
 



1  

სოციალური ინტერვენციის (social venture) პირველი ტიპი გახლავთ სოციალური სერვისის 

მიწოდება. ამ შემთხვევაში გაბედული და ამ საქმეზე გადამდგარი ინდივიდი ცდილობს 

გამოსავლი იპოვნოს ერთ-ერთ მძიმე პრობლემაზე, ვთქვათ მზურნველობის მიღმა დარჩენილ 

ბავშვებსა და მათთვის ხარიხიანი განათლების უზრუნველყოფაზე. ამისთვის, ის ქმნის 

პროგრამას, რომლის ფარგლებში, მაგალითად, შენდება სკოლა ამ ბავშებისთვის, რომელიც 

უზურნველყოფს ზრუნვას და განათლებას. ახალ სკოლას ალბათ შეეძლება ბავშების 

დახმარება. რამდენიმე ბავშვი ალბათ შეძლებს კიდეც სიღატაკის ბორკილებს თავი დააღწიოს 

და საკუთარი ცხოვრება გარდაქმნას. მაგრამ, თუ ამ წამოწყების დიზაინი არ ითვალისწინებს 

ფართო მასშტაბზე გასვლას ან არ მოხდება მისი რეპლიკაცია უამრავი სხვა პირის ან კომპანიის 

მიერ, იგი ვერ მიაღწევს ახალ სისტემურ ცვლილებას. ამგვარი ტიპის სოციალური სერვისები 

არასდროს არღვევენ ლიმიტირებულ ჩარჩოებს: მათი ზეგავლენა ყოველთვის იქნება 

შეზღუდული და შეეხება მხოლოდ სერვისის უშუალო ბენეფიციარ მოსახლეობას. მათი 

გავრცელების არეალი დამოკიდებულია იმ რესურსებზე, რომელთა მობილიზებასაც ისინი 

შეძლებენ. მსოფლიოში უამრავი ასეთი ორგანიზაცია არსებობს: მათი განზრახვა 

კეთილშობილიურია, ხოლო პროექტის განხორციელება - სამაგალითო. მაგრამ იგი არ უნდა 

მივიჩნიოთ სოციალური მეწარმეობად. 

რასაკვირველია, შეიძლებოდა გვეფიქრა სკოლის სოციალურ საწარმოდ გარდაქმნაზე, მაგრამ 

ამ შემთხვევაში აუცილებელი იქნებოდა იმგვარი გეგმის არსებობა, რომლის მიხედვითაც 

სკოლა შეძლებდა სკოლების მთელი ქსელის შექმნას და ხანგრძლივვადიანი მხარდაჭერის 

ბაზის შექმნას. ინტერვენციის ამ ორ სახეობას - სოციალურ საწარმოსა და სოციალურ სერვისს 

შორის განსხვავება მდგომარეობას არა თავდაპირველ სამეწარმეო კონტექსტში ან 

დამფუძნებლების თვისებებში, არამედ იმ ცვლილებებში, რაც თითოეულ ინტერვენციას 

მოჰყვება. წარმოიდგინეთ რა მოხდებოდა ენდრიუ კარნეგის საჯარო ბიბლიოთეკების მთელი 

სისტემა კი არა, მხოლოდ ერთი ბიბლიოთეკა რომ შეექმნა. ის ერთი ბიბლიოთეკა უდავოდ 

წაადგებოდა ადგილობრივ თემს, მაგრამ არა მილიონობით ამერიკელს, რომლებიც დღესაც 

სარგებლობენ ამ ბიბლიოთეკებით. სწორედ ენდრიუ კარნეგის ხედვა იმ მუდმივი 

ეკვილიბრიუმის შესახებ, რომელსაც შექმნიდა ეს სისტემა იმით, რომ უზურნველყოფდა 

ინფორმაციასა და ცოდნაზე წვდომას ყველა მოქალაქისთვის, სძენს მას სოციალური მეწარმის 

რეპუტაციას. 

სოციალური ინტერვენციის მეორე ტიპს სოციალური აქტივიზმი წარმოადგენს. ამ 

შემთხვევაშიც აქტივობის მოტივატორი კონკრეტული პრობლემის არსებობაა. გარდა ამისა, 

იგივე რჩება აქტორის მახასიათებლების რამდენიმე ასპექტი - ინსპირაცია, კრეატიულობა, 

გამბედაობა და სიმტკიცე. თუმცა, განსხვავებულია აქტორის ქმედებების ორიენტაცია: 

პირდაპირი ქმდებების ნაცვლად, როგორც ამას სოციალური მეწარმე გააკეთებდა, სოციალური 

აქტივისტი ცდილობს მიაღწიოს ცვლილებას არაპირდაპირი აქტივობით, ანუ სხვა აქტორებზე 

- მთავრობებზე, არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, მომხმარებლებსა და დასაქმებულებზე 

