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წინაისტორია Background

მიზანი Goal

1994 წელს საქართველოს ეკონომიკის რეფორმირების და განვითარების
საერთაშორისო ცენტრში შეიქმნა ბიზნეს სამართლის დეპარტამენტი, რომელიც
1995 წლის ბოლოს გამოეყო მას და 1996 წლის 8 თებერვალს რეგისტრაცია გაიარა
“საქართველოს ბიზნეს სამართლის ცენტრის” სახელწოდებით. სწორედ ამ სახელით გაიცნო იგი ქართულმა საზოგადოებამ და საერთაშორისო თანამეგობრობამ.
2002 წელს ორგანზაციის საქმიანობების არეალის მკვეთრი გაფართოების გამო და
მართვის სტრუქტურის ოპტიმიზაციის მიზნით გამგეობამ შეიმუშავა რეორგანიზაციის ერთწლიანი გეგმა. გარდაქმნების შედეგად 2003 წლის 25 ივნისიდან ბიზნეს
სამართლის ცენტრი ფონდ სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტად ჩამოყალიბდა.

1. სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება;
2. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისათვის ეფექტური საარსებო გარემოს ფორმირება;
3. საზოგადოების ცნობიერებისა და სამოქალაქო აქტივობის ზრდა;
4. დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრება;
5. კანონის უზენაესობა;
6. ეფექტური მმართველობა და მდგრადი ინსტიტუტების ფორმირება;
7. ეფექტური საჯარო პოლიტიკის ფორმირება და ადმინისტრირების გაუმჯობესება;
8. ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარება;
9. მდგრადი ეკონომიკური განვითარება და სიღარიბის დაძლევა.

In 1994, the Business Law Department was set up in the International Center for
Economic Reforms and Development of Georgia, which by the end of 1995 has
separated from it and registered on 8 February 1996 under the name "Georgia's
Business Law Center". This is the very name, under which the Georgian society and
international community became aware of it. In 2002, due to rapid expansion of the
organization's field of activities and with the purpose of optimizing the management
structure, the Board has developed a one-year reorganization plan. Following
several reorganizations, since 25 June 2003 the Business Law Center was formed into
the "Civil Society Institute" Foundation.

1. Development of the civil society;
2. Formation of enabling environment for the Civil Society Organizations;
3. Raising of public awareness and civil activities;
4. Introduction of democratic values;
5. Rule of law;
6.Good governance and formation of sustai-nable institutions;
7.Formation of effective public policy and improvement of administration;
8. Development of local self-government;
9.Sustainable economic development and overcoming of poverty.

მისია Mission

ორგანიზაციის მისიაა მდგრადი პოზიტიური ცვლილებების ხელშეწყობა, ქვეყანაში
უთანასწორობის, მარგინალიზაციის და სიღარიბის აღმოფხვრისათვის.

Organization's mission is to promote sustainable positive changes for eradicating inequality,
marginalization, and poverty in the country.
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თანამშრომლები

სათაო ოფისი

Staff

Head offices

ქ. თბილისი,

26 მაისის მოედანი #2, V სართული
2, May 26 Sqoare, V Floor,

Tbilisi 0171
ტელ/tel:(995 32) 236 56 75, 236 36 00
ფაქსი/fax (995 32) 233 04 17

ფილიალი Branch office

გამგეობის თავმჯდომარე

ქ. ბათუმი Batumi

პ.მელიქიშვილის ქ #59,
V სართული ბ18

დავით ტივიშვილი, ია გაბუნია, ეველინ შფეიხ-ბერი, ეკა დანელია, თემურ
ჯალიაშვილი, ლალი შალვაშვილი, თამარ ბოჭორიშვილი, ნინო მღვდელაძე, ნინო
კეთილაძე, გიორგი ავაზაშვილი, მარიამ ლაცაბიძე, ოლიკო გიორგობიანი, მარიამ
შანიძე, თეკლა ქაროსანიძე, გიორგი საბაძე, მალხაზ ლაგაზიძე;

59 P.Melikishvili st V Floor, Ap18
adjara@civilin.org

ბათუმის ფილიალი: ნათია აფხაზავა, ნინო ჩხაიძე, გვანცა დიასამიძე.

ვაჟა სალამაძე

Vazha Salamadze

Chairman of the Board

პროგრამები
სამართლის
სამოქალაქო საზოგადოების
ეფექტური მმართველობა
საჯარო პოლიტიკის
ეკონომიკური განვითარების

Programs

Legal
Civil Society Development
Good Governance
Public Policy
Economic Development

David Tivishvili, Ia Gabunia, Evelin Speich-Baer, Temur Jaliashvili, Eka Danelia, Lali
Shalvashvili, Tamar Bochorishvili, Nino Mgvdeladze, Nino Ketiladze, Giorgi
Avazashvili, Mariam Latsabidze, Oliko Giorgobiani, Mariam Shanidze, Tekla
Karosanidze, Malkhaz Lagazidze, Giorgi Sabadze;
Batumi Branch: Natia Apkhazava, Nino Chkhaidze, Gvanca Diasamidze.
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კანონი "მოხალისეობის შესახებ"

