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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
გა-რემოს 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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სათაო ოფისი

Head offices
٨ ٚٔٛٝٛ٤ٛ
ٞٓٛ٤ٛ٤ٞ٠ٖٟٗٓٛ9٤ٓ٣ٚ٦ٝٛ
2, May 26 Sqoare, V Floor,
Tbilisi 0171
٥ٗٝtel:(995 32) 236 56 75, 236 36 00
٧ٓ٨٤ٛfax (995 32) 233 04 17

Civil Society Institute

ٟٚٓٓٞ٫٣٠ٞٝٗٔٛ STAFF

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი

٘ٓ٢ٓ ٤ٖٓٝٓٞٓ٘ٓ ٗٮٛٚ ٥ٛ٘ٛ٫٘ٛٝٛ ٛٓ ٕٓٔ٦ٟٛٓ ٟٗ٘ٗٝٛ ٫٧ٗٛٗٔٱ٣ٛ ٜٗٓ
ٖٟٓٗٝٛٓ ٚٗٞ٦٣ ٓٲٝٛٓ٫٘ٛٝٛ ٝٓٝٛ ٫ٓٝ٘ٓ٫٘ٛٝٛ ٛ٣ٟٛٓ ٭ٟٛ ٗٮٓ٭ٚٓٞٓ٣
ٔ٠ٰ٠٣ٛ٫٘ٛٝٛ ٟٟٛ٠ ٞ٩ٖ٘ٗٝٓ ٗٮٟٟٛ٠ ٜٗٚٛٝٓ ٗٮٛ٣ٟٛٓ ٭ٟٕٛ ٗٮٓ٭ٛ٠٣ٕٛ
ٓ٘ٓٙٓ٫٘ٛٝٛ ٞٓ٣ٛٓٞ ٝٓٔٓ٭ٛ ٗٮ٠ٜٝٛ٠ ٕٛ٠٣ٕ٠ٟٔٛٓٛ ٞٓ٣ٛٓٞ ٫ٟٓٛٗٮ
ٜٚٗٝٓ ٨ٓ٣٠٤ٟٓٛٗٮٟٟٛ٠٤ٓٞ٤٠ٟٕٛٗٮٛ٠٣ٕٛ٤ٓٔٓٗٮٞٓٝٓٱٕٙٝٓٓٙٛٗٮ

Vazha Salamadze, David Tivishvili, Ia Gabunia, Evelin Speich-Baer, Temur
Jaliashvili, Eka Danelia, Lali Shalvashvili, Irina Tsintsadze, Tamar Bochorishvili,
Nino Mgvdeladze, Nino Ketiladze, Irina Tsintsadze, Giorgi Avazashvili, Mariam
Latsabidze, Oliko Giorgobiani, Mariam Shanidze, Tekla Karosanidze, Nino
Samsonidze, Malkhaz Lagazidze, Giorgi Sabadze;

ٔٓٚ٦ٞٛ٤٧ٟٛٝٛٓٝٛٓٚٛٓٓ٧ٓٱٟٟٙٓ٘ٓٛ٠٬ٓٱٛٗٮ

Batumi Branch: Natia Apkhazava, Nino Chkhaidze.

ٕ٠٣ٛ٤٧ٖٜٛٝٛٓٝٛٓ٠ٞ٦٣ٖٓٓ٫ٕ٘ٛٝٛٛ٠٣ٕٛٓٓٱٜٝٓ٭ٛ

Gori Branch: Dako Muradashvili, Giorgi Akhalkatsi
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١٣٠ٕ٣ٓٞٗٔٛ Programs

e

٤ٓٞٓ٣ٚٝٛ٤
٤ٓٞ٠٨ٓٝٓ٨٠٤ٓٙ٠ٕٖٓ٠ٗٔٛ٤
ٗ٧ٗ٨٥٦٣ٛٞٞٓ٣ٚ٘ٗٝ٠ٔٛ٤
٤ٓٓٲ٣٠١٠ٝٛ٥ٜٛٛ٤
ٜٗ٠ٟ٠ٜٞٛ٦٣ٕٟٛٓ٘ٛٚٓ٣ٗٔٛ٤

Legal
Civil Society Development
Good Governance
Public Policy
Economic Development

e-learning.ge

ბათუმის
ფილიალი
პ.მელიქიშვილის ქ #59,
V სართული ბ18
59 P.Melikishvili st V Floor, Ap18
adjara@civilin.org

