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თემა - აქტიური მოქალაქეობა და სამოქალაქო საზოგადოება 
(დემოკრატიული საზოგადოების მახასიათებლები) 

ამ თავში გაეცნობით, რა ცოდნა და უნარ-ჩვევები უნდა ჰქონდეს სამოქალაქო 

საზოგადოების აქტიურ წევრს. გააცნობიერებთ მოქალაქეთა მშვიდობიანი თანაარსებობის 

მნიშვნელოვან მახასიათებლებს – თანასწორობასა და პლურალიზმს1. 

პირველ ყოვლისა, უნდა განვსაზღვროთ, რას ნიშნავს, იყო მოქალაქე. მოქალაქის ცნების 

განმარტება მრავალმხრივია. სამართლებრივი თვალსაზრისით, მოქალაქე პიროვნებაა, რომლის 

მოქალაქეობრივ და პოლიტიკურ უფლებებს იცავს სახელმწიფო, სადაც ის ცხოვრობს. ასევე, 

მოქალაქეებს აქვთ მოვალეობები სახელმწიფოს წინაშე, რომელთა შორის ძირითადია ქვეყნის 

კანონების დაცვა, სავალდებულო სამხედრო სამსახური, შემოსავლიდან გადასახადების 

გადახდა და სხვ. 

ისტორიულად და დღესაც მოქალაქის ცნების მთავარი განმსაზღვრელი პიროვნების მიერ 

უფლებების გამოყენება და მოვალეობების შესრულებაა. გახსოვდეთ, რომ ადამიანსა და 

მოქალაქეს შორის ძირითადი განსხვავება ისაა, რომ ადამიანს დაბადებიდან აქვს მინიჭებული 

უფლებები, ხოლო მოქალაქეს, უფლებების გარდა, აკისრია მოვალეობებიც. 

სამწუხაროდ, რიგ ქვეყნებში თანამედროვე მოქალაქე აქტიურად არ მონაწილეობს 

საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესებში. ძირითადად, მისი მონაწილეობა შემოიფარგლება 

არჩევნებში ხმის მიცემით, ზოგჯერ ამასაც არ აკეთებს. ამგვარი ნიჰილისტური2 

დამოკიდებულება აფერხებს დემოკრატიის განვითარებას. 

საზოგადოებრივად აქტიური მოქალაქე ჩართული უნდა იყოს სხვადასხვა 

საზოგადოებრივ საქმეში, ინტერესდებოდეს ქვეყანაში, ქალაქში, თემში მიმდინარე 

პროცესებით, ხმამაღლა სვამდეს შეკითხვებს საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. 

განვითარებულ დემოკრატიულ ქვეყნებში აქტიური მოქალაქეები მონიტორინგს უწევენ 

ხელისუფლებას ადგილობრივ და ცენტრალურ დონეზე, სამოქალაქო საზოგადოების 

სხვადასხვა ინსტიტუტთან თანამონაწილეობით, ახდენენ საზოგადოებისა და ხელისუფლების 

ყურადღების მობილიზაციას არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით, აქტიურად იყენებენ 

მედიასაშუალებებს, საჯარო გამოსვლებსა და მშვიდობიან აქციებს აზრის გამოსახატავად. 

 
1 პლურალიზმი – აზრების მრავალფეროვნების არსებობა და მათი აღიარება. 
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ამ თვისებების მქონე მოქალაქეებისგან შემდგარი სოციუმი წარმოადგენს სამოქალაქო 

საზოგადოებას. სამოქალაქო საზოგადოება არის ინდივიდების მიერ ინიცირებული, 

თვითმმართველობისა და მოქალაქეთა მიერ ნებაყოფლობით ჩამოყალიბებული ასოციაციების 

და ორგანიზაციების ერთობლიობა. მათი მოღვაწეობა სახელმწიფოს მხრიდან პირდაპირი 

ჩარევისაგან კანონით არის დაცული. სახელმწიფოს არ აქვს უფლება, თვითნებურად 

შეზღუდოს მათი საქმიანობა. 