Law on “volunteerism”

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების კუთხით მნიშვნელოვანი კანონიმიიღო
საქართველოს პარლამენტმა - „მოხალისეობის შესახებ". კანონის ავტორია სამოქალაქო
საზოგადოების ინსტიტუტი, ხოლო ინიციატორი პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა
კომიტეტი. საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი განსაზღვრავს იმ
უფლება-მოვალეობებს, რომელიც მოხალისესა და მიმღებ ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს,
ანუ აწესრიგებს სამართლებრივ ურთიერთობებს. კანონის მიღება ავტომატურად ვერ
დაამკვიდრებს მოხალისეობის კულტურას სრულად, იგი არის ერთ-ერთი ნაბიჯი, რომ
აღნიშნული ინსტიტუტი განვითარდეს.
პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა უკვე მოაწერა ხელი კანონს და იგი ძალაში
შევიდა.
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი მოხალისეთათვის საგადასახადო შეღავათების მიმართულებით მუშაობას და ლობირებას აგრძელებს.

In terms of development of civil society, the Parliament of Georgia has passed an
important law on ''volunteerism''. The author of the law is the Civil Society Institute, while
its initiator is the Legal Affairs Committee of the Parliament. The law adopted by the
Parliament of Georgia defines those rights and duties, which a volunteer and a host
organization must have, in other words it regulates legal relations. Adoption of the law
cannot automatically establish a complete culture of volunteerism, it is one of the steps
to develop mentioned concept.
The President Giorgi Margvelashvili has already signed the law and it has entered
into force.
The Civil Society Institute continues to lobby and work towards tax concessions for
volunteers.
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ვებ-პორტალი

It has been the second year already that the Civil Society Institute successfully implements an online
training program, which is intended to be for representatives of civil society organizations and students.
The program consists of four modules:
Social Research Methods – course supervisor: Iago Kachkachishvili;
Public Policy Analysis – course supervisor: Keti Melikadze;
Advocacy and Lobbying – course supervisor: Vazha Salamadze;
Public Finance - Misha Dzagania, Oto Kikvadze.

The same as on the first cycle, on the second cycle of the training the interest in the program has
been high. In total 591 applications have been received, while on the site 240 individuals have
registered as participants - 180 CSO representatives and 60 students. What's regarding certified
participants, a total of 152 certificates have been issued - 124 to representatives of civil society
organizations, while 28 to students.

www.e-learning.ge

Web Portal

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი უკვე მეორე წელია წარმატებით ახორციელებს ონლაინ სასწავლო პროგრამას, რომელიც საზოგადოებრივი ორგანიზაციების
წარმომადგენლებისთვის და სტუდენტებისთვის არის განკუთვნილი.
პროგრამა ოთხი მოდულისგან შედგება:
სოციალური კვლევის მეთოდები - კურსის ხელმძღვანელი: იაგო კაჭკაჭიშვილი;
საჯარო პოლიტიკის ანალიზი - კურსის ხელმძღვანელი: ქეთი მელიქაძე;
ადვოკატირება და ლობირება - კურსის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე;
საჯარო ფინანსები - მიშა ძაგანია, ოთო კიკვაძე.

სწავლების მეორე ციკლზე, ისევე როგორც I ციკლზე მაღალი იყო პროგრამით
დაინტერესება. ჯამში შემოვიდა 591 აპლიკაცია, ხოლო საიტზე მსმენელად დარეგისტრირდა 240 ადამიანი, 180 სსო წარმომადგენელი და 60 სტუდენტი. რაც შეეხება
სერთიფიცირებულ მსმენელებს, ჯამში გაიცა 152 სერთიფიკატი, 124 საზოგადოებრივი
ორგანიზაციის წარმომადგენელზე, ხოლო 28 სტუდენტზე.

e

www.e-learning.ge
ონლაინ სასწავლო კურსები
www.e-learning.ge
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ახლანდელი შეფასებით, როგორ გგონიათ
ონლაინ სასწავლო პროგრამის საშუალებით
რამდენად გაიუმჯობესეთ კომპეტენცია?

თუ გამოგიყენებიათ ან იყენებთ გავლილი
პროგრამიდან მიღებულ ცოდნას და უნარებს
თქვენს საქმიანობაში?

From current perspective,
how do you assess whether have you improved
your competence through the e-learning program?

At your work, have you used or do
you use the knowledge and skills,
gained through the e-learning program?