Branch office
Batumi

გორის
ფილიალი
სტალინის გამზ. #25, ბ18
25 Stalini ave. Ap5

Branch office
Gori

Civil Society Institute
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი

სამოქალაქო საზოგადოების
განვითარების ინიციატივა

Civil Society Sustainability Initiative

ევროკავშირის პროექტი -„სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების
ინიციატივა“ ემსახურება საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გარემოს
გაუმჯობესებას.
ჩვენი ინიციატივა მიზნად ისახავს:
 სამოქალაქო საზოგადოების დაფინანსების წყაროების გამრავალფეროვნებას, მათ შორის სახელმწიფო ფონდებისა და კერძო სექტორის გააქტიურებით, მოხალისეობის ინსტიტუტის ხელშეწყობითა და საგადასახადო
გარემოს გაუმჯობესებით;
 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლებლობების, ანგარიშვალდებულებისა და სანდოობის გაზრდას, რათა მათ უკეთ დაიცვან
მოქალაქეთა პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული
უფლებები და ინტერესები;
 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების თანამშრომლობის გაძლიერებას ხელისუფლებასთან, მედიასთან და ბიზნეს სექტორთან;
 სამოქალაქო საზოგადოების ერთობლივი ინიციატივების ხელშეწყობას
საჯარო პოლიტიკის სფეროში, განსაკუთრებით ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელებისას.
2020 წლის ბოლომდე ინიციატივის ფარგლებში განხორციელდება 110-ზე
მეტი სხვადასხვა სახის ღონისძიება და გაიცემა 80-მდე გრანტი, რითაც ისარგებლებს სამოქალაქო საზოგადოების სულ მცირე 2500 წარმომადგენელი მთელი
საქართველოს მასშტაბით.
პროექტი ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მიერ
სამოქალაქო საზოგადოების ინსიტუტთან (CSI), ტრენინგის და კონსულტაციის
ცენტრთან (CTC), საქართველოს სტრატეგიული კვლევის და განვითარების
ცენტრთან (CSRDG) და განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრთან
(KEDEC) თანამშრომლობით.
პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის და გერმანიის ეკონომიკური
თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს მიერ.
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The project is implemented by the Consortium led by the Konrad-Adenauer-Stiftung
(KAS) and composed of four Georgian non-governmental organisations: Civil Society
Institute (CSI), Center for Training and Consultancy (CTC), Center for Strategic Research
and Development of Georgia (CSRDG), Education Development and Employment
Center (EDEC).
Georgian Civil Society Sustainability Initiative strives to meet four objectives:

 To increase fi nancial sustainability of CSOs through diversifi ed income like state

funding, Corporate Social Responsibility (CSR), voluntarism, and benefi cial
taxation;
 To enhance the capacity, accountability and credibility of CSOs for eff ectively
advocating interests and political, economic, social and cultural rights of their
constituencies;
 To strengthen regional civic participation through better cooperation of CSOs
with local media, businesses, and authorities and
 To support joint approaches of CSOs in policy dialogue towards sustainable
development on local and national level, and towards promoting reforms in the
context of the EU association process.
Until end of 2020 and with a total budget of 5.07 Million EUR (the EU contribution
amounting 3.8 Million EUR) it is planned to carry out over 110 activities in support of CSOs
and initiatives, to award 79 sub-grants worth of 715 thousand EUR and engage more
than 2500 civil society representatives in all regions of Georgia.
The project is funded by the European Union and co-funded by the Konrad-AdenauerStiftung.

Civil Society Institute
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი

რეგინული შეხვედრები
١٣٠ٗ٨٥ٛ٤١٣ٟٗٙٗ٥ٓ٭ٛٓ٣ٕٗٛ٠ٟٗٔ٫ٖٛٓ
٤ٓ٨ٓ٣ٚ٘ٗٝ٠٤٤ٓٙ٠ٕٖٓ٠ٗٔ٣ٛ٘ٛ٠٣ٕٟٓٛٙٓ٭ٛٗٔٛ٤
ٮٛ٣ٖٛٚٓٛ١٣ٟٛ٭ٛ١ٗٔٛ٤ٖٜٗٝٓ٣ٓ٭ٛٛ٤ٗٱٝٞ٠ٗٯ٣ٛ٤ٗ٭٣ٗٞ٠ٟٛٓ

Regional Meetings
Project Kick off in Regions and Signing Ceremony
of the Declaration of Key Principles of CSOs in Georgia

2017 წლის 4 მაისიდან 25 მაისის ჩათვლით, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის
ორგანიზებით, საქართველოს რეგიონებში გაიმართა საქართველოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ძირითადი პრინციპების დეკლარაციის ხელმოწერის ცერემონია და ახალი მასშტაბური პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების
ინიციატივის“ პრეზენტაცია.
შეხვედრებს დაესწრო 200-ზე მეტი ადგილობრივი
SemogvierTdiT!
საზოგადოებრივი ორგანიზაციის, მედიის და სხვა დაინტერესებული მხარეების
წარმომადგენელი.

