცია უზრუნველყოფს დაინტერესებული მხარეებისთვის ფინანსური 
ან ტექნიკური იურიდიული დახმარების მიწოდებას (სპორტული სანქციის 
გასაჩივრების შემთხვევაში)

 სანიმუშო

პრინციპი 34. გამგეობა ამტკიცებს ყოველწლიური შეხვედრების განრიგს

ყოველწლიური სამუშაო გეგმა და შეხვედრების გრაფიკი ზრდის ეფექტურობას, ეფექტიანობასა და 
გამჭვირვალობას. 

34.1 გამგეობას აქვს დოკუმენტი, რომელშიც მითითებულია წლის განმავლობაში 
ჩასატარებელი შეხვედრის განრიგი

 საბაზისო

34.2 შეხვედრების განრიგში გათვალისწინებულია შეხვედრა ბიუჯეტის თაობაზე  საბაზისო

34.3 შეხვედრების განრიგში გათვალისწინებულია შეხვედრა ფინანსური ანგარიშის 
(ხარჯთაღრიცხვის) თაობაზე

 საბაზისო

34.4 შეხვედრების განრიგში გათვალისწინებულია შეხვედრა სამოქმედო გეგმისა და 
ყოველწლიური ანგარიშის თაობაზე

 საბაზისო

34.5 შეხვედრების განრიგში გათვალისწინებულია შეხვედრა ყოველწლიური 
თვითშეფასების თაობაზე

 საბაზისო

34.6 შეხვედრების განრიგში გათვალისწინებულია შეხვედრა ორგანიზაციის 
მენეჯმენტის საქმიანობის შეფასების თაობაზე

 საბაზისო

34.7 შეხვედრების განრიგში გათვალისწინებულია შეხვედრა ყრილობის წინა 
საორგანიზაციო საკითხების თაობაზე

 საბაზისო

განზომილება 4. სოციალური პასუხისმგებლობა

პრინციპი 35. ორგანიზაცია მის წევრ იურიდიულ პირებს სთავაზობს კონსულტაციებს 
მენეჯმენტისა ან მართვის საკითხებზე

სპორტულ ფედერაციებს აქვთ კარგი შესაძლებლობა, რომ საკუთარი კომპეტენციისა და 
გამოცდილების გაზიარებით, გააძლიერონ წევრი ორგანიზაციების შესაძლებლობები ისეთი 
მიმართულებებით, როგორიცაა ორგანიზაციის მართვა ან მმართველობის ასპექტები. აღნიშნული 
ხელს შეუწყობს წევრ ორგანიზაციებს, რომ დამოუკიდებლად წარმართონ კორპორატიული პროცესები 
თავიანთ წევრებთან მიმართებით.

ინდიკატორი კატეგორია
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8. გამოყენებული მასალები

35.1 ორგანიზაციას აქვს ფორმალური გეგმა (გაწერილი დოკუმენტი), რომელშიც 
ასახულია წევრთა საკონსულტაციო მომსახურების (მენეჯმენტისა და მართვის 
საკითხებზე) მიზნები და კონკრეტული ქმედებები

 საბაზისო

35.2 ორგანიზაციას ჰყავს თანამშრომელი, რომელიც ფორმალურად მოქმედებს, 
როგორც საკონტაქტო პირი, და პასუხისმგებელია საკონსულტაციო 
მომსახურებასთან (მენეჯმენტისა და მართვის საკითხები) დაკავშირებულ 
ყველა საკითხზე

 მოწინავე

35.3 ორგანიზაცია, ნაწილობრივ ცოდნის გადაცემის გზით, უზრუნველყოფს 
თავისი წევრებისთვის საკონსულტაციო მომსახურების გაწევას მართვისა და 
მენეჯმენტის საკითხებზე

 მოწინავე

35.4 საკონსულტაციო მომსახურება ითვალისწინებს სემინარებისა და ტრენინგების 
ორგანიზებას

 მოწინავე

35.5 საკონსულტაციო მომსახურება ითვალისწინებს ინდივიდუალურ (პირისპირ) 
მიდგომებს და რეკომენდაციების მომზადებას

 სანიმუშო

35.6 საკონსულტაციო მომსახურება ითვალისწინებს მაგალითების ან კარგი 
გამოცდილების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას

 საბაზისო

35.7 ორგანიზაცია ახორციელებს მისი ქმედებების ზეგავლენის შეფასებას  საბაზისო

პრინციპი 36. ორგანიზაცია ახორციელებს პოლიტიკას, რომელიც მიმართულია 
ჯანმრთელობისთვის სპორტული აქტივობით წარმოქმნილი რისკების შემცირებაზე

სპორტულ ორგანიზაციებს აქვთ კარგი შესაძლებლობა, რომ თავიანთ წევრებთან თანამშრომლობით, 
ხელი შეუწყონ სპორტული აქტივობით გამოწვეული ჯანმრთელობის ზიანის შემცირებას ისეთი 
ღონისძიებების განხორციელებით, როგორიცაა: ცნობიერების ამაღლება, საგანმანათლებლო 
აქტივობები, შესაბამისი კამპანიები და სხვა ღონისძიებები (მაგ.: თანამშრომლობა სხვა პროფილურ 
ორგანიზაციებთან). 