42%

19%

25%

4%

4%

www.e-learning.ge

56%

50%

Have improved

Have significantly improved

Have minimally improved
Have not improved

გავიუმჯობესე

Use seldom

ვიყენებ აქტიურად

მნიშვნელოვნად გავიუმჯობესე

Use actively

ვიყენებ იშვიათად

მინიმალურად გავიუმჯობესე
არ გამიუმჯობესებია

Have not used yet,
but will be using

ჯერჯერობით არ გამომიყენებია,
მაგრამ ვფიქრობ რომ გამოვიყენებ

უნდა აღინიშნოს, რომ პროგრამის მსმენელები დადებითად აფასებენ როგორც
ონლაინ სწავლებას, ასევე მიღებული ცოდნის ხარისხს. პროგრამაში მონაწილე
მსმენელების 87% თვლის რომ ონლაინ პროგრამა მოსახერხებელი და „მეგობრულია“ სწავლებისთვის. მსმენელების 71% თვლის რომ პროგრამის ფარგლებში
მიღებული ცოდნა გამოყენებადია მათ საქმიანობაში, ხოლო მონაწილეთა 85%
სრულად კმაყოფილი არის შემოთავაზებული კურსებით.

It should be noted that the participants of the program evaluate positively as the online
training, as well as the quality of gained knowledge. 87% of the participants of the program
consider that the online program is convenient and "user-friendly" in terms of learning. 71% of the
participants consider that the knowledge acquired within the framework of the program is useful
in their work, while 85% of the participants are completely satisfied with the courses offered.
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ონლაინ სასწავლო პროგრამა: „საარჩევნო სამართალი“

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა, სსიპ „საარჩევნო სისტემების განვითარების,
რეფორმირებისა და სწავლების ცენტრის“ მხარდაჭერით, პოლიტიკური პარტიების
წარმომადგენლებისთვის შექმნა ონლაინ სასწავლო პროგრამა „საარჩევნო სამართალი“.
სწავლების მიზანია პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებისთვის კვალიფიკაციის
ამაღლება საარჩევნო სისტემასა და პროცესის სამართლებრივ და პრაქტიკულ საკითხებში.
ამისთვის შეიქმნა 13 ვიდეო-ლექცია, 200-ზე მეტი ტესტი, შეირჩა სასწავლო ლიტერატურა,
საინფორმაციო მასალები და ვიდეორგოლი. კურსის წამყვანი: თენგიზ თევზაძე,
პრაქტიკული ლექციების წამყვანი - ქეთევან ჩაჩავა, კახა ნარეკლიშვილი.
პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან გაიმართა შეხვედრები: თელავში, გორში,
ახალციხეში, ქუთაისში, ზუგდიდსა და ბათუმში.
მაღალი იყო პოლიტიკური პარტიების ინტერესი სასწავლო პროგრამის მიმართ.
„საარჩევნო სამართალში“ მონაწილეობა მიიღეს შემდეგი პარტიების წარმომადგენლებმა:
·
ქართული ოცნება–დემოკრატიული საქართველო
·
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
·
რესპუბლიკური პარტია
·
თავისუფალი დემოკრატები
·
ახალი მემარჯვენეები
·
ეროვნულ–დემოკრატიული პარტია
·
რეფორმატორები
·
პატრიოტთა ალიანსი

The Civil Society Institute, with the support of the LEPL "Electoral Systems
Development, Reforms and Training Center", has created an online learning program
"Election Law" for representatives of political parties. The learning aims at raising
qualification of representatives of political parties in the electoral system and in legal
and practical issues of the process. For this particular purpose 13 video lectures and
more than 200 tests have been created, as well as learning literature, information
material and a video clip have been selected. The course supervisor is Tengiz
Tevzadze, while the leaders of practical lectures are - Ketevan Chachava, Kakha
Nareklishvili.

Meetings have been held with representatives of political parties in Telavi, Gori,
Akhaltsikhe, Kutaisi, Zugdidi and Batumi.

Interest of political parties in regard with the learning program was high.
Representatives of the following parties have participated in "Election Law":
·
Georgian Dream – Democratic Georgia
·
United National Movement
·
Republican Party
·
Free Democrats
·
New Rights Party
·
National Democratic Party
·
Reformatorebi
·
Alliance of Patriots

234 participants have been registered in five study groups, out of which 100 have
received a course certificate.

ხუთ სასწავლო ჯგუფში დარეგისტრირდა 234 მონაწილე,
რომელთაგან 100-მა მიიღო კურსის სერთიფიკატი.
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რამდენიმე ამონარიდი მონაწილეების შეფასებიდან: „...მოახლოვებულია 2016 წლის
საპარლამენტო არჩევნები, დარწმუნებული ვარ რომ მიღებულ უნარებს და ცოდნას
მაქსიმალურად გამოვიყენებ არჩევნების პროცესში და არჩევნების დღეს“...
„შუალედურარჩევნებშიწარდგენილივიყავისაოლქოსაარჩევნოკომისიაშიროგორცწა
რმომადგენელიდამიღებულიცოდნადამეხმარაუბანზემუშაობისას.“....
„დიდიხანია მინდოდა ცესკოს სარჩევნო მოხელის სერთიფიკატის აღება,
ვრეგისტრირდებოდი, მაგრამ შემდგომ აღარ მივდიოდი, ამ კურსის გავლის შემდგომ
პირველივე გამოცხადებულ ტესტირებაზე გავემგზავრები და ავიღებ სერთიფიკატს“.
პროგრამაში მონაწილეთა გამოკითხვამ (83 მონაწილე) აჩვენა:
·
88% თვლის რომ მიღებული ცოდნა გამოყენებადია მათ საქმიანობაში;
·
98% თვლის რომ კურსის თემატიკა და შინაარსი შეესაბამება მის ინტერესებს;.
·
100% თვლის რომ კურსი იძლეოდა ამომწურავ ინფორმაციას საგანზე;
·
99% კმაყოფილია პროგრამაში მონაწილეობით.

სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ შეხვედრები გაიმართა იმ პოლიტიკური
პარტიებთან, რომელთა წარმომადგენლებმაც სერთიფიკატები აიღეს. შეხვედრებზეც და
გამოკითხვისას ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს, ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობის, რესპუბლიკური პარტიის, ახალი მემარჯვენეების, ეროვნულდემოკრატიული პარტიის, თავისუფალი დემოკრატების პარტიულმა ლიდერებმა თუ
საარჩევნო სფეროს კურატორებმა კმაყოფილება გამოთქვეს აღნიშნულ პროგრამაში
მონაწილეობის თაობაზე. ასევე ისურვეს, რომ მათი პარტიის სხვა წარმომადგენლებმაც
გაიარონ აღნიშნული სასწავლო პროგრამა.

A few excerpts from the evaluation of participants: "...2016 parliamentary elections
are approaching, I am sure I shall use acquired skills and knowledge as much as
possible during the election process and on the election day"…
"During the mid-term elections I was nominated as a representative in the district
election commission and acquired knowledge helped me work at the station"…
"For a long time I wanted to get a certificate of the CEC election official, I used to
register, but then I no longer went there, after taking this course I am intending to
participate in the very first call for examination and to take a certificate".

Inquiry of program participants (83 participants) has shown:
·
88% consider that acquired knowledge is useful in their work;
·
98% consider that the course topics and content correspond to their interest;
·
100% consider that the course provides comprehensive information on the
subject;
·
99% is satisfied with the participation into the program.

At the end of the learning process, meetings were held with those political parties,
representatives of which received certificates. Both at the meetings and during inquiry,
the party leaders or curators of elections sphere of Georgian Dream - Democratic
Georgia, United National Movement, Republican Party, New Rights Party, National
Democratic Party and Free Democrats expressed satisfaction with the participation
into the program. Besides, they would also like other representatives of their parties to
pass mentioned learning program.

Tengiz TevzaZe
qeTevan CaCava

kaxaber narekliSvili

onlain saswavlo kursi

www.e-learning.ge
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ქვე-გრანტები

Sub - grants

ონლაინ პროგრამა ასევე ითვალისწინებს ქვე-გრანტების პროგრამას, რომლის მიზანიც
არის ელექტრონული სწავლების პროგრამაში ჩართულ ორგანიზაციებს - რომელთა
წევრებმაც მიიღეს ონლაინ კურსის მინიმუმ ორი სერთიფიკატი - მისცეს საშუალება პროგრამის ფარგლებში მიღებული ცოდნა და უნარები პრაქტიკაში გამოიყენონ და ეფექტურად
ჩაერთონ პოლიტიკის დიალოგის და რეფორმების პროცესში.
ქვე-გრანტების პროგრამაში მოწვეული იყო 13 ორგანიზაცია, რომელთა წარმომადგენლებსაც 2 სერთიფიკატი ჰქონდათ. ჯამში 7 საპროექტო განაცხადი შემოვიდა, 6 რეგიონის
და 1 თბილისის ორგანიზაციიდან. საგრანტო კომისიამ რომლის წევრების იყვნენ ონლაინ
კურსის ლექტორები და მოწვეული ექსპერტი დავით ლოსაბერიძე, წინასწარ შემუშავებული
კრიტერიუმების საფუძველზე შეაფასეს შემოსული განაცხადები და შეარჩიეს პროექტები.

The online program envisages also a sub-grants program, which aims at providing
an opportunity to the organizations involved in the electronic training program,
representatives of which have obtained at least two certificates of the online course,
to utilize knowledge and skills, acquired within the framework of the program, into
practice and to engage effectively in the process of policy dialogue and reforms.

13 organizations, representatives of which had 2 certificates, were invited to
participate into sub - grants program. In total 7 project applications were received - 6
from regional and 1 from Tbilisi organizations. Grants Commission, which consisted of
the lecturers of the online course: Iago Kachkachishvili; Keti Melikadze; Vazha
Salamadze; Oto Kikvadze and the invited expert David Losaberidze, evaluated
received applications and selected projects based on preliminarily elaborated
criteria.

On the I stage 3 grants have been released to regional organizations. The winning
organizations are:
Kutaisi Education Development and Employment Center – Protection and
Implementation of the Rights of Persons with Disabilities;
Step To The Future – Combat Hepatitis C Together;
Union Orioni – Assessment of Needs of Persons with Disabilities.

The projects have been implemented successfully. Grantee organizations
evaluate the project positively and consider that such projects significantly contribute
to the development of regional organizations.