CSI organized couple of major events during 4-25th of May in 2017. Namely, the
declaration signing ceremony of the key principles of CSOs, and the presentation
of new project “Civil Society Sustainability Initiative”. These events covered
different regions of Georgia. In total more than 200 local CSOs attended these
meetings with media representatives and various stakeholders.

საქართველოს „საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ძირითადი პრინციპების დეკლარაცია“ არის თვითრეგულირების მექანიზმი, რომელიც 200-მდე ორგანიზაციის
ურთიერთშეთანხმებით შექმნილი დოკუმენტია. დეკლარაციის მიზანია წარმოაჩინოს
ის უმთავრესი ღირებულებები, რასაც უნდა ეფუძნებოდეს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობა, რათა ხელი შევუწყოთ საქართველოს შემდგომ განვითარებას
და ევროპულ ოჯახში სრულფასოვან ინტეგრაციას.

The “Declaration of CSOs Key Principles” of Georgia is a self-regulatory
mechanism, which was created based on the agreement of about 200 CSOs. The
main purpose of the declaration is to indicate those major values, that CSOs and
their activities need to be based on, in order to support further development and
full-fledged integration of Georgia in the European family.

საქართველოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ძირითადი პრინციპების დეკლარაციის ხელმოწერა დაიწყო რეგიონებიდან და გაგრძელდა თბილისში. დღეისათვის,
300-მდე საზოგადოებრივი ორგანიზაცია იზიარებს დეკლარაციის 16 პრინციპს და
უერთდება მას.

The whole process of declaration signing ceremony has started from regions and it
continued in Tbilisi. So far, there are around 300 CSOs that joined this declaration
and shared 16 principles of the document.

٨٦ٚٓٛ٤ٛ KUTAISI 

ٕ٠٣ٛ GORI 
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ٗ٘٣٠ٜٓ٘٫ٛ٣ٛ
٤ٓ٨ٓ٣ٚ٘ٗٝ٠٤ٚ٘ٛ٤

ٚٗٝٓ٘ٛ TELAVI 

The European Union for Georgia

ٓٓٱٝ٭ٛ ٗٱAKHALCIKHE



ٙ٦ٕٖٖٛٛ ZUGDIDI 
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Civil Society Institute
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი

ٗ٘٣٠ٜٓ٘٫ٛ٣ٛ
٤ٓ٨ٓ٣ٚ٘ٗٝ٠٤ٚ٘ٛ٤
The European Union for Georgia

ٔٓٚ٦ٞٛ BATUMI 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების
სახელმწიფო დაფინანსება
ეროვნული ფორუმი
28 სექტემბერს გაიმართა ეროვნული
ფორუმი: „საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სახელმწიფო დაფინანსება“.
On 28th of September, at the Museum
Hotel Tbilisi the National Forum on
“State Funding for CSOs” was held.

ფორუმის მიზანი იყო მულტიაქტორული დიალოგის ფორმატის ფარგლებში
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სახელმწიფო დაფინანსების მოდელების
განხილვა, ამ კუთხით არსებული სიტუაციის შეფასება საქართველოში,
საერთაშორისო გამოცდილების და ტენდენციების მიმოხილვა და ამ ყველაფერზე დაყრდნობით სახელმწიფო დაფინანსების ქართული მოდელის
შექმნაზე მუშაობის დაწყება.
The main goal of the Forum was to stimulate the issue of the state funding for CSOs
in multistakeholder dialogue format, assess the current situation in this regards,
examine international best practices and trends, and thus, initiate the
development of Georgian Model of State Funding for CSOs.
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ვინსენტ რეი, ევროკომისიის წარმომადგენლობის
პროექტების განყოფილების უფროსი:

მიხეილ სარჯველაძე, საქართველოს იუსტიციის
მინისტრის მოადგილე

„საქართველოს განვითარებისთვის ძალიან
მნიშვნელოვანია სამოქალაქო სექტორი“. მან
აღნიშნა რომ სექტორი საკმაოდ ძლიერია საქართველოში. მისი თქმით, არასამთავრობო სექტორი
მხოლოდ დონორების დაფინანსებაზე არ უნდა
იყოს დამოკიდებული და ამ მიმართულებით
სახელმწიფომაც უნდა გადადგას ნაბიჯები.

საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს დიდი წვლილი
შეაქვთ საზოგადოების განვითარების საქმეში, „ამის
თვალსაჩინო მაგალითები არსებობს და მომავალშიც
იარსებებს“. საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კონტრიბუცია ქვეყნის განვითარებაში მნიშვნელოვანია.
მან ასევე აღნიშნა რომ ასეთი შეხვედრები არის
ხელისუფლების და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების თანამშრომლობის საწინდარი.

Vincent Rey, Head of Cooperation Section of the European Union to Georgia:
“Civil sector is of utmost importance for Georgia's development”. According to Mr.
Rey, the given sector holds a strong position in Georgia. Though, NGO sector
should not be solely dependent on donor funding and the state needs to take
certain steps in this direction.

დავით აფრასიძე, კონრად ადენაუერის ფონდი,
„სამოქალაქო საზოგადოების
განვითარების
ინიციატივა“- პროექტის მენეჯერი
„90-იან წლებში კრიტიკა ისმოდა საზოგადოებრივი სექტორის სახელმწიფო დაფინანსების
საკითხზე, დღეს სურათი შეცვლილია“. მან ასევე
აღნიშნა რომ ის ფაქტი რომ სახელმწიფო დაფინანსება არსებობს, უკვე იმის ინდიკატორია რომ
სექტორი განვითარებულია. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ აუცილებელია სახელმწიფო დაფინანსების მექანიზმების შემუშავების პროცესი იყოს
ინკლუზიური.
Davit Aprasidze, Konrad-Adenauer-Stiftung, 'Georgian Civil Society Sustainability
Initiative" Project Manager,
„In the 90s, state financing of the public sector was a matter of wide criticism;
Today, we have a different picture“. As he pointed out, availability of state
financing demonstrates the fact that the sector is well developed. He emphasized
that the process of developing state financing mechanisms needs to be inclusive.
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Mikheil Sarjveladze, Deputy Minister of Justice of Georgia.
As he pointed out, civil society organizations are largely contributing to
development of the society. Contribution of CSOs to the development of the
country is substantial. He also stated that the meetings are the guarantee of
fruitful cooperation between the government and the civil society organizations.

ვაჟა სალამაძე, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის დირექტორი.
სახელმწიფო დაფინანსების კუთხით, წინა წლებთან შედარებით, სურათი
შეცვლილია, თუმცა, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების დაფინანსების 95%
დონორი ორგანიზაციებისგან მოდის. „ქართული წყაროების გაჩენა ძალიან
მნიშვნელოვანია, თუმცა დისკუსია, უნდა იღებდეს თუ არა სექტორი
სახელმწიფო დაფინანსებას, დღესაც გრძელდება.“ მან აღნიშნა რომ არის
მთელი რიგი სფეროები, სადაც სახელმწიფო როგორც დონორი კარგად
მუშაობს, მაგალითად სოციალური მიმართულება.
Vazha Salamadze, Director of Civil Society Institute.
In terms of state funding, the picture has improved
compared to the previous years. Though, donors
account for 95% of CSO funding. “Availability of
Georgian sources is highly important; however
discussions whether state financing should be
accessible to the sector are still going on”. He noted
that there are a number of fileds, where the state
successfully assumes the role of a donor, such as, for
instance, social sector”.
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٤ٓٙ٠ٕٖٓ٠ٗٔ٣ٛ٘ٛ٠٣ٕٟٓٛٙٓ٭ٛٗٔٛ٤
٤ٓٗٱٝٞٯٛ٧٠ٖٓ٧ٟٟٛٓ٤ٗٔٛ٤
٤ٓ٨ٓ٣ٚ٘ٗٝ٠٤ٚ٘ٛ٤٫ٗ٤ٓ٧ٗ٣ٛ٤ٛ
ٞ٠ٖٗٝٗٔٛ٤ٕٟٓٱٛٝ٘ٓ
ჯგუფური სამუშაოს მიზანი იყო მონაწილეებს
ეფიქრათ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების
სახელმწიფო დაფინანსების ქართულ მოდელზე,
შეეფასებინათ არსებული მოდელის დადებითი
და უარყოფითი მხარეების, შემდეგ კი თავად
მოეფიქრებინათ რომელი მექანიზმი იქნებოდა
საუკეთესო საქართველოს რეალობისთვის.
ფასილიტატორმა მონაწილეების სამ ჯგუფად
დაყო და საორიენტაციო კითხვები დაურიგა.
მონაწილეებმა ჯგუფურად იმუშავეს, შემდეგ კი
პრეზენტაციები წარმოადგინეს.
ჯგუფებმა შემდეგ კითხვებზე იმსჯელეს:
1. როგორ შეაფასებდით საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სახელმწიფო
დაფინანსების საქართველოში არსებულ მოდელს? (იმსჯელეთ, დადებით და უარყოფით მხარეებზე);
2. ჩამოთვლილი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სახელმწიფო დაფინანსების დამატებითი მექანიზმებიდან, რომელი უფრო შეესაბამება
ქართულ რეალობას და რატომ?
3. იმსჯელეთ, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სახელმწიფო დაფინანსების თქვენ მიერ შერჩეული მექანიზმი რა ფორმით უნდა არსებობდეს,
რა ფუნქციების მატარებელი უნდა იყოს და დამატებით, რა სფეროებსა
და მიმართულებებს უნდა მოიცავდეს.
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Discussion on suitable models of CSO state
funding in Georgia
The purpose of the group work was to make
participants ponder upon the Georgian model of CSO
State Funding, to assess pros and cons of the existing
experience, and then decide what mechanism would
work best in the Georgian reality. The facilitator divided
the participants into three groups and provided them
with guiding questions. Participants worked in groups
and then delivered presentations.