36.1 ორგანიზაციას აქვს ფორმალური გეგმა (გაწერილი დოკუმენტი), რომელშიც 
ასახულია ორგანიზაციის მიზნები და ამოცანები ჯანმრთელობისთვის 
სპორტული აქტივობით წარმოქმნილი საფრთხის შემცირების მიმართულებით

 საბაზისო

36.2 ორგანიზაციას ჰყავს თანამშრომელი, რომელიც ფორმალურად მოქმედებს 
როგორც საკონტაქტო პირი, და პასუხისმგებელია ყველა საკითხზე, რომლებიც 
დაკავშირებულია ჯანმრთელობისთვის სპორტული აქტივობით წარმოქმნილი 
რისკების შემცირებასთან

 მოწინავე

36.3 ორგანიზაცია ახორციელებს ქმედებებს, რომლებიც მიზნად ისახავს 
სპორტსმენთა ინფორმირებულობას სპორტის სახეობასთან დაკავშირებულ 
კონკრეტულ რისკებზე

 საბაზისო

36.4 ორგანიზაცია ახორციელებს ქმედებებს, რომლებიც მიზნად ისახავს სპორტის 
სახეობასთან დაკავშირებული კონკრეტული რისკების პრევენციას ან რისკის 
შემცირებას

 საბაზისო

36.5 ორგანიზაციას ჩატარებული აქვს ანალიზი სპორტის სახეობასთან 
დაკავშირებულ კონკრეტულ რისკებზე

 საბაზისო

36.6 ორგანიზაციას შეფასებული აქვს შესაბამისი ქმედებების ზეგავლენა  საბაზისო

პრინციპი 37. ორგანიზაცია ახორციელებს პოლიტიკას, რომელიც მიმართულია სპორტში 
სექსუალური შევიწროების/ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისკენ

ახალგაზრდა სპორტსმენები განეკუთვნებიან მოწყვლად ჯგუფს, როდესაც საუბარია სპორტში 
სექსუალურ ძალადობაზე. სპორტულ ორგანიზაციებს აქვთ კარგი შესაძლებლობა, რომ თავიან 
წევრებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, ებრძოლონ სპორტში სექსუალურ ძალადობას, მათ შორის, 
ისეთი გზებით, როგორიცაა სადისციპლინო წესების მიღება და აღსრულება, ცნობიერების გაზრდაზე 
ორიენტირებული კამპანიების და სხვა ღონისძიებების განხორციელება (მაგ.: თანამშრომლობა სხვა 
პროფილურ ორგანიზაციებთან). 
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სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის პრინციპების გამოყენება საქართველოში

37.1 ორგანიზაციას აქვს ფორმალური გეგმა (გაწერილი დოკუმენტი), რომელშიც 
ასახულია სპორტში სექსუალური შევიწროების/ძალადობის წინააღმდეგ 
ბრძოლის, მიზნები და კონკრეტული ქმედებები

 საბაზისო

37.2 ორგანიზაციას აქვს ქცევის კოდექსი, რომელშიც ასახულია სპორტსმენთა 
ფიზიკური ხელშეუხებლობის პრინციპები (სექსუალური შევიწროების/
ძალადობის აკრძალვა)

 საბაზისო

37.3 ორგანიზაციას ჰყავს თანამშრომელი, რომელიც ფორმალურად მოქმედებს 
როგორც საკონტაქტო პირი და პასუხისმგებელია ყველა საკითზე, რომლებიც 
დაკავშირებულია სპორტში სექსუალური შევიწროების/ძალადობის 
წინააღმდეგ ბრძოლასთან

 საბაზისო

37.4 ორგანიზაცია თანამშრომლობს სხვა ორგანიზაციებთან სპორტში სექსუალური 
შევიწროების/ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით

 მოწინავე

37.5 ორგანიზაცია ხელს უწყობს წევრ იურიდიულ პირებს შორის სპორტში 
სექსუალური შევიწროების/ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე 
საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებას

 მოწინავე

37.6 ორგანიზაცია ახორციელებს სხვა ქმედებებს სექსუალური შევიწროების/
ძალადობის საკითხებზე ცნობიერების ამაღლების მიზნით

 მოწინავე

37.7 ორგანიზაციის წესდებით ან/და შიდა რეგულაციებით დგინდება არასა-
სურველი სექსუალური ქცევის შემთხვევაში საჩივრების წარმოების წესები

 საბაზისო

37.8 წესებით (იხ. 37.7) განსაზღვრულია საჩივრების წარდგენის საკითხი  საბაზისო

37.9 წესებით განსაზღვრულია საჩივრების გამოძიების საკითხი  საბაზისო

37.10 წესებით მკაფიოდ განსაზღვრულია საჩივრის გამოძიების შედეგებზე საჩივრის 
ავტორთა ინფორმირების საკითხი 

 საბაზისო

37.11 წესებით განსაზღვრულია დამოუკიდებელი ტრიბუნალის შექმნის საკითხი  მოწინავე

37.12 ორგანიზაციას შეფასებული აქვს შესაბამისი ქმედებების ზეგავლენა  საბაზისო

პრინციპი 38. ორგანიზაცია ახორციელებს დოპინგსაწინააღმდეგო პოლიტიკას

საერთაშორისო ანტიდოპინგურ სისტემაში სპორტული ორგანიზაციები წარმოადგენენ მნიშვნელოვან 
რგოლს. სპორტულ ორგანიზაციებს, თავიან წევრებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, აქვთ 
შესაძლებლობა, ებრძოლონ დოპინგს ისეთი მეთოდებით, როგორიცაა: სადიციპლინო წესების 
შემოღება/აღსრულება, ცნობიერების ამაღლება, თანამშრომლობა სხვა სათანადო ორგანოებთან 
(ანტიდოპინგური სააგენტოები, სახელმწიფო და სხვა).