I ეტაპზე გაიცა 3 გრანტი რეგიონის ორგანიზაციებზე. გამარჯვებული ორგანიზაციები
არიან:
ქუთაისის განათლების და განვითარების დასაქმების ცენტრი- შშმ პირთა უფლებების
დაცვა და განხორციელება;
ნაბიჯი მომავლისკენ- ერთად დავამარცხოთ C ჰეპატიტი;
კავშირი ორიონი-შშმპ პირების საჭიროებების კვლევა.
პროექტები წარმატებით განხორციელდა. გრანტორი
ორგანიზაციები დადებითად აფასებენ პროექტს და
მიიჩნევენ რომ მსგავსი პროექტები მნიშვნელოვნად
უწყობს ხელს რეგიონის ორგანიზაციების განვითარებას.
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შედეგზე ორიენტირებული პროექტის მართვის პროგრამა (გორი, ქუთაისი, ბათუმი)
The CivilSocietyInstitutehas launched a program for representative of regional CSOs “Impact Oriented Project management” in 2015.Withinthe program participants will
have an opportunity tomaster theparticipatory tools, deepentheir theoretical
knowledge and develop practical skills in project planning, monitoring and evaluation.
The cycle of Trainings - “Systemic Change”, “Design of Indicators” and “Project Cycle
Management”- were held in the three regions of Georgia (Gori, Kutaisi and Batumi).Two
modules - “Monitoring and Evaluation” and “Participatory Facilitation” is planned to
conduct in 2016.
The "Impact oriented Project Management" program has been worked out under
the guidance of an invited international expert and is designed on the basis of modern
methods and standards. Financial support of the program is provided by the "Bread for
the World".

PME Program (Gori, Kutaisi, Batumi)

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა რეგიონული საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის 2015 წლიდან დაიწყო „შედეგზე ორიენტირებული პროექტის მართვის“
პროგრამის განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც მონაწილეებს საშუალება აქვთ
დაეუფლონ მონაწილეობით ინსტრუმენტებს, გაიღრმავონ თეორიული ცოდნა და
პრაქტიკული უნარები პროექტის დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების კუთხით.
პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სამ რეგიონში, გორში, ქუთაისსა და ბათუმში,
გაიმართა „სისტემური ცვლილების“, „ინდიკატორების შემუშავებისა“ და „პროექტის
ციკლის მართვის“ ტრენინგების ციკლი. 2016 წელს იგეგმება კიდევ ორი „მონიტორინგისა
და შეფასების“ და „მონაწილეობითი ფასილიტაციის“ მოდულის გამართვა.

„შედეგზე ორიენტირებული პროექტის მართვის“ პროგრამა შემუშავებულია მოწვეული
საერთაშორისო ექსპერტის ხელმძღვანელობით თანამედროვე მეთოდებისა და
სტანდარტების საფუძველზე.
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Facilitating Effective Civic Participation

აჭარა

Adjara

სამოქალაქო აქტივიზმის, მონაწილეობითი თვითმართველობის და ადგილობრივი
გადაწყვეტილების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობა

გურია

Guria
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The way forward for reforms in the housing sector

გზად საბინაო სექტორის რეფორმებისკენ

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალმა, ორგანიზაცია "საბინაო
მეურნეობის ინიციატივამ აღმოსავლეთ ევროპაში" (IWOe.v. www.iwoev.org) საერთაშორისო
პარტნიორებთან ერთად 2015 წლის მაისიდან დაიწყო პროექტის: ,,გზად საბინაო
სექტორის რეფორმებისკენ: ბინათმესაკუთრეთა გაერთიანებების პოტენციის ამაღლება
აზერბაიჯანში, ბელორუსიას, საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინაში" განხორციელება.
პროექტი ,,HOME" რომლის ხანგრძლივობა 3 წელია, მიზნად ისახავს საცხოვრებლის
მართვის გაუმჯობესებასა და საცხოვრებელი სახლების ენერგეტიკული სანაციის მხარდაჭერას პარტნიორ ქვეყნებში 10 რესურს-ცენტრის მეშვეობით, ასევე მხარი დაუჭიროს
მოსახლეობას და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებს ეფექტური ადმინისტრაციული
ორგანიზაციების ჩამოყალიბებაში, რათა გააუმჯობესონ საკუთარი შენობების პირობები.
პროექტის გახსნის ღონისძიება გაიმართა 2015 წლის 29 ივლისს საქართველოს
პარლამენტში.
პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ.