The groups discussed the following questions:
1. How would you assess CSO state funding
model, currently effective in Georgia?
(consider pros and cons of the model);
2. From the additional state funding models
presented in the list, which one seems to be
most suitable for the Georgian reality? Why?
3. In which form the model of state funding you
selected should exist? What functions should it
carry? What additional sectors and directions
should it cover?
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٤ٓٗٱٝٞٯٛ٧٠ٕ٣ٟٓ٥ٗٔٛ٤ٓ٣٤ٗٔ٦ٝٛ٤ٛ٤٥ٗٞٛ٤
ٞ٠ٟٛ٥٠٣ٟٕٛٛ٤ٜ٣ٛ٥ٗ٣ٛ٦ٞٗٔٛ٤٫ٗ٣٬ٗ٘ٓ
სახელმწიფო გრანტების სისტემის მონიტორინგის მეთოდოლოგიის შექმნის
მიზანია არსებული სისტემის ყოველწლიური მონიტორინგი, ანალიზი და
შეფასება, პროცედურული და მეთოდოლოგიური ხარვეზებისა და დარღვევების გამოვლენა და ასევე, სახელმწიფო დაფინანსების მოდელის ჩამოყალიბების შემდგომ ეტაპზე გამოცდილებაზე დაყრდნობით, გამართული მონიტორინგის მექანიზმის შემუშავება.
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ ჩატარებულ, საქართველოში
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სახელმწიფო დაფინანსების არსებული
მექანიზმების კვლევაზე დაყრდნობით, შემუშავდა სახელმწიფო გრანტების
სისტემის მონიტორინგის კონცეფცია, რომლის ძირითადი მიმართულებები
შემდეგნაირად განისაზღვრა:
• სახელმწიფო ბიუჯეტში გათვალისწინებული საგრანტო სახსრები და მიმართულებები;
• გრანტის გამცემი საჯარო ინსტიტუტების მიერ გრანტების გაცემის პროცესის წარმართვა;
• გრანტის გამცემსა და მიმღებს შორის ურთიერთობები, ანგარიშგება და
შეფასება;
• გაცემული გრანტების ფარგლებში გან-ხორციელებული საქმიანობის შეფასება.
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Establishment of key monitoring criteria for the current
state granting system
Development of the monitoring methodology is aimed at ensuring annual
control of the current system, analyzing and evaluating the system,
identifying procedural and methodological shortcomings and violations
and based on the experience, developing a smooth-functioning
monitoring mechanism at the next stage of forming the state funding
model.
Based on the research conducted by CSI on existing CSO State Funding
mechanisms in Georgia, the concept of monitoring state grants system
has been developed; The following areas have been defined as its main
directions:
• Grant resources and areas considered in the state budget;
• Handling of grant issuance process by legal entities issuing the
grants;
• Relations between the grant issuers and recipients, reporting and
evaluation;
• Assessment of activities performed within the scope of the issued
grant.

