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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.
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.

მისია
Mission
CSI 2018

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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მიზანი
Goal
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.
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.

სათაო ოფისი
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
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წინაისტორია
Background

სამოქალაქო საზოგადოების
ინსტიტუტი CIVIL SOCIETY INSTITUTE
www.civilin.org

CSI 2018

ვაჟა სალამაძე, დავით ტივიშვილი, ია გაბუნია, ეველინ შფეიხ-ბერი, ეკა
დანელია, თემურ ჯალიაშვილი, ლალი შალვაშვილი, ირინა ცინცაძე, თამარ
ბოჭორიშვილი, ნინო მღვდელაძე, ნინო კეთილაძე, ირინა ცინცაძე, გიორგი
ავაზაშვილი, მარიამ ლაცაბიძე, მაკა ჯაიანი, ოლიკო გიორგობიანი, მარიამ
შანიძე, თეკლა ქაროსანიძე, ნინო სამსონიძე, გიორგი საბაძე, მალხაზ
ლაგაზიძე;
ბათუმის ფილიალი: ნათია აფხაზავა, ნინო ჩხაიძე.
გორის ფილიალი: დაკო მურადაშვილი, გიორგი ახალკაცი.
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თანამშრომლები
STAFF
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, Maka Jaiani, Oliko Giorgobiani, Mariam Shanidze, Tekla Karosanidze,
Nino Samsonidze, Malkhaz Lagazidze, Giorgi Sabadze;
Batumi Branch: Natia Apkhazava, Nino Chkhaidze.
Gori Branch: Dako Muradashvili, Giorgi Akhalkatsi
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დონორები

გორის
ფილიალი

Donors

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

Branch office
Gori

civilin.org

e

e-learning.ge

ბათუმის
ფილიალი
პ.მელიქიშვილის ქ #59,
V სართული ბ18
59 P.Melikishvili st V Floor, Ap18
adjara@civilin.org
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Branch office
Batumi
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პროგრამები Programs
სამართლის
სამოქალაქო საზოგადოების
ეფექტური მმართველობის
საჯარო პოლიტიკის
ეკონომიკური განვითარების

Legal
Civil Society Development
Good Governance
Public Policy
Economic Development
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ადგილობრივი განვითარების აქტორებს შორის
მყარი კავშირების დამყარება

Building a robust alliance
of local development actors in Georgia
პროექტის მიზანია სამოქალაქო საზოგადოებისა (ადგილობრივი ორგანიზაციები,
აქტიური მოქალაქეები და ახალგაზრდები) და ადგილობრივი ხელისუფლების
შესაძლებლობებისა და კომპეტენციის გაზრდა, საარსებო გარემოს გაუმჯობესება,
რათა ერთობლივი ძალისხმევით ხელი შეუწყონ მდგრად და ინკლუზიურ განვითარებას
ადგილობრივ დონეზე. პროექტი შედგება სამი კომპონენტისგან:

მონაწილეობითი ბიუჯეტირება, სამოქალაქო მონიტორინგი, რაც ხელს შეუწყობს
განვითარების აქტორებს შორის თანამშრომლობას რეგიონში. ბათუმის, ქობულეთის,
ოზურგეთის, ჩოხატაურის და გორის მუნიციპალიტეტების ბენჩმარკინგის პროცესი კი
შეაფასებს მონაწილეობითი მიდგომების ხარისხს და დაეხმარება ადგილობრივ
თვითმმართველობებს საჭიროებებზე დაფუძნებული საქმიანობის განხორციელებაში.

კომპონენტი 1: სამოქალაქო საზოგადოებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა,
რომელიც მოიაზრებს ისეთ საკითხების ადვოკატირება-ლობირებას როგორიცაა:
სახელმწიფო დაფინანსებისა და მუნიციპალური გრანტების მექანიზმები, ეკონომიკური
აქტივობის წახალისების მექანიზმები, ფინანსური პაკეტი მოხალისეობის
წასახალისებლად; გარდა ამისა, ინტერაქტიული პლატფორმა www.csogeorgia.ge
განაგრძობს სამოქალაქო სექტორის ინიციატივების წარმოჩენასა და სსო-ების
ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის ხელშეწყობას.
კომპონენტი 2: შესაძლებლობების განვითარება ელექტრონული სწავლების გზით.
პორტალზე e-learning.ge განთავსებული სალექციო კურსები ხელს შეუწყობს როგორც
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების, ისე განვითარების სხვა
აქტორების შესაძლებლობებისა და უნარების ზრდას. გურიის, ბათუმისა და შიდა
ქართლის რეგიონში ჩატარებული ახალგაზრდების საჭიროებების კვლევის
საფუძველზე შექმნილი მოკლე სასწავლო ვიდეოები და კონკურსები წაახალისებს
ახალგაზრდების ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილებების პროცესში
მონაწილეობას.
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კომპონენტი 3: ადგილობრივ დონეზე მონაწილეობითი მიდგომების გაძლიერება
სამოქალაქო ჩართულობის სტიმულირებისთვის