Batumi branch of the Civil Society Institute, together with international partners of the
organization "Housing Initiatives for Eastern Europe" (IWO e. V. www.iwoev.org), has started
from May 2015 an implementation of the project: "The way forward for reforms in the housing
sector: empowering grass-root homeowners associations in Azerbaijan, Belarus, Georgia,
Moldova and Ukraine". The 3 - year project ,,HOME" aims, through 10 technical advisory
centers, at improvement of housing management and at promotion of energy efficiency
refurbishment of residential buildings in the partner countries, as well as at supporting
population and homeowners associations in establishment of effective administrative
organizations in order to improve conditions of their buildings.
The opening ceremony of the project took place on July 29, 2015 at the Parliament of
Georgia.
The project is funded by the European Union.
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Georgian Applied Research Facility Regional Development

გამოყენებითი კვლევების ხელშეწყობა
საქართველოს რეგიონული განვითარებისთვის

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა „გამოყენებითი კვლევების ხელშეწყობა
საქართველოს რეგიონული განვითარებისთვის" (GARF – RD) პროექტის ფარგლებში გამოსცა პირველი პუბლიკაცია “პოლიტიკის დოკუმენტები”.
ეს პუბლიკაცია წარმოადგენს რეგიონული განვითარების პროგრამის ფარგლებში
შექმნილი საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტების პირველ ტომს და მოიცავს ხუთი პოლიტიკის
დოკუმენტს ისეთ თემებზე, როგორიცაა:
1. საზღვრისპირა, ტრანსსასაზღვრო და ტრანსეროვნული რეგიონული თანამშრომლობა
2. ტერიტორიული ოპტიმიზაცია - ურბანული და სასოფლო განვითარება
3. რეგიონული და ინფრასტრუქტურული განვითარების პოლიტიკის შესაბამისობა
ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების პრიორიტეტებთან
4. ადგილობრივი ტრანსპორტი
5. კომუნალური სფერო - წყალმომარაგება
წინამდებარე პუბლიკაცია განკუთვნილია, როგორც საქართველოს ცენტრალური და
ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის, ასევე ქართული და საერთაშორისო ანალიტიკური ცენტრებისა და აკადემიური წრეებისთვის, რათა საქართველოს
რეგიონული განვითარების შესახებ მსჯელობა ფართო დისკუსიის საგანი გახდეს.

Civil Society Institute (CSI) has published a publication "Policy Documents" in the
framework of the project "Georgian Applied Research Facility - Regional
Development" (GARF – RD).
This publication is the first volume of public policy papers developed as part of the
Regional Development Program and includes five policy papers on the following
topics:
1. Border, trans-border and trans-national regional cooperation;
2. Territorial optimization - urban and rural development;
3. Compliance of regional and infrastructural development policy with the priorities
of the EU Association Agreement;
4. Local transport;
5. Public utility sector - water supply.

This publication is designed for representatives of Georgia's central and local
authorities, as well as Georgian and international analytical centers and academic
circles, so that Georgia's regional development is discussed widely.

Publication is developed by the Civil Society Institute with financial support from the
EU. Author organizations are responsible for its content: "Caucasus University Fund",
"Gori Information Center", "Economic Policy Research Center" (EPRC), "Center for
Strategic Research and Development of Georgia" (CSRDG), "International Foundation
for Sustainable Development - Georgia".

პუბლიკაცია მომზადებულია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. მის შინაარსზე პასუხისმგებლობას იღებენ ავტორი
ორგანიზაციები: „ფონდი კავკასიის უნივერსიტეტი", „გორის საინფორმაციო ცენტრი",
„ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი" (EPRC), „საქართველოს სტრატეგიული
კვლევებისა და განვითარების ცენტრი" (CSRDG), „მდგრადი განვითარების საერთაშორისო
ფონდი - საქართველო."
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საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ერთიანი ვებპორტალი

www.CSOgeorgia.org

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა,
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ხელშეწყობის მიზნით, 2012 წელს შექმნა და მენეჯმენტს უწევს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ერთიან ვებპორტალს – www.csogeorgia.org.

www.CSOgeorgia.org

მისი მიზანია საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის ინფორმაციის გაცვლა, ორგანიზაციებს შორის კომუნიკაციის გაუჯობესება, რესურსების გაზიარება. ასევე ფართო
საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდება თუ რას საქმიანობენ საზოგადოებრივი
ორგანიზაციები.

ორენოვანი პორტალი ყოველდღიურად აწვდის ინფორმაციას მომხმარებლებს
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ. გარდა ამისა, პორტალი
წარმოადგენს სხვადასხვა რესურსის ერთობლიობას, კერძოდ მოიცავს: საზოგადოებრივი
ორგანიზაციების, მათი ქსელებისა და პლატფორმების ბაზებს, საერთაშორისო
ორგანიზაციებისა და მათი პროგრამების ბაზებს, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების
გამოცემების ელ-ბიბლიოთეკას და ა.შ.

პორტალის საშუალებით საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობისა და
ღონისძიების შესახებ
·
2015 წელს გავრცელდა 2872 ინფორმაცია
·
2012–2015 წლებში გავრცელდა 13679 ინფორმაცია

პორტალის საშუალებით საგრანტო, საკონკურსო, სასწავლო თუ დასაქმების
შესაძლებლობის შესახებ
·
2015 წელს გავრცელდა 1781 განაცხადი
·
2012–2015 წლებში გავრცელდა 5215 განაცხადი
ელ–ბიულეტენის ხელმომწერმა 1200 მომხმარებელმა მიიღო:
·
2015 წელს 50 ელ–ბიულეტენი
·
2012–2015 წლებში 146 ბიულეტენი