გავლენის მოხდენით, რათა ამ უკანასკნელებმა მიმართონ პირდაპირ ქმედებას. რატომ არ 

შეიძლება ვუწოდოთ ამ ადამიანებს სოციალური მეწარმეები? რასაკვირველია, არაფერი 

ტრაგიკული არ მოხდებოდა ასეც რომ მოვქცეულიყავით. მაგრამ ამ ადამიანებს უკვე დიდი 

ხანია  აქვთ  სხვა  სახელი  და  მდიდარი  ტრადიცია,  რომლის  სათავეებთან  დგანან   მარტინ 
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ლუთერ კინგი, მაჰათმა განდი და ვაცლავ ჰაველი. სწორედ ეს ადამიანები არიან სოციალური 

აქტივისტები და შესაბამისად, მათთვის სხვა სახელის, მაგალითად, სოციალური მეწარმეების, 

მიცემა დააბნევდა საზოგადოებას, რომელმაც უკვე იცის ვინ არის და რას აკეთებს სოციალური 

აქტივისტი. ეს ნაბიჯი სიკეთეს არც სოციალური მეწარმეობის და არც სოციალური 

აქტივიზმის მიზანს არ მოუტანდა. 

სოციალური მეწარმეობის განსაზღვრებისა და სოციალური სერვისის მიწოდებისა და 

სოციალური აქტივიზმისგან მისი განსხვავების ჩამოყალიბების შემდეგ, ჩვენ უნდა 

გავაცნობიეროთ, რომ მრავლი სოციალური აქტორი მისდევს არა მხოლოდ თითოეული 

ტიპისთვის დამახასიათებელ სტრატეგიას, არამედ ხშირად ქმნიან ჰიბრიდულ მოდელებსაც. 

 

 

მოცემული დიაგრამა ასახავს ამ სამ განმარტებას მხოლოდ მათი უნიკალური 

მახასიათებლების მიხედვით. წმინდა ფორმის სოციალური მეწამეობის შემთხვევაში, 

წარმატებული სოციალური მეწარმე პირდაპირ ქმდებას მიმართავს და ქმნის ახალ და მდგრად 

ეკვილიბრიუმს. სოციალური სერვისის მიმწოდებელი ასევე პირდაპირი ქმდების მეშვეობით 

ცდილობს მოქმედი ეკვილიბრიუმის გამოსავლების გამოსწორებას. მიუხედავად იმისა, რომ 

მნიშვნელოვანია შეგვეძლოს ამ სამი ფორმის გარჩევა, თუმცა ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, 

რომ პრაქტიკაში ისინი უფრო ჰიბრიდული ფორმებით გვხვდება. მაგალითად, სადავოა ის თუ 

რამდენად   გამოიყენა   იუნუსმა   სოციალური   აქტივიზმი   გრამინის   ბანკის,   სოციალური 
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მეწარმეობის კალასიკური მაგალითის, მიღწევების მასშტაბის გასაზრდელად. სოციალური 

მეწარმეობისა და სოციალური აქტივიზმის თანმიმდევრული მონაცვლეობის მეშვეობით 

(სადაც სოციალურ მეწარმეობას მოჰყვება სოციალური აქტივიზმი), იუნუსმა მოახერხა 

მიკროკრედიტის ტრანსფორმაცია გლობალური ცვლილების მასტიმულირებლად. ასევე, 

არსებობენ ორგანიზაციები, რომლებიც ერთდროულად იყენებენ როგორც სოციალურ 

მეწარმეობას, ასევე სოციალურ აქტივიზმსაც. ამის მაგალითია სტანდარტების დამდგენი ანუ 

მასერტიფიცირებელი ორგანიზაციები. მიუხედავად იმისა, რომ უშუალოდ ამგვარი 

ორგანიზაციების ქმედებები არ იწვევენ სოციალურ ცვლილებას, ისინი, ვინც ემორჩილებიან 

ამ სტანდარტებს, წამახალისებლებით თუ იძულებით, მიმართავენ ისეთ ქმდებებს, რომლებიც 

იწვევენ რეალურ ცვლილებებს. მაგალითად, ორგანიზაციებს შეუძლიათ პრაქტიკულად 

განახორციელონ სოციალური მეწარმეობა იმით, რომ დანერგონ დამაჯერებელი მიდგომა 

სტანდარტიზაციის მიმართ და წაახალისონ რეგულატორები და ბაზრის მონაწილეები 

თავადაც დანერგონ ამგვარი სტანდარტები. ამის ცნობილი მაგალითია სამართლიანი 

ვაჭრობის პროდუქტების სერტიფიცირება და მარკეტინგი ისეთი ორგანიზაციების მიერ, 

როგორიცაა ბრიტანული Cafédirect და ამერიკული TransFair USA, რომლებიც ქმნიან მზარდ 

ბაზრებს ყავისა და სხვა პროდუქციის იმ მიმწოდებლებისთვის, რომლებიც საკუთარ 

პროდუქციას პრემიუმ ფასად, რაც უზრუნველყოფს თანაბარ ანაზღაურებას მცირე 

მეწარმეებისთვის. ჰიბრიდული მოდელის განსაკუთრებით კარგ მაგალითს წარმოადგენს 

კაილაშ სატიარტის RugMark-ის კამპანია. სატიარტი მას შემდეგ დაინტერესდა ხალიჩების 

ქსოვის ინდუსტრიით, რაც გააცნობიერა ის ბარიერები, რომლებიც ხელს უშლიდა ინდოეთის 

ნაქსოვი ხალიჩებით ვაჭრობის სფეროში ჩაბმული ბავშების დახსნაში. RugMar-ის 

სასერტიფიკატო პროგრამის ჩამოყალიბებითა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