ქვეყანაში ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოსაყალიბებლად ყოველი თქვენგანი 

უნდა გახდეს საზოგადოებრივად აქტიური მოქალაქე. ამაში დაგეხმარებათ დემოკრატიული 

სახელმწიფოს მახასიათებელი ნიშნების კარგად გააზრება. 

დემოკრატიული სახელმწიფოს მახასიათებელი ნიშნებია: თანასწორობა, კანონის 

უზენაესობა, დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა, თავისუფალი, სამართლიანი არჩევნები, 

ხელისუფლების გამჭვირვალობა, ხელისუფლების დამოუკიდებელ შტოებად დაყოფა, 

დამოუკიდებელი მედია, ადამიანის უფლებათა და უმცირესობათა დაცვა, პლურალიზმი. 

განვმარტოთ თითოეული მახასიათებელი ცალ-ცალკე. 

თანასწორობა გულისხმობს ყველა ადამიანის თანასწორობას უფლებებისა და კანონის 

წინაშე, მიუხედავად მათი ეთნიკური წარმომავლობისა, ასაკისა, სქესისა, რელიგიისა, უნარისა 

და ა.შ. ყველა ადამიანის უფლება დაცული უნდა იყოს, რადგან ყველა ადამიანი დაბადებიდან 

თანასწორია. 
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დემოკრატიულ საზოგადოებაში ნებისმიერი ჯგუფი, როგორიცაა ბავშვები, ქალები, 

მოხუცები, ემიგრანტები3, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები4, ეროვნული 

უმცირესობები5, არ განიცდიან დისკრიმინაციას6, რაც იმას ნიშნავს, რომ არ ხდება მათი 

უფლებების შეზღუდვა, პირიქით, მათ ეხმარებიან, გამოავლინონ თავიანთი ინდივიდუალობა 

და ჩაერთონ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. დემოკრატიული საზოგადოება უზრუნველყოფს 

მოქალაქეთა მაქსიმალურ თანასწორობას. 

დემოკრატიულ საზოგადოებაში ასევე მნიშვნელოვანია კანონის უზენაესობა. 

კანონის წინაშე ყველა თანასწორი უნდა იყოს. დემოკრატიულ გარემოში სამართლიანობას 

კანონის უზენაესობა განაპირობებს. კანონი ზღუდავს ადამიანს – მას გარკვეულ მოვალეობებსა 

და პასუხისმგებლობებს აკისრებს. ამავე დროს, ის პიროვნებას იცავს უსამართლობისგან. 

ხაზგასმით უნდა აღვნიშნოთ, რომ დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი მახასიათებელი დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემაა. სასამართლოს 

საშუალებით ხდება დანარჩენი ორი ხელისუფლების – საკანონმდებლო და აღმასრულებლის 

შეზღუდვა; ასევე – მოქალაქის კონსტიტუციური უფლებების დაცვა.  

უნდა გახსოვდეთ, რომ დემოკრატიის მნიშვნელოვანი მონაპოვარია თავისუფალი 

არჩევნები. თავისუფალი არჩევნები ხორციელდება მაშინ, როდესაც მასში მონაწილეობის 

უფლების მქონე პირებს აქვთ შესაძლებლობა, დაუბრკოლებლად და ზემოქმედების გარეშე 

მისცენ ხმა სასურველ კანდიდატებს. თავისუფალი არჩევნების შედეგები სამართლიანად უნდა 

ასახავდეს ელექტორატის7 ნებას. ყოველი საერთაშორისო საარჩევნო პრინციპი ითვალისწინებს 

 
3 ემიგრანტი – პირი, რომელიც მუდმივად საცხოვრებლად მიემგზავრება სხვა სახელმწიფოში. 

4 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი – შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი არის ადამიანი, 
რომელსაც დაავადების, ტრავმის, გონებრივი თუ ფიზიკური დეფექტის შედეგად, ჯანმრთელობის მეტ-ნაკლებად 
მოშლის გამო, დარღვეული აქვს ორგანიზმის სასიცოცხლო ფუნქციები, რაც განაპირობებს პროფესიული შრომის 
უნარის სრულ ან ნაწილობრივ დაკარგვას ანდა ყოფა-ცხოვრების არსებით გაძნელებას, რასაც იგი მიჰყავს 
ქმედითუნარიანობის დროებით ან მუდმივ შეზღუდვამდე და სოციალური დაცვის საჭიროებამდე (საქართველოს 
კანონი სამედიცინო, სოციალური ექსპერტიზის შესახებ, ზოგადი დებულება, მუხლი 3). 