Civil Society Institute
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
მონაწილეობითი პრინციპები
გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისათვის

Participatory CHARETTE for
the Tourism Development Strategy of Guria

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი „მონაწილეობითი პრინციპები
გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისთვის" შემუშავდა მრავალაქტორული თანამშრომლობის შედეგად. პროცესში ჩართული იყო გურიის ოთხი
მუნიციპალიტეტი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი (განმცხადებელი) და თანაგანმცხადებლები ქალაქი ოზურგეთი, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, ასევე ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი და სამოქალაქო
საზოგადოების ინსტიტუტი.
სამწლიანი პროექტის მიზანია ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების,
ტურისტული სფეროთი დაინტერესებული აქტორებისა და გურიის მოსახლეობის
ფართო მონაწილეობით შემუშავდეს გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგია, რომელიც ხელს შეუწყობს რეგიონის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
პროექტი შედგება სამი ნაწილისგან:
მოსამზადებელი ფაზა;
ტურიზმის ფესტივალი და მულტიაქტორული სამუშაო შეხვედრები ტურიზმის
განვითარების სტრატეგიის მონახაზის შესამუშავებლად (შარეტ-სტუდიო);
სამუშაო ჯგუფების მუშაობისა და საჯარო განხილვების საშუალებით სტრატეგიის საბოლოო დოკუმენტის შემუშავება.
პროექტი ეფუძნება მონაწილეობით მიდგომას, რომელიც გულისხმობს გურიის
მოსახლეობისა და დაინტერესებული პირების აქტიურ ჩართულობას პროექტის
ყველა ეტაპზე.
პროექტის მოსამზადებელ ფაზაზე განხორციელდა გურიაში ტურისტულად საინტერესო
ობიექტების რუკაზე დატანა და მომზადდა
მობილური აპლიკაცია, ასევე 36 სოფლის
მოსახლეობასთან და სხვადასხვა დაინტერესებულ პირებთან (სკოლები, მუზეუმები, ადგილობრივი წარმოება, დაცული ტერიტორიები,
სსო-ები და მედია, სასტუმრო და კვების
ობიექტები) გაიმართა შეხვედრები და მათი
საჭიროებების კვლევა.
მოგროვებული მონაცემების თავმოყრა და საზოგადოებისთვის წარდგენა განხორციელდება მომავალ წელს, ტურისტული ფესტივალისა და შარეტ-სტუდიოს
ღონისძიებაზე.
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“Participatory CHARETTE for the Tourism Development Strategy of Guria” is EU
funded project, which was elaborated through the multilateral cooperation of
various actors. Four municipalities of Guria were involved in the project. Ozurgeti
Municipality was an applicant, with the following co-applicants: City of Ozurgeti,
municipalities of Lanchkhuti and Chokhatauri, Young Scientists Club of Ozurgeti,
and Civil Society Institute.
Three years' project, aims to create Guria tourism development strategy within the
wide participation of local and central government, all the stakeholders and
people living in Guria region; which will support the improvement of social and
economic conditions in Guria.
The project includes three parts; it starts with the preparations phase:
The tourism festival and multilateral workshop meetings with all the actors,
aiming to create an outline of the tourism development strategy (Charrette
Studio).
Public discussions and working group activities, focusing to create the final
version of strategy document.
The project is based on the participatory approaches, which include the
involvement of people living in Guria and all the stakeholders in every stage of
the project.
Quite interesting activities were implemented on the preparation phase of the
project. Attractive destinations and important facilities for tourists were put on the
map and Mobile application was prepared. The meetings were held in 36 villages,
audience of which were people living in these villages and different stakeholders
(representatives of schools, museums, local business, protected territories, CSOs
and Media). Their needs assessment was also conducted. It is planned to share the
information gathered through these activities to the wide public after a year,
during tourism festival and charrette studio events.

Civil Society Institute
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი

Tourism Festival of Guria
ლანჩხუთი 23.07.2017 Lanchkhuti

მონაწილეებმა კონკრეტული თემატიკის შესაბამისად განსაზღვრეს და
პლენარულ სესიაზე წარადგინეს:
• გურიის განვითარების საკუთარი ხედვა;
• სტრატეგიული მიმართულებები და მოახდინეს მათი პრიორიტეტიზაცია;
• ის უნარ-ჩვევები, რომლებიც საჭიროა გურიაში ტურიზმის უკეთ განვითარებისთვის;
• ძირითადი აქტორები;
• გურიის მხარის პოპულარიზაციის შესაძლებლობები.
გარდა ამისა, ღონისძიებას ჰქონდა არაპირდაპირი შედეგიც. კერძოდ, სამუშაო შეხვედრებმა ხელი შეუწყო იმას, რომ სხვადასხვა აქტორებმა კომუნიკაცია დაამყარეს მსგავსი ინტერესის ადამიანებთან, გაიაზრეს ერთმანეთის
გამოცდილება და საჭიროებები, გაცვალეს საკონტაქტო ინფორმაცია, რაც
მომავალში ხელს შეუწყობს რეგიონის მასშტაბით ტურიზმით დაინტერესებული მხარეების თანამშრომლობას.