კამპანიით, რომლის მიზანსაც კლიენტების ინფორმირებულობა წარმოადგენდა, სატიარტიმ 

შეძლო უსამართლო ეკვილიბრიუმის დარღვევა და მისი, როგორც სერვისის მიმწოდებლის 

ეფექტიანობის გაზრდა აქტივისტისთვის დამახასიათებელი არაპირდაპირი ქმდების 

მეშვეობით. როდესაც ყიდულობენ RugMar-ის ნიშნიან ხალიჩებს, კლიენტებმა იციან, რომ მათ 

შექმნაში არ მონაწილეობდნენ მონურ შრომაში ჩაბმული ბავშვები და რომ მათი შექმნის 

პროცესი მიმდინარეობდა სამართლიან შრომით პირობებში. მან გათვალა, რომ მყიდველების 

ცნობიერების დონის ამაღლებით, შეეძლო მთლიანი ინდუსტრიის გარდაქმნა. სატიარტის 

მიერ ნაპოვნი გამოსავალი სწორედაც რომ მეწარმეობისა და აქტივიზმის გზაგასაყარზეა: 

RugMar-ის ნიშანი, რომელიც კრეატიული გადაწყვეტილებაა, ნაპოვნი იქნა პირდაპირი 

ქმდების შედეგად, მაგრამ მის ამოცანას გავლენის მოხდენა და განათლება წარმოადგენდა, 

ხოლო საბოლოო მიზანს - ახალი და დამაკმაყოფილებელი ბაზრისა და პროდუქციის 

ეკვილიბრიუმის შექმნა. სოციალური სერვისების მიწოდების გაერთიანებამ სოციალურ 

აქტივიზმთან უფრო ტაქტიკურ დონეზე შესაძლებელია ისეთი შედეგი მოიტანოს, რომელიც 

სოციალური მეწრამეობის ეკვივალენტია. განვიხილოთ, მაგალითად, სოციალური სერვისის 

მიმწოდებლის მაგალითი, რომელიც ამუშავებს სკოლას სოციალურად დაუცველთათვის. ამ 

სკოლას სერიოზული გავლენა აქვს მოსწავლეთა ამ მცირერიცხოვანი ჯგუფისთვის. თუ 

ორგანიზაცია გამოიყენებს სკოლის მიერ მიღწეულ შედეგებს სოციალური აქტივისტების 

მოძრაობის ჩამოსაყალიბებლად, რომლებიც ადვოკატირებას გაუწევენ მთავრობის მიერ 

მსგავსი პროგრამების მხარდაჭერას, ამ შემთხვევაში სოციალური სერვისის მიმწოდებელს 

შეეძლება შეცვალოს მთლიანი წესრიგი და იგივე ეფექტი მოახდინოს, რაც სოციალურ 

მეწარმეს ახასიათებს. 
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ჩვენ ღრმად ვართ დარწმუნებულები, რომ სოციალური მეწარმეობა ისევე სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანია საზოგადოების განვითარებისთვის, როგორც მეწარმეობა ეკონოიმკური 

პროგრესისთვის. შესაბამისად, ის უფრო მეტ ყურადღებას იმსახურებს. ცხადია, რომ ჯერ 

კიდევ ბევრი რამის შესწავლა მოგვიწევს სოციალური მეწარმეობის შესახებ, მათ შორის იმისიც, 

თუ რატომ არ აღიქვამენ მის შესწავლას სერიოზულად. ჩვენი რწმენით, სოციალური 

მეწარმეობის ნათელი განმარტება წვლილს შეიტანს ამ დარგის შემდეგომ განვითარებაში. 

სოციალური მეწარმე არის ადამიანი, რომელიც ცდილობს გაარღვიოს ის არახელსაყრელი, 

მაგრამ სტაბილური წესრიგი, რომელიც იწვევს კაცობრიობის რომელიმე ნაწილის 

მარგინალიზაციას და უგულებელყოფას და რომელიც მისი ინსპირაციით, უშუალო 

ქმედებითი, კრეატიულობით, სიმამაცითა და სიმტკიცით ცდილობს შეცვალოს სიტუაცია. 

სოციალურ მეწარმეს წვლილი შეაქვს ახალი, წესრიგის შექმნაში, რომელიც უზრუნველყოფს 

მუდმივ სარგებელს არა მხოლოდ სამიზნე ჯგუფების, არამედ მთლიანად საზოგადოებისთვის. 

ეს განსაზღვრება გვეხმარება განვასხვავოთ სოციალური მეწარმეობა როგორც სოციალური 

სერვისის მიმწოდების, ისე სოციალური აქტივიზმისგან. 