38.1 ორგანიზაციას აქვს ფორმალური გეგმა (გაწერილი დოკუმენტი), რომელშიც 
ასახულია დოპინგის პრევენციის, აღმოჩენისა და ბრძოლის მიზნები და 
კონკრეტული ქმედებები

 საბაზისო

38.2 ორგანიზაცია მსოფლიო ანტიდოპინგური კოდექსის გათვალისწინებით 
აღასრულებს დოპინგის წინააღმდეგ ბრძოლის სადისციპლინო წესებს

 საბაზისო

38.3 ორგანიზაციას ჰყავს თანამშრომელი, რომელიც ფორმალურად მოქმედებს, 
როგორც საკონტაქტო პირი, და პასუხისმგებელია სპორტში დოპინგის 
წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებულ ყველა საკითხზე

 მოწინავე

38.4 დოპინგსაწინააღმდეგო წესების თაობაზე ცნობიერების ამაღლების მიზნით, 
ორგანიზაცია ახორციელებს ქმედებებს

 საბაზისო

38.5 დოპინგის გამოყენების საფრთხეების თაობაზე სპორტსმენთა ინფორმირების 
(განათლება) მიზნით, ორგანიზაცია ახორციელებს ქმედებებს

 საბაზისო

38.6 ეროვნულ ანტიდოპინგურ სააგენტოსთან ორგანიზაციის თანამშრომლობა 
ემყარება ფორმალურ პროცედურებს/წესებს

 საბაზისო

38.7 ორგანიზაციას შეფასებული აქვს შესაბამისი ქმედებების ზეგავლენა  საბაზისო
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8. გამოყენებული მასალები

პრინციპი 39. ორგანიზაცია ახორციელებს სპორტის მეშვეობით სოციალური ჩართულობის 
პოლიტიკას

სპორტულ ორგანიზაციებს, თავიანთ წევრებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, აქვთ კარგი 
შესაძლებლობა, რომ ხელი შეუწყონ სპორტში სოციალურ ჩართულობას ისეთი ღონისძიებების 
განხორციელებით, როგორიცაა: ცნობიერების ამაღლებაზე ორიენტირებული ქმედებები, 
ღონისძიებები და კამპანიები; თანამშრომლობა სხვა შესაბამის ორგანიზაციებთან და სხვა.

39.1 ორგანიზაციას აქვს ფორმალური გეგმა (გაწერილი დოკუმენტი), რომელშიც 
ასახულია ორგანიზაციის მიზნები და კონკრეტული ქმედებები, სპორტის 
მეშვეობით, მოწყვლადი ჯგუფების (სოციალური, კულტურული ან 
ფსიქოლოგიური) მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის

 საბაზისო

39.2 ორგანიზაციას ჰყავს თანამშრომელი, რომელიც ფორმალურად მოქმედებს, 
როგორც საკონტაქტო პირი, და პასუხისმგებელია სპორტის მეშვეობით 
სოციალურ ჩართულობასთან დაკავშირებულ ყველა საკითხზე

 მოწინავე

39.3 ორგანიზაცია ხელს უწყობს წევრ იურიდიულ პირებს შორის სოციალური 
ჩართულობის საკითხებზე საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებას

 მოწინავე

39.4 სპორტის მეშვეობით მარგინალური ჯგუფების მდგომარეობის გაუმჯობესების 
მიზნით, ორგანიზაცია თანამშრომლობს სხვა ორგანიზაციებთან

 მოწინავე

39.5 ორგანიზაცია ახორციელებს სხვა ქმედებებს სპორტის მეშვეობით 
მარგინალური ჯგუფების მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით

 სანიმუშო

39.6 ორგანიზაციას შეფასებული აქვს შესაბამისი ქმედებების ზეგავლენა  საბაზისო

პრინციპი 40. ორგანიზაცია ახორციელებს სპორტში დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის 
პოლიტიკას 

სპორტულ ორგანიზაციებს, თავიანთ წევრებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, აქვთ კარგი 
შესაძლებლობა, რომ ხელი შეუწყონ სპორტში დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლას, მათ შორის, 
ისეთი ღონისძიებების განხორციელებით, როგორიცაა: სადისციპლინო სანქციების შემოღება/
აღსრულება, ცნობიერების ამაღლებაზე ორიენტირებული ქმედებები, ღონისძიებები და კამპანიები, 
თანამშრომლობა სხვა შესაბამისს ორგანიზაციებთან და სხვა.