ჩოხატაური 23.07.2017 Chokhatauri

ფესტივალისა და შარეტ-სტუდიოს (მულტიაქტორული სამუშაო შეხვედრები)
მიზანი იყო გურიის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია და სხვადასხვა აქტორის მონაწილეობით გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის
მონახაზის შემუშავება.
3 დღიანი ღონისძიების შედეგად, ღვინის ტურიზმის, კურორტოლოგიის,
სასტუმრო ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკისა და ინვესტიციების, ეკოტურიზმის, კულტურული ტურიზმისა და აგროტურიზმის მცირე სამუშაო ჯგუფებში
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ოზურგეთი 23.07.2017 Ozurgeti

The festival and charrette studio (multi-actor workshop) aimed to promote
touristic potential of Guria region and to elaborate the tourism development
strategy draft of Guria, through multi-actor participation.
There were thematic working groups about wine tourism, resortology, hotel
infrastructure, economy and investment, ecotourism, cultural tourism and
agritourism. Correspondingly, these 3 days' event had specific outcome,
particularly, the following:
 Their perspective about Guria development;
 Strategic directions and its prioritization;
 Important skills for tourism development in Guria;
 Main actors;
 Opportunities of promoting Guria region.
Besides this, the event had indirect results as well. Namely, this workshop
encouraged different actors, stakeholders and interest groups to start
communicating; they had an opportunity to share and get an information about
the experience and needs of one another, they used this meeting for further
networking too. All this together, will definably support their future cooperation
though the whole region.

ٗ٘٣٠ٜٓ٘٫ٛ٣ٛ
٤ٓ٨ٓ٣ٚ٘ٗٝ٠٤ٚ٘ٛ٤
The European Union for Georgia
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შარეტ-სტუდიო (მულტიაქტორული სამუშაო შეხვედრები)

CHARRETTE Studio
ოზურგეთი, 24, 25, 26.07. 2017, Ozurgeti
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www.CSOgeorgia.org
٤ٓٙ٠ٕٖٓ٠ٗٔ٣ٛ٘ٛ٠٣ٕٟٓٛٙٓ٭ٛٗٔٛ٤ٗ٣ٟٚٛٓٛ٘ٗٔ١٠٣٥ٓٝٛ

Unified web portal of Civil Society Organizations
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ხელშეწყობის მიზნით, 2012 წელს შექმნა და მენეჯმენტს უწევს
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ერთიან ვებპორტალს – 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.
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.

ٗ٘٣٠ٜٓ٘٫ٛ٣ٛ
٤ٓ٨ٓ٣ٚ٘ٗٝ٠٤ٚ٘ٛ٤
The European Union for Georgia
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2017 წლის ბიუჯეტის განაწილება
დაფინანსების წყაროების მიხედვით
საბალანსო უწყისი 31.12.2017 მდგომარეობით

28.18%

3.85%

31.12.2017 GEL 31.12.2016

2.31%
1.05%
2.59%
1.57%
2.25%
0.45%
0.26%
0.03%

aqtivebi

ASSETS

mimdinare aqtivebi

CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents
VAT refundable
Books in stock
Prepaid Expenses
Other current Assets
Prepayments

396,607
14,921
13,661

2,752

25,891

96,204

65,438

869,300

516,518

ZiriTadi saSualebebi

687,434

144,436

mTliani aqtivebi

1,556,734

660,954

materialuri maragebi (wignebi)
winaswar gaweuli xarjebi
sxva mimdinare aqtivebi
gadaxdili avansebi

Total current assets

sul mimdinare aqtivebi

LONG-TERM ASSETS

grZelvadiani aqtivebi

Prooerty, plant and equipment

26.99%

724,651
31,829
13,864

fuladi saxsrebi
sagadasaxado moTxovna dRg-s mixedviT

31.99%
TOTAL ASSETS

EU
KAS/EU
IWO/EU
“Open Society Georgia” Foundation
BftW
Access
ECNL/EU
KAS
European Fund

CTC
CSRDG
Center of Electoral Systems Development,
Reforms and Trainings

LIABILITIES AND FUNDS

valdebulbebi da fondebi

ევროკავშირი

CURRENT LAIBILITIES

mimdinare valdebulebebi

KAS/EU

Advances Received

IWO/EU
ფონდი “ღია საზოგადოება-საქართველო”