მზარდია ვებპორტალის – csogeorgia.org-ს მიმართ ინტერესი
·
2015 წელს ვიზიტების\სესიების რაოდენობა 172443
·
2015 წლებში დათვალიერებული გვერდების რაოდენობა 498469

სოციალურ ქსელში (facebook)ვებპორტალის ორი ვებგვერდია შექმნილი: ქართულ
და ინგლისურ ენებზე.
·
2012–2015 წლებში ქართულენოვანი ვებგვერდის მომწონებელთა
რაოდენობა 8010
·
2012–2015 წლებში ინგლისურენოვანი ვებგვერდის მომწონებელთა
რაოდენობა 1853

პორტალზე განთავსებულია:
·
971 საზოგადოებრივი ორგანიზაციის და ფილიალის შესახებ ინფორმაცია
·
20 საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ქსელისა და პლატფორმის შესახებ
ინფორმაცია
·
64 საერთაშორისო ორგანიზაციის შესახებ ინფორმაცია
·
64 საერთაშორისო პროგრამის შესახებ ინფორმაცია
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Unified web portal of Civil Society Organizations

www.CSOgeorgia.org

In order to support Civil Society
Organizations, the Civil Society Institute has
created in 2012 and provides management
of the unified web portal of Civil Society
Organizations - www.csogeorgia.org.

It aims at exchanging information among
Civil Society Organizations, at improvement
of communication among organizations and
at sharing resources, as well as at providing
information to the wider society regarding
the activities of Civil Society Organizations.

1200 users, subscribers of e-bulletin, received:
·
In 2015 50 e-bulletins
·
In 2012 – 2015 146 e-bulletins

Interest in the web portal csogeorgia.org tends to be increasing
·
In 2015 quantity of visits\sessions 172443
·
In 2015 quantity of visited pages 498469

In a social network (Facebook) two pages of the web portal have been created:
on Georgian and English languages.
·
·

In 2012 – 2015 number of those, who liked Georgian web-page 8010
In 2012 – 2015 number of those, who liked English web-page 1853

Bilingual portal provides information to users on a daily basis about the activities of Civil
Society Organizations. Besides, the portal is a combination of a variety of resources, including
in particular: the bases of Civil Society Organizations, their networks and platforms, the bases
of international organizations and their programs, the e-library of publications of Civil Society
Organizations, etc.
The following is located on the portal:
·
Information regarding 971 Civil Society Organizations and branches
·
Information regarding 20 networks and platforms of Civil Society Organizations
·
Information regarding 64 international organizations
·
Information regarding 64 international programs
Regarding the activities and events of Civil Society Organizations, the portal
·
In 2015 disseminated 2872 information
·
In 2012 – 2015 disseminated 13679 information

Regarding a grant, competition, learning or employment opportunity, the portal
·
In 2015 disseminated 1781 applications
·
In 2012 – 2015 disseminated 5215 applications
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საბალანსო უწყისი 31.12.2015 მდგომარეობით
2015 წლის ბიუჯეტის განაწილება
დაფინანსების წყაროების მიხედვით

31.12.2015 GEL 31.12.2014
aqtivebi

ASSETS

mimdinare aqtivebi

CURRENT ASSETS

257,896
10,310
7,006

588,081
3,891
4,853

avansad Caricxuli momsaxurebis safasuri

(18,318)

18,750

Cash and cash equivalents

fuladi saxsrebi
sagadasaxado moTxovna dRg-s mixedviT

VAT refundable

materialuri maragebi (wignebi)

Books in stock

32%

Prepaid Expenses
Advance enlisted service fee

winaswar gaweuli xarjebi

gadaxdili avansebi

103,749

Total current assets

sul mimdinare aqtivebi

383,782

104,242
724,311

LONG-TERM ASSETS

grZelvadiani aqtivebi

48,564
89,365

63,075
94,068

137,929
521,711

157,143
881,454

83,656

144,913
623,704

Prepayments

6%
5%

Prooerty, plant and equipment
Long term investments (Buildings)

1%

TOTAL ASSETS

valdebulbebi da fondebi
mimdinare valdebulebebi

Liabilities to Donors
Differed Revenues
Total current liabilities

“Open Society Georgia” Foundation
BftW
Center of Electoral Systems Development,
Reforms and Trainings

miRebuli avansebi
gadavadebuli Semosavali/
valdebulebebi donoris winaSe

valdebulebebi donorebis winaSe
sagadasaxado valdebulebebi
sul mimdinare valdebulebebi

328,836
4,553
557

3,320
-

417,602

771,937

evrokavSiri
FUNDS

IWO

mTliani3 aqtivebi

LIABILITIES AND FUNDS

Deferred Income/Liabilities to donors

EU

ZiriTadi saSualebebi
grZelvadiani investicia (შენობები)

CURRENT LAIBILITIES

Advances Received

56%

4,494

IWO

Project support fund

fondebi

55,681

5,909

wminda Sedegi

55,681

103,609

mimdinare periodis Sedegi

27,309
21,118

82,491
21,118

104,108

109,517

proeqtis mxardaWris fondi

fondi “Ria sazogadoeba-saqarTvelo”