40.1 ორგანიზაციას აქვს ფორმალური გეგმა (გაწერილი დოკუმენტი), რომელშიც 
ასახულია ორგანიზაციის მიზნები და კონკრეტული ქმედებები სპორტში 
დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით

 საბაზისო

40.2 ორგანიზაციას აქვს ქცევის კოდექსი, რომელიც ადგენს სპორტში 
დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის წესებს

 საბაზისო

40.3 ორგანიზაციას ჰყავს თანამშრომელი, რომელიც ფორმალურად მოქმედებს, 
როგორც საკონტაქტო პირი, და პასუხისმგებელია სპორტში დისკრიმინაციის 
ბრძოლასთან დაკავშირებულ ყველა საკითხზე

 მოწინავე

40.4 სპორტში დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში ორგანიზაცია 
თანამშრომლობს სხვა ორგანიზაციებთან 

 მოწინავე

40.5 ორგანიზაცია ახორციელებს ღონისძიებებს დისკრიმინაციის საკითხებზე 
ცნობიერების ამაღლებისთვის 

 საბაზისო

40.6 ორგანიზაციის წესდებით ან/და შიდა რეგულაციებით დგინდება 
დისკრიმინაციის შემთხვევაში საჩივრების წარმოების წესი

 საბაზისო

40.7 წესებით (იხ. 40.6) განსაზღვრულია საჩივართა წარდგენის საკითხი  საბაზისო

40.8 წესებით განსაზღვრულია საჩივართა გამოძიების საკითხი  საბაზისო

40.9 წესებით მკაფიოდ განსაზღვრულია საჩივრის გამოძიების შედეგებზე საჩივრის 
ავტორთა ინფორმირებების საკითხი

 საბაზისო

40.10 წესებით განსაზღვრულია დამოუკიდებელი ტრიბუნალის შექმნის საკითხი  საბაზისო

40.11 ორგანიზაციას შეფასებული აქვს შესაბამისი ქმედებების ზეგავლენა  საბაზისო
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სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის პრინციპების გამოყენება საქართველოში

პრინციპი 41. ორგანიზაცია ახორციელებს სპორტში გენდერული თანასწორობის პოლიტიკას

სპორტულ ორგანიზაციებს, თავიანთ წევრებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, აქვთ კარგი 
შესაძლებლობა, რომ ხელი შეუწყონ სპორტში გენდერულ თანასწორობას ისეთი ღონისძიებების 
განხორციელებით, როგორიცაა: ცნობიერების ამაღლებაზე ორიენტირებული ქმედებები, 
ღონისძიებები და კამპანიები, თანამშრომლობა სხვა შესაბამისს ორგანიზაციებთან და სხვა.

41.1 ორგანიზაციას აქვს ფორმალური გეგმა (გაწერილი დოკუმენტი), რომელშიც 
ასახულია ორგანიზაციის მიზნები და კონკრეტული ქმედებები სპორტში 
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის

 საბაზისო

41.2 ორგანიზაცია, საგანმანათლებლო მასალების გამოყენებით, უზრუნველყოფს 
გადაწყვეტილების მიმღებთა ცნობიერების ამაღლებას გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესში დივერსიფიცირებული წარმომადგენლობის მნიშვნელობის 
თაობაზე

 მოწინავე

41.3 ორგანიზაცია, ფორმალური და არაფორმალური პროგრამების 
განხორციელებით, მხარს უჭერს მომავალ ლიდერებს (ორივე სქესის 
წარმომადგენლებს) (მაგ.: მენტორების სისტემა)

 მოწინავე

41.4 ორგანიზაციას ჰყავს თანამშრომელი, რომელიც ფორმალურად 
მოქმედებს, როგორც საკონტაქტო პირი, და პასუხისმგებელია გენდერულ 
თანასწორობასთან დაკავშირებულ ყველა საკითხზე

 მოწინავე

41.5 სპორტში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის მიზნით, ორგანიზაცია 
თანამშრომლობს სხვა ორგანიზაციებთან

 მოწინავე

41.6 ორგანიზაციას შეფასებული აქვს შესაბამისი ქმედებების ზეგავლენა  მოწინავე

პრინციპი 42. ორგანიზაცია ახორციელებს გარიგებული თამაშების წინააღმდეგ ბრძოლის 
პოლიტიკას

სპორტული შეჯიბრებების მანიპულაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სისტემაში სპორტული 
ორგანიზაციები წარმოადგენენ მნიშვნელოვან რგოლს. სპორტულ ფედერაციებს, თავიან წევრებთან 
მჭიდრო თანამშრომლობით, აქვთ შესაძლებლობა, ებრძოლონ გარიგებულ თამაშებს ისეთი 
მეთოდებით, როგორიცაა: სადიციპლინო წესების შემოღება/აღსრულება, ცნობიერების ამაღლება, 
თანამშრომლობა საკუთარ წევრებთან, ფსონების მიმღებ ოპერატორებსა და სხვა სათანადო 
ორგანოებთან 

42.1 ორგანიზაციას აქვს ფორმალური გეგმა (გაწერილი დოკუმენტი), რომელშიც 
ასახულია ორგანიზაციის მიზნები და კონკრეტული ქმედებები გარიგებული 
თამაშების წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში

 საბაზისო

42.2 ორგანიზაციას ჰყავს თანამშრომელი, რომელიც ფორმალურად მოქმედებს, 
როგორც საკონტაქტო პირი, და პასუხისმგებელია გარიგებული თამაშების 
წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებულ ყველა საკითხზე

 მოწინავე

42.3 ორგანიზაცია, გარიგებული თამაშების წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით, 
აღასრულებს სადისციპლინო წესებს 

 საბაზისო

42.4 სადისციპლინო წესებით გათვალისწინებულია ფედერაციის ნებისმიერი 
წევრისთვის ფსონის დადების აკრძალვა (შეჯიბრებებზე, რომლებზეც 
შესაძლებელია, ჰქონდეს პირდაპირი ან არაპირდაპირი გავლენა) 