BftW

ٯٝٛ٦٣ٟٕٛٓٓ٣ٛ٫ٛ

Liabilities to Donors
Differed Revenues

miRebuli avansebi
gadavadebuli Semosavali/
valdebulebebi donoris winaSe

valdebulebebi donorebis winaSe
sagadasaxado valdebulebebi

-

-

800,345
5,748

380,646
2,901

26,369

15,124

832,462

398,671

proeqtis mxardaWris fondi

157,935

77,289

Net results

wminda Sedegi

170,806

25,232

Total Funds

sul fondebi

724,272

262,284

1,556,734

660,954

Total current liabilities

sul mimdinare valdebulebebi

Access
ECNL/EU

FUNDS

Project support fund

KAS
ევროპის ფონდი

CTC

fondebi

CSRDG
საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა
და სწავლების ცენტრი

Funding Structure for 2016
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Deferred Income/Liabilities to donors

TOTAL LIABILITIES AND FUNDS

sul valdebulebebi da fondebi

Balance Sheet Statement (In GEL) for the End 31.12.2017
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INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
To: the Board of Civil Society Institute (CSI)

Opinion
We have audited the financial statements of the Civil Society Institute (CSI), which
comprises the Balance Sheet, Accountability Statement, and the Cash Flow
Statement as at December 31, 2017, and notes to the financial statement,
including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statement of the Civil Society Institute
for the year ended December 31, 2017 is prepared, in all material respects, in
accordance with the Financial Handbook of CSI and other financial instructions
and policies effective in the Agency.

დამოუკიდებელ აუდიტორთა დასკვნა
ა.(ა).ი.პ „სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის" მენეჯმენტს
ჩვენ ჩავატარეთ ა.(ა).ი.პ „სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის" (ორგანიზაცია) თანდართული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი, ფინანსური ანგარიშგება
მოიცავს ფინასური მდგომარეობის შესახებ ანგარიშგებას 2017 წლის 31
დეკემბრის მდგომარეობით, აგრეთვე საქმიანობის შედეგების ანგარიშგებასა და
ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგებას 2017 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით და ძირითად სააღრიცხვო პოლიტიკასა და სხვა განმარტებით
შენიშვნებს.
ჩვენი აზრით, ფინანსური ანგარიშგებები წარმოდგენილია სამართლიანად,
ყველა არსებით ასპექტში, ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობა 2017 წლის
31 დეკემბრისთვის და მისი ფინანსური მაჩვენებელი, ასევე წლის დასასრულს
არსებული ფულადი ნაკადები ,საერთაშორისო ფინანსური ანგარიშგების
სტანდარტების შესაბამისად (IFRS).
დასკვნის საფუძველი

Basis of Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing
(ISAs).
Our Responsibilities under those standards are further described in the Auditor's
Responsibilities for the Audit of Financial Statements section of our report. We are
independent of the Organization in accordance with the ethical requirements
that are relevant to out audit of the financial statements in Georgia, and we have
fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion.
The financial statement is prepared to assist the Civil Society Institute (CSI) to
comply with the Financial Handbook of CSI and other financial instructions and
policies effective in the Organization. As a result, the financial statement may not
be suitable for any other purpose. Our opinion is not modified in respect of this
matter.

აუდიტი ჩავატარეთ აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. ჩვენი
პასუხისმგებლობა აღნიშნული სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად
დეტალურად აღწერილია ჩვენი დასკვნის სექციაში -"აუდიტორის პასუხისმგებლობა ფინანსური ანგარიშგების აუდიტზე". ჩვენ დამოუკიდებელნი ვართ
შესამოწმებელი ორგანიზაციისგან, ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის
მიერ გამოცემული "პროფესიონალ ბუღალტერთა ეთიკის კოდექსის" მოთხოვნების შესაბამისად და ჩვენ დავაკმაყოფილეთ აღნიშნული კოდექსის სხვა ეთიკური
მოთხოვნები. გვჯერა, რომ ჩვენს მიერ მოპოვებული აუდიტორული მტკიცებულებები საკმარისი და შესაბამისი საფუძველია ჩვენს მიერ მოსაზრების
გამოსათქმელად.
Crowe Horwath GE LLC
Member Crowe Horwath International
Axis Business Palace, floor IV,
2, D. Gamrekeli St., 0160 Tbilisi, Georgia
March 26, 2018
ٞٓ٣٥ٛ
თბილისი, საქართველო

ٯٝٛ٦٣ٟٕٛٓٓ٣ٛ٫ٛ

2017 $QQXDO5HSRUW

2017

ٯٝٛ٦٣ٟٕٛٓٓ٣ٛ٫ٛ

$QQXDO5HSRUW

www.civilin.org