5 ეროვნული უმცირესობები – მოცემულ ქვეყანაში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის არადომინირებული 
ნაწილი, რომელიც უმრავლესობისგან განსხვავდება თავისი ეთნიკური, რელიგიური თუ ლინგვისტური 
მახასიათებლებით და სურს შეინარჩუნოს საკუთარი თვითმყოფადობა. 

6 დისკრიმინაცია – ცალკეული პირების ან ჯგუფების უფლებების შეზღუდვა ან მათდამი უარყოფითი 
დამოკიდებულება დასაბუთების გარეშე. 

7ელექტორატი – ადამიანები, რომელთაც შეუძლიათ, მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა დონის არჩევნებში 
და მხარი დაუჭირონ  რომელიმე  ჯგუფს. 
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თითოეული ადამიანის უფლებას, თავისუფლად მიიღოს მონაწილეობა საკუთარი 

სახელმწიფოს მმართველობაში. 

დემოკრატიის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელია პლურალიზმი და 

მრავალფეროვნება8, რაც გულისხმობს ცხოვრების წესის, მოსაზრებებისა და ინტერესების 

მრავალფეროვნებას. პლურალის- ტური საზოგადოების წევრებს გააჩნიათ პიროვნული 

თავისუფლება, მაგრამ ასევე მათ უწევთ ერთმანეთთან აქტიური თანამშრომლობა, 

ურთიერთდათმობის გზით შეთანხმებისა და საერთო მიზნების მისაღწევად. 

პლურალიზმის შემადგენელი ელემენტებია: მრავალფეროვნების (ტრადიციების, 

რელიგიური რწმენის, მორალური ღირებულებების და ა.შ.) პატივისცემა, ინდივიდუალური 

უფლებების დაცვა, პოლიტიკური გამჭვირვალობა, მოქალაქეთა 

მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, თანხმობის 

გზების ძიება ერთიანი მიზნის მისაღწევად. ადამიანის 

თანასწორობას, კანონის უზენაესობას, პლურალიზმს, უფლებების 

დაცვას მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს პროფესიული, 

დამოუკიდებელი მედია. იგი ხელს უწყობს მოსახლეობისთვის 

აქტუალურ თემებზე დისკუსიების ჩატარებას, სადაც სამოქალაქო 

საზოგადოების წარმომადგენლებს საშუალება აქვთ, მონაწილეობა 

მიიღონ მათთვის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვაში. 

დამოუკიდებელმა მედიამ უნდა უზრუნველყოს აზრის გამოხატვის თავისუფლება, რაც 

გულისხმობს იმას, რომ მოქალაქეს აქვს უფლება, თავისი შეხედულებისამებრ ზეპირად, 

წერილობით ან სხვა სახით მოიძიოს, მიიღოს და გაავრცელოს ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, 

რომელიც არ ეწინააღმდეგება ქვეყანაში მოქმედ კანონმდებლობას. 

დემოკრატიის უმნიშვნელოვანესი ელემენტია ხელისუფლების ინსტიტუტების 

გამჭვირვალობა, რაც გულისხმობს იმას, რომ საზოგადოებამ იცოდეს, რატომ და როგორ იღებს 

მთავრობა ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას, როგორ იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტი, რომელიც 

თითოეული მოქალაქის მიერ გადახდილი გადასახადებიდან არის შემდგარი. 