 საბაზისო

42.5 სადისციპლინო წესებით, ფედერაციის ნებისმიერი წევრისთვის აკრძალულია 
კონფიდენციალური ინფორმაციის გავრცელება, რომელიც შესაძლებელია 
გამოყენებული იყოს ფსონის დასადებად

 საბაზისო

42.6 სადისციპლინო წესებით გათვალისწინებულია ფედერაციის ყველა წევრის 
ვალდებულება, არაკეთილსინდისიერი თხოვნის ან სხვა მსგავსი ფაქტის 
შემთხვევაში, აცნობოს ორგანიზაციას

 საბაზისო

42.7 სადისციპლინო წესებით გათვალისწინებულია წესების დარღვევისთვის 
დასჯის/სასჯელის გამოტანის საკითხი

 საბაზისო
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8. გამოყენებული მასალები

42.8 პროფესიონალი და ახალგაზრდა ნიჭიერი სპორტსმენების, მწვრთნელების, 
მსაჯებისა და კლუბების ინფორმირების (განათლების) მიზნით, ორგანიზაცია 
ახორციელებს ქმედებებს

 საბაზისო

42.9 ორგანიზაციას შეფასებული აქვს შესაბამისი ქმედებების ზეგავლენა  საბაზისო

პრინციპი 43. ორგანიზაცია ახორციელებს პოლიტიკას გარემოს დაცვის ხელშეწყობისთვის 

სპორტული ღონისძიებების გამართვა ხშირად აზიანებს გარემოს. სპორტულ ორგანიზაციებს, 
თავიანთ წევრებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, აქვთ კარგი შესაძლებლობა, რომ ხელი შეუწყონ 
გარემოს მდგრადობას (დაცვას) ისეთი ღონისძიებების განხორციელებით, როგორიცაა: გარემოს 
დაცვასთან დაკავშირებული ნორმების აღსრულება, ცნობიერების ამაღლებაზე ორიენტირებული 
ქმედებები, ღონისძიებები და კამპანიები, თანამშრომლობა სხვა შესაბამისს ორგანიზაციებთან და 
სხვა.

 43.1 ორგანიზაციას აქვს ფორმალური გეგმა (გაწერილი დოკუმენტი), რომელშიც 
ასახულია ორგანიზაციის მიზნები და კონკრეტული ქმედებები გარემოს დაცვის 
ხელშეწყობისთვის

 საბაზისო

43.2 ორგანიზაციას ჰყავს თანამშრომელი, რომელიც ფორმალურად მოქმედებს, 
როგორც საკონტაქტო პირი, და პასუხისმგებელია გარემოს დაცვის 
ხელშეწყობასთან დაკავშირებულ ყველა საკითხზე

 მოწინავე

43.3 ორგანიზაცია ახორციელებს ქმედებებს, რომლებიც მიზნად ისახავს მის 
მიერ ორგანიზებულ ან თანაორგანიზებულ ღონისძიებებზე გარემოს დაცვის 
ხელშეწყობას

 საბაზისო

43.4 ორგანიზაცია ხელს უწყობს მის წევრ იურიდიულ პირებს შორის 
გარემოსდაცვით საკითხებზე საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებას (გაცვლას)

 საბაზისო

43.5 ორგანიზაცია ახორციელებს სხვა ღონისძიებებს, რომლებიც არ არის 
დაკავშირებული საუკეთესო პრაქტიკის გაცვლასთან და მიზნად ისახავს 
სპორტულ ღონისძიებებზე გარემოს დაცვის ხელშეწყობას

 მოწინავე

43.6 სპორტულ ღონისძიებებზე გარემოს დაცვის საკითხებზე ორგანიზაცია 
თანამშრომლობს სხვა ორგანიზაციებთან

 მოწინავე

43.7 ორგანიზაციას შეფასებული აქვს შესაბამისი ქმედებების ზეგავლენა  საბაზისო

პრინციპი 44. ორგანიზაცია ახორციელებს პოლიტიკას სპორტსმენთა ორმაგი კარიერის 
ხელშეწყობისთვის

პროფესიონალი სპორტსმენები ხშირად აწყდებიან დიდ სირთულეებს პროფესიული კარიერის 
განათლებასა ან სხვა სამსახურთან შეთავსების პროცესში. სპორტულ ორგანიზაციებს, თავიანთ 
წევრებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, აქვთ კარგი შესაძლებლობა, რომ ხელი შეუწყონ 
სპორტსმენთა ორმაგი კარიერის განვითარებას ისეთი ღონისძიებების განხორციელებით, 
როგორიცაა: ცნობიერების ამაღლებაზე ორიენტირებული ქმედებები, ღონისძიებები და კამპანიები, 
თანამშრომლობა სხვა შესაბამისს ორგანიზაციებთან და სხვა.