BftW
saarCevno sistemebis ganviTarebis,
reformebisa da swavlebis centri

Funding Structure for 2015

Net results
Profit for current period
Donation
TOTAL FUNDS

Semowirulobebi

sul fondebi

TOTAL LIABILITIES
AND FUNDS
sul valdebulebebi
da fondebi
881,454
Balance
Sheet
Statement
(In GEL
) for the 521,711
End 31.12.2014
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ბ-ნ ვაჟა სალამაძეს: ა.(ა).ი.პ“სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის” დირექტორს,

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To: Mr. VajaSalamadze,
Civil Society Institute
Director

We have audited the accompanying Financial Statements of the Civil Society Institute (the Entity) which
comprises the Balance Sheet, Accountability Statement, and the Cash Flow Statement prepared as at 31
December 2015, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in
accordance with internationally accepted reporting standards. This responsibility includes designing,
implementing, and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying
appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we comply
with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the
financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the
financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of
the risks of material misstatement of the financial statement, whether due to fraud or error. In making those
risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and presentation of
the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not
for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also
includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

ჩვენ ჩავატარეთ ა.(ა).ი.პ “სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის” თანდართული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი,
რომელიც მოიცავს საბალანსო უწყისს, შემოსავლებისა და ხარჯების უწყისს და ფულადი სახსრების მოძრაობის
უწყისს 2015 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით და ასევე ბუღალტრული აღრიცხვის პოლიტიკის ძირითადი
პრინციპებისა და სხვა ახსნა-განმარტებითი შენიშვნების მოკლე მონახაზს.

ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია ამ ფინანსური ანგარიშგებების მომზადებასა და სამართლიან წარდგენაზე
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. მოცემული პასუხისმგებლობა მოიცავს:
შიდა კონტროლის სისტემის შემუშავებას, დანერგვას და შენარჩუნებას, რაც საჭიროა ისეთი ფინანსური
ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენისათვის, რომელიც არ შეიცავს შეცდომით დათაღლითობით გამოწვეულ
არსებით უზუსტობებს; აგრეთვე ბუღალტრული აღრიცხვის შესაფერისი პოლიტიკის შერჩევასა და დანერგვას და
მოცემულ გარემოებებისათვის შესაბამისი და საბუთებული ბუღალტრული შეფასებების გაკეთებას.

ჩვენი პასუხისმგებლობაა ჩვენს მიერ ჩატარებულ აუდიტზე დაყრდნობით გამოვთქვათ მოსაზრება ამ ფინანსურ
ანგარიშგებაზე. ჩვენ აუდიტი ჩავატარეთ აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. ეს სტანდარტები
მოითხოვს, რომ ჩვენი სამუშაო შეესაბამებოდეს ეთიკის ნორმებს და აუდიტის იმგვარ დაგეგმვასა და ჩატარებას რომ
მივიღოთ უტყუარი რწმუნება იმისა, რომ ფინანსური ანგარიშგება არშეიცავს არსებით უზუსტობებს.

აუდიტი მოიცავს გარკვეული პროცედურების ჩატარებას ფინანსურ ანგარიშგებაში წარმოდგენილ თანხებსა და
განმარტებებზე აუდიტორული მტკიცებულების მოსაპოვებლად. შერჩეული პროცედურები დამოკიდებულია
აუდიტორის პროფესიულ მსჯელობაზე, რომელიც მოიცავს ფინანსურ ანგარიშგებებში თაღლითობის ან შეცდომის
შედეგად წარმოქმნილი არსებითი უზუსტობის რისკის შეფასებას. არსებული გარემოებების შესაფერისი
აუდიტორული პროცედურების შემუშავებისთვის, მაგრამ არა ორგანიზაციის შიდა კონტროლის ეფექტურობაზე
დასკვნის გაკეთების მიზნით, აუდიტორი რისკის შეფასებისას ითვალისწინებს შიდა კონტროლის სისტემებს,
რომლებიც საჭიროა ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და სამართლიანი წარდგენისათვის. აუდიტი ასევე
ითვალისწინებს გამოყენებული ბუღალტრული პოლიტიკისა და ხელმძღვანელობის მიერ გაკეთებული
ბუღალტრული შეფასებების შესაფერისობის შეფასებასა და ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის შეფასებას
მთლიანობაში.

ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მტკიცებულებები, რომლებიც აუდიტისას მოვიპოვეთ აუდიტის დასკვნისათვის საკმარის და
მართებულ საფუძველს წარმოადგენს.

ჩვენი აზრით, წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგება უტყუარად და სამართლიანად ასახავს ა.(ა).ი.პ “სამოქალაქო
საზოგადოების ინსტიტუტის” ფინანსურ მდგომარეობასა და სახსრების მოძრაობას მოცემული პერიოდისათვის.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.
In our opinion, the financial statements of “Civil Society Institute” give a true and fair view of the
disbursements made and funds received for the given period, and of its financial performance.

Crowe Horwath GE LLC
Member Crowe Horwath International

April 2016, Tbilisi, Georgia
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