აქტიური მოქალაქე რომ გახდეთ, თქვენ უნდა შეძლოთ საზოგადოებრივ საქმიანობაში 

მონაწილეობის მიღება, პრობლემის დანახვა და მისი გადაჭრის გზების ძიება. საზოგადოების 

 
8 მრავალფეროვნება – არსებობს მაშინ, როდესაც მთელი საზოგადოება და თემი, ყოველი   

უმცირესობათა   ჯგუფი სამართლიანად მონაწილეობს ყველა იმ გადაწყვეტილების მიღებაში, რომელიც 

ეხება ამ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებს. 
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მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ხელს უწყობს სახელმწიფოსა და 

საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის აქტიურ თანამშრომლობას. საზოგადოებრივი 

ჩართულობა ეხმარება ინსტიტუტებს, გაითვალისწინონ საზოგადოების ინტერესები. 

მოქალაქის ნებაყოფლობითი მონაწილეობა ქვეყნისა და საზოგადოების განვითარების 

აქტივობებში ეხმარება პიროვნებას, გააცნობიეროს საკუთარი საჭიროებები, პრობლემები, 

როლები და პასუხისმგებლობები. საკუთარი როლის მნიშვნელობის გააზრება პიროვნებას 

თვითრწმენას უმაღლებს და უბიძგებს საკუთარი ინიციატივით პრობლემის მოგვარებისკენ. 

 

ტესტური დავალებები 

შეგახსენებთ, რომ ტესტური დავალებების ძირითადი დანიშნულებაა, უკეთ გავიაზროთ 

თეორიული მასალა და შევძლოთ მისი დაკავშირება რეალურ ცხოვრებასთან. სავარჯიშოებში 

გამიზნულად არის ჩადებული არასწორი ფორუმილირებები, რომლებიც შესაძლოა უფრო 

ცხოვრებისეული იყოს, მაგრამ არ იყოს თანხვედრაში სამოქალაქო განათლების 

ღირებულებებთან და პრიორიტეტებთან. 

სავარჯიშოების შესრულებისას აირჩიეთ ერთი სწორი პასუხი.  

მნიშვნელოვანია, სავარჯიშოს შესრულების შემდეგ განხორციელდეს ტესტის შესრულების 

პროცესში დაშვებული შეცდომების ანალიზი, ამისათვის საჭიროა დავასაბუთოთ, თუ რატომ 

აღმოჩნდა ესა თუ ის პასუხი სწორი ან არასწორი.  მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი არგუმენტები 

ემყარებოდეს ობიექტურ მტკიცებულებებს, ამ  შემთხვევაში - ტესტურ დავალებებთან ერთად 

მოცემულ თეორიულ მასალას. 

1) მოქალაქე, სამართლებრივი თვალსაზრისით არის პიროვნება, რომლის მოქალაქეობრივ და 

პოლიტიკურ უფლებებს იცავს სახელმწიფო, სადაც ის ცხოვრობს. მოქალაქეს სახელმწიფოს 

წინაშე აქვს: 

ა) ქვეყნის კანონების დაცვის მოვალეობა და სხვა მოვალეობები. 
ბ) შემოსავლიდან გადასახადების გადარიცხვების გაკონტროლების და სხვა მოვალეობები. 
გ) პროფესიული სამხედრო სამსახურის და სხვა მოვალეობები. 
 

2) ადამიანი და მოქალაქე - ურთიერთმიმართება და განსხვავება ისაა, რომ: 

ა) პიროვნების მიერ ხდება უფლებების გამოყენება, ხოლო ტრადიციული მოვალეობების 
შესრულება ნიშნავს მოქალაქეობას. 
ბ) ადამიანს დაბადებიდან აქვს მინიჭებული უფლებები, ხოლო მოქალაქეს უფლებების გარდა 
აკისრია მოვალეობები. 
გ) პიროვნების მიერ უფლებების გამოყენება  და მოვალეობების შესრულება არის დაბადებიდან 
მინიჭებული უფლებები. 
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3) დემოკრატიის განვითარებას აფერხებს:  
ა) არჩევნებში    მონაწილეობა ანუ  ნიჰილისტური დამოკიდებულება. 
ბ) მოქალაქის აქტიური მონაწილეობა საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესებში. 
გ) საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესებში არ მონაწილეობა და არჩევნებისადმი 
ნიჰილისტური დამოკიდებულება. 
 