44.1 ორგანიზაციას აქვს ფორმალური გეგმა (გაწერილი პოლიტიკა), რომელშიც 
ასახულია ორგანიზაციის მიზნები და კონკრეტული ქმედებები სპორტსმენთა 
მიერ კარიერისა და განათლების (სამსახურის) შეთავსების ხელშეწყობისათვის

 საბაზისო

44.2 ორგანიზაციას ჰყავს თანამშრომელი, რომელიც ფორმალურად მოქმედებს, 
როგორც საკონტაქტო პირი, და პასუხისმგებელია სპორტსმენთა ორმაგ 
კარიერასთან დაკავშირებულ ყველა საკითხზე

 მოწინავე

44.3 ორგანიზაცია ხელს უწყობს მის წევრ იურიდიულ პირებს შორის სპორტსმენთა 
ორმაგი კარიერის საკითხებზე საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებას (გაცვლას)

 მოწინავე

44.4 ორგანიზაცია ახორციელებს სხვა ღონისძიებებს, რომლებიც მიზნად ისახავს 
მისი წევრების (იურიდიული პირები) საქმიანობაში ორმაგი კარიერის 
პრინციპების (მიდგომების) ხელშეწყობას

 მოწინავე

44.5 სპორტსმენთა მიერ პროფესიისა და განათლების (სამსახურის) შეთავსების 
ხელშეწყობის მიზნით, ორგანიზაცია თანამშრომლობს სხვა ორგანიზაციებთან

 მოწინავე
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სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის პრინციპების გამოყენება საქართველოში

44.6 ორგანიზაციას შეფასებული აქვს შესაბამისი ქმედებების ზეგავლენა  საბაზისო

პრინციპი 45. ორგანიზაცია, „სპორტი ყველასათვის“ ხელშეწყობის მიზნით, ახორციელებს 
შესაბამის პოლიტიკას

სპორტულ ორგანიზაციებს, თავიანთ წევრებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, აქვთ კარგი შესაძ ლებ-
ლობა, რომ ხელი შეუწყონ სამოყვარულო/გასართობი სპორტის განვითარებას ისეთი ღონისძიებების 
განხორციელებით, როგორიცაა: ცნობიერების ამაღლებაზე ორიენტირებული ქმედებები, 
ღონისძიებები და კამპანიები, თანამშრომლობა სხვა შესაბამისს ორგანიზაციებთან და სხვა. 

45.1 ორგანიზაციას აქვს ფორმალური გეგმა (გაწერილი პოლიტიკა), რომელშიც 
ასახულია ორგანიზაციის მიზნები და კონკრეტული ქმედებები „სპორტი 
ყველასათვის“ ხელშეწყობისთვის

 საბაზისო

45.2 ორგანიზაციას ჰყავს თანამშრომელი, რომელიც ფორმალურად მოქმედებს, 
როგორც საკონტაქტო პირი, და პასუხისმგებელია „სპორტი ყველასათვის“ 
კონცეფციის ყველა საკითხზე

 მოწინავე

45.3 ორგანიზაცია ახორციელებს ქმედებებს, რომლებიც ხელს უწყობს „სპორტი 
ყველასთვის“ კონცეფციის პოპულარიზაციას

 საბაზისო

45.4 ორგანიზაცია ახორციელებს სხვა ქმედებებს, რომლებიც მიზნად ისახავს წევრი 
იურიდიული პირების საქმიანობაში „სპორტი ყველასათვის“ კონცეფციის 
დანერგვას, ხელშეწყობასა და დახმარებას

 მოწინავე

45.5 „სპორტი ყველასათვის“ კონცეფციის ხელშეწყობის მიზნით, ორგანიზაცია 
თანამშრომლობს სხვა ორგანიზაციებთან

 მოწინავე

45.6 ორგანიზაციას შეფასებული აქვს შესაბამისი ქმედებების ზეგავლენა  საბაზისო

პრინციპი 46. ორგანიზაცია უზრუნველყოფს სამართლიან მიდგომას პროფესიონალ 
სპორტსმენებთან მიმართებით 

სპორტულ ორგანიზაციებს, სპორტსმენების სტანდარტული კონტაქტებისადმი მინიმალური 
მოთხოვნების ჩამოყალიბებით, აქვთ კარგი შესაძლებლობა, რომ ხელი შეუწყონ პროფესიონალი 
სპორტსმენებისადმი სამართლიან მიდგომას

46.1 ორგანიზაცია ახორციელებს სპორტსმენთა სტანდარტული კონტაქტებისადმი 
მინიმალური მოთხოვნების გამოყენების პოლიტიკას

 საბაზისო

46.2 მინიმალური მოთხოვნებით დადგენილია ანაზღაურების ქვედა ზღვარი  მოწინავე

46.3 მინიმალური მოთხოვნებში გათვალისწინებულია შიდა სადისციპლინო 
წესების, სანქციების, ჯარიმებისა და სხვა აუცილებელი პროცედურების 
სტანდარტები

 მოწინავე

46.4 მინიმალური მოთხოვნებში ასახულია კონტრაქტით გაუთვალისწინებელ 
საკითხებზე დავების მოგვარების პროცედურული სტანდარტები

 მოწინავე

46.5 სპორტსმენებსა და კლუბებს შორის სოციალური დიალოგის ხელშეწყობას 
მიზნით, ორგანიზაცია ახორციელებს ქმედებებს

 სანიმუშო
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კითხვები სპორტული ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის

ქართული სპორტი და კარგი მმართველობა

 თქვენი აღქმით და გაგებით, რა არის, ან რას ნიშნავს კარგი მმართველობა სპორტში? 
როგორ გესმით ფრაზა „სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის 
გამოყენება?“

 რამდენად მნიშვნელოვანია ქართულ სპორტისთვის კარგი მმართველობა?
o რატომ?
o რა შედეგს გვაძლევს და რაზე ახდენს გავლენას?

კარგი მმართველობის პრაქტიკა ორგანიზაციებში, მათი შესაძლებლობები და სახელმწიფო 
პოლიტიკის გავლენა

 დღევანდელი მდგომარეობით, რამდენად აქტუალურია თქვენი ორგანიზაციისთვის 
კარგი მმართველობის საკითხი? 
o რატომ?
o რით არის განპირობებული საკითხის აქტუალურობა/არააქტუალურობა?

 რა საშუალებებს/ინსტრუმენტებს იყენებთ თქვენს ორგანიზაციაში კარგი მმართ ვე-
ლობის შესაფასებლად? 

 თქვენს ორგანიზაციაში კარგი მმართველობის რომელ პრინციპებს/მიდგომებს ენიჭება 
განსაკუთრებული ყურადღება? 

o რატომ? რა განაპირობებს?

 მომდევნო წლების განმავლობაში, შესაბამისი რესურსის არსებობის შემთხვევაში, 
კარგი მმართველობის რომელი პრინციპების/მიდგომების დანერგვას (დღეს არ იყე
ნებთ) ან გაუმჯობესებას გეგმავთ? 

o რატომ?

პოლიტიკა და კანონმდებლობა

 თქვენი აზრით, რა გავლენას ახდენს არსებული სპორტის პოლიტიკა და კანონმდებლობა 
სპორტში კარგი მმართველობის განვითარებაზე? რომელ ასპექტებშია ის ხელშემწყობი 
და ხელშემშლელი? 

 დღევანდელი მდგომარეობით, კარგი მმართველობის განვითარებისთვის, რა ტიპის 
მიზნობრივი სახელმწიფო თუ სხვა ორგანიზაციების ხელშეწყობა/დახმარებაა ხელმი
საწვდომი თქვენი ორგანიზაციისთვის? 
o რამდენად ეფექტიანია ის? 
o გთხოვთ, დაასახელეთ ორგანიზაციები და მხარდაჭერის ტიპი.

დანართი 2. ფოკუსური დისკუსიების ინსტრუქცია და კითხვები 

თითო ფოკუსჯგუფის ხანგრძლივობა: 
• დაახლოებით 2.5 სთ

დისკუსიის ძირითადი წესები: 
• რესპონდენტთა საიდენტიფიკაციო მონაცემები და პასუხები – კონფიდენციალური
• რეაქციები და პასუხები – გულწრფელი 
• არ არსებობს „სწორი“ და „არასწორი“ პასუხები 
• საუბრის ფორმატი – არაფორმალური, თავისუფალი
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სპორტული ორგანიზაციების მიერ კარგი მმართველობის პრინციპების გამოყენება საქართველოში

მმართველობის გაუმჯობესება ფედერაციებში

 თქვენი ორგანიზაციის მიერ კარგი მმართველობის შემდგომი განვითარების გზაზე რა 
არის ძირითადი ძლიერი და სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები?

 თქვენი ნება რომ იყოს, მმართველობის რომელ პრინციპებს/მიდგომებს განსა ზღ ვ
რავდით სავალდებულოდ შესასრულებლად ქართულ სპორტში? (პრინციპები, რო-
მელთა გამოყენებაც უმოკლეს ვადაში უნდა გახდეს სავალდებულო)

o რატომ? დაასაბუთეთ თქვენი პასუხი
o დღეს თუ იყენებენ ამ პრინციპებს სპორტული ორგანიზაციები?

კვლევის შედეგების შეფასება, პრინციპების გამოყენებისა და არგამოყენების დასაბუთება, 
პრიორიტეტული პრინციპები

 გთხოვთ, შეაფასეთ „კარგი მმართველობის კვლევაში“ თქვენი ორგანიზაციის მონაწი
ლე ობის გამოცდილება. 

o რამდენად სასარგებლო/უსარგებლო იყო თქვენი ორგანიზაციისთვის ამ კვლე-
ვაში მონაწილეობა? დაასაბუთეთ თქვენი პასუხი.

 როგორ შეაფასებდით კვლევის შედეგებს თქვენს ფედერაციასთან მიმართებით? 
o რამდენად ასახავს კვლევის შედეგები არსებულ რეალობას? 
o რა სხვაობაა თქვენს ფედერაციაში არსებულ მდგომარეობასა (მიღწევები/გა-

მო  წვევები) და კვლევის შედეგებს შორის?

 რა შესაძლებლობებს აძლევს კვლევის შედეგები თქვენს ორგანიზაციას?
o გეგმავთ თუ არა კვლევის შედეგების გათვალისწინებით რაიმეს გაუმჯობესებას 

ან ახალი მიდგომების გამოყენებას?

 თქვენი აზრით, რა არის ძირითადი მიზეზები, რომელთა გამოც კვლევაში მონაწილე 
ფედერაციების უმრავლესობის მიერ არ სრულდება ან სუსტად სრულდება შემდეგი 
პრინციპები (პრინციპები გამოტანილია სლაიდზე და დარიგებულია ფურცელზე).