4) საზოგადოებრივად აქტიური მოქალაქე: 

ა) ჩართული უნდა იყოს სხვადასხვა საზოგადოებრივ საქმეში.  
ბ) ინტერესდებოდეს ქვეყანაში, ქალაქში, თემში, მეგობრებში, ოჯახში თუ ნათესავებში  
მიმდინარე პროცესებით. 
გ) თანამოაზრეებთან სვამს შეკითხვებს საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე.  

 

5) აქტიური მოქალაქეები განვითარებულ დემოკრატიულ ქვეყნებში: 

ა) ადგილობრივ ხელისუფლებას მონიტორინგს ინდივიდუალურად უწევენ, ხოლო 
ცენტრალურ ხელისუფლებას კოალიციების საშუალებით.  
ბ) სამოქალაქო საზოგადოების სხვადასხვა ინსტიტუტთან ერთად ახდენენ საზოგადოებისა და 
ხელისუფლების ყურადღების მობილიზაციას არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით. 
გ) ლოგიკური აზრის გამოსახატავად აქტიურად იყენებენ მედიასაშუალებებს, საჯარო 
გამოსვლებსა და მშვიდობიან აქციებს. 
 

6) სამოქალაქო საზოგადოება: 

ა) არის კოლექტივების მიერ ინიცირებული, თვითმმართველობისა და მოქალაქეთა მიერ 
ნებაყოფლობით ჩამოყალიბებული ასოციაციების და ორგანიზაციების ერთობა.  
ბ) არის ერთიდაიგივე სფეროში დასაქმებული პროფესიონალების ერთობა, რომელიც იცავს 
აქტიურ მოქალაქეებს მათ საქმიანობაში სახელმწიფოს მხრიდან კანონიერი პირდაპირი 
ჩარევისაგან.  
გ) ძლიერია, როდესაც სახელმწიფოს არ აქვს უფლება, თვითნებურად შეზღუდოს 
მოქალაქეების საქმიანობა.  
 

7) ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოსაყალიბებლად მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ 

დემოკრატიული სახელმწიფოს მახასიათებელი ნიშნები: 

ა) პლურალიზმი, ადამიანის უფლებათა და უმცირესობათა დაცვა, თანასწორობა. 
ბ) კანონის უზენაესობა, დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა, უმრავლესობის ინტერესებზე 
მორგებული არჩევნები. 
გ) ბიზნესის გამჭვირვალობა, ხელისუფლების დამოუკიდებელ შტოებად დაყოფა, 
დამოუკიდებელი მედია. 
 

8) თანასწორობა: 

ა) არის ყველა ადამიანის თანასწორობა უფლებებისა და კანონის წინაშე,  მათი ეთნიკური 
წარმომავლობის, ასაკის, სქესის, რელიგიის, უნარის და ა.შ. მიუხედავად, დამსახურების 
შესაბამისად. 
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ბ) არის  დაცული ადამიანის უფლებები, რადგან ყველა ადამიანი დაბადებიდან ერთნაირია.  
გ) არის ეთნიკური წარმომავლობის, ასაკის, სქესის, რელიგიის, უნარის და ა.შ. მიუხედავად 
ყველა ადამიანის თანასწორობა უფლებებისა და კანონის წინაშე. 
 

9) დემოკრატიული საზოგადოება უზრუნველყოფს მოქალაქეთა მაქსიმალურ თანასწორობას, 

რაც გულისხმობს: 

ა) ბავშვების, ქალების, მოხუცების, ემიგრანტების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
პირების, რელიგიური ან ეთნიკური უმრავლესობების დისკრიმინაციისაგან დაცვას. 
ბ) ნებისმიერი სოციალური ჯგუფის უნიკალური ნიჭის გამოვლენას და  საზოგადოებრივ 
ცხოვრებაში  ჩართვას. 
გ) კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა კანონის წინაშე 
თანასწორობას,  კანონის უზენაესობას. 
დ) კანონის მიერ ადამიანის შეზღუდვას, მისთვის გარკვეული მოვალეობებისა და 
პასუხისმგებლობების დაკისრებას და ამავდროულად მის დაცვას უსამართლობისგან.    
 