ქართულ სპორტში კარგი მმართველობის განვითარების პროცესში სუბიექტების როლი და 
მონაწილეობა

 თქვენი აზრით, ქართულ სპორტში კარგი მმართველობის შემდგომი განვითარების მიზ
ნით, რა როლი ენიჭება:

o სპორტის სამინისტროს, პარლამენტს, სხვა სამთავრობო უწყებებს?
o საერთაშორისო სპორტულ ორგანიზაციებს (ფედერაცია, ოლიმპიური კომიტეტი 

და სხვა)?
o სხვა სუბიექტებს? (გთხოვთ, დაასახელეთ)

 ქართულ სპორტში კარგი მმართველობის შემდგომი განვითარების მიზნით, რა ტიპის 
ხელშეწყობა და მხარდაჭერა ესაჭიროებათ სპორტულ ორგანიზაციებს? გთხოვთ, 
ჩამოთვალოთ და დაასაბუთოთ თქვენი პასუხები.

o სახელმწიფო დაწესებულებების მხრიდან
o საერთაშორისო სპორტული ორგანიზაციების მხრიდან
o კერძო სექტორის მხრიდან და სხვა
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კითხვები საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და  
სპორტის სამინისტროს წარმომადგენლებისთვის

1. 2015 წელს სამინისტრომ დააფუძნა „სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და და-
ფინანსების საბჭო“ და განსაზღვრა დაფინანსების სტანდარტები/კრიტერიუმები. სტან-
დარტების ერთ-ერთი ჯგუფია „კარგი მმართველობა“.

o რით იყო და არის განპირობებული „კარგი მმართველობის“ არსებობა შეფასების 
სისტემაში? რა მიზანს ემსახურება ეს კრიტერიუმები?

o არსებული სისტემაში, როგორ განსაზღვრავთ „კარგ მმართველობას?“ რა არის 
„კარგი მმართველობა?“

o რა ფორმით იყვნენ ჩართულნი სპორტული ფედერაციები „კარგი მმარ თვე-
ლობის“ კრიტერიუმების შემუშავებაში?

2. როგორ შეცვალა „კარგი მმართველობის“ სისტემის შემოღებამ ფედერაციების საქ-
მიანობა? რამდენად გაიზარდა ფედერაციების საქმიანობის ეფექტიანობა და დამო-
უკიდებლობის ხარისხი? დოპინგის წინააღმდეგ ბრძოლა და სხვა?

3. დღევანდელი მდგომარეობით, სამინისტროს მიერ გაკეთებული შეფასების მიხედვით, 
„კარგი მმართველობის“ რომელი კრიტერიუმების გამოყენება აღარ წარმოადგენს 
გამოწვევას ფედერაციებისთვის? რომელი კრიტერიუმების გამოყენება უჭირთ?

• როგორ ფიქრობთ, რა არის ამის მიზეზი? 

4. როგორ ეხმარება სამინისტრო სპორტულ ფედერაციებს „კარგი მმართველობის“ კრიტე-
რიუმების შესრულებაში?

• რა კონკრეტულ აქტივობებს ახორციელებს?

5. როგორ აფასებენ სპორტული ფედერაციები დაფინანსების არსებულ სისტემას? განსა-
კუთრებით, „კარგი მმართველობის“ ჯგუფის კრიტერიუმებს? რამდენად ხედავენ ისინი 
ამის მნიშვნელობას?

6. არსებული „კარგი მმართველობის“ არაერთგვაროვანი კრიტერიუმების გათვალისწინე-
ბით, პრაქტიკაში როგორ ხდება ფედერაციების საქმიანობის შეფასება? რა სირთულეებს 
აწყდება სამინისტრო შეფასების პროცესში?

• როგორ ხდება კარგი მმართველობის გამოყენების „გაზომვა“?

7. გთხოვთ, დაასახელეთ „კარგი მმართველობის“ შეფასებისა და ფედერაციების მიერ 
განხორციელების არსებული სისტემის სუსტი და ძლიერი მხარეები (კრიტერიუმები, 
გამოყენება, მონიტორინგი, შეფასება). 

• რისი შეცვლაა აუცილებელი?
• რამდენად საკმარისია სამინისტროს რესურსი 62 სპორტული ორგანიზაციის ყო-

ველ  წლიური შეფასებისთვის?

8. რამდენად აქტუალურია დღეს ქართულ სპორტში კარგი მმართველობის შემდგომი გან-
ვითარება?

• აქვს თუ არა სამინისტროს შესაბამისი გეგმები, პროექტები?
• რა არის საჭირო იმისთვის, რომ სპორტულმა ფედერაციებმა უფრო მასშტაბურად 

გამოიყენოთ შესაბამისი პრინციპები?
• ამ პროცესში რა როლი ენიჭება სამინისტროს, პარლამენტს, ფედერაციებს და 

სხვა უწყებებს?

9. თქვენი შეფასებით, მოკლე და საშუალოვადიან პერიოდში „კარგი მმართველობის“ 
რომელ სავალდებულო პრინციპებს დანერგავდით ქართულ სპორტში?

• გთხოვთ, დაასაბუთოთ თქვენი მოსაზრება.
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10. თქვენი აზრით, რა გავლენას ახდენს სპორტის არსებული პოლიტიკა და კანონმდებლობა 
სპორტში კარგი მმართველობის განვითარებაზე? რომელ ასპექტებშია ის ხელშემწყობი 
და ხელშემშლელი? 

11. თქვენი აზრით, რამდენად სასარგებლო იქნება „სპორტში კარგი მმართველობის 
კოდექსის“ არსებობა? რა უნდა იყოს გათვალისწინებული კოდექსში?