10) დემოკრატიული სახელმწიფოს პირობებში: 

ა)  სასამართლო სისტემა დომინანტია, მისი საშუალებით ხდება საკანონმდებლო და 
აღმასრულებელი ხელისუფლებების შეზღუდვა. 
ბ) სასამართლოს მეშვეობით უნდა მოხდეს მოქალაქის კონსტიტუციური უფლებების დაცვა.  
გ) მოქალაქის კონსტიტუციური უფლებების დაცვის საქმეში სასამართლო სისტემა 
დამოკიდებელია დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლების განვითარების კურსზე. 
  

11) დემოკრატიის მნიშვნელოვანი მონაპოვარი თავისუფალი არჩევნებია, რომელიც 

ხორციელდება მაშინ თუ:  

ა) არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მქონე პირებს აქვთ შესაძლებლობა, დაუბრკოლებლად 
და ანტიეროვნული ზემოქმედების გარეშე მისცენ ხმა სასურველ კანდიდატებს.  
ბ) თავისუფალი არჩევნების შედეგები სამართლიანად ასახავს ამომრჩევლების/ელექტორატის 
გრძნობებს.  
გ) ყოველი საერთაშორისო საარჩევნო  პრინციპი ითვალისწინებს ყოველი ადამიანის უფლებას 
თავისუფლად მიიღოს მონაწილეობა საკუთარი სახელმწიფოს მმართველობაში. 
 

12) პლურალიზმი და მრავალფეროვნება დემოკრატიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

მახასიათებელია, რაც გულისხმობს: 

ა) ცხოვრების წესის, მოსაზრებების, ინტერესების, ტრადიციების, რელიგიური რწმენის, 
მორალური ღირებულებების და ა.შ.  თავსებადობას და პატივისცემას.  
ბ) საზოგადოების წევრების მოსაზრებების მრავალფეროვნებას, პიროვნულ თავისუფლებას, 
ურთიერთდათმობის გზით შეთანხმებისა და საერთო მიზნის მიღწევას.  
გ) ინდივიდუალური უფლებების დაცვას, პოლიტიკურ გამჭვირვალობას, კვალიფიციურ 
მოქალაქეთა მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. 
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13) დამუკიდებელი მედია ხელს  უწყობს:  

ა) ადამიანის თანასწორობას, კანონის უზენაესობას, პოპულიზმს, მოქალაქეთა ინტერესების 
დაცვას. 
ბ) მოსახლეობისთვის აქტუალურ თემებზე მნიშვნელოვანი საკითხების ირგვლივ დისკუსიების 
ჩატარებას. 
გ) აზრის გამოხატვის თავისუფლებას, ზეპირი, წერილობითი ან სხვა  ნებისმიერი სახის 
ინფორმაციის მოიძიებას, მიღებას და გავრცელებას თუ ის არ ეწინააღმდეგება მთავრობის 
ინტერესებს. 
 

14) ხელისუფლების ინსტიტუტების გამჭვირვალობა დემოკრატიის უმნიშვნელოვანესი 

ელემენტია,  რაც გულისხმობს იმას, რომ საზოგადოებამ იცოდეს: 

ა)  რატომ და როგორ მიიღო მთავრობამ ეს თუ ის გადაწყვეტილება. 
ბ) როგორ იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტი, რომელიც თითოეული მოქალაქის კეთილი ნებით 
არის შედგენილი.   
გ) რატომ და როგორ ხარჯავს მთავრობა ბიუჯეტს, რომელიც თითოეული მოქალაქის 
გადახდილი გადასახადებიდან არის შემდგარი.  
 

15) ქვეყნისა და საზოგადოების განვითარების აქტივობებში ნებაყოფლობითი მონაწილეობა 

ეხმარება პიროვნებას: 

ა) გააცნობიეროს საკუთარი მისია, სურვილები, პრობლემები, როლი და შესაძლებლობები.  
ბ) გაიაზროს საკუთარი როლი, აიმაღლოს თვითრწმენა და საზოგადოების მხარდაჭერილი 
ინიციატივებით მოაგვაროს პრობლემები. 
გ) ხელი შეუწყოს სახელმწიფოსა და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის აქტიურ 
თანამშრომლობას,  საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებას. 
 

 

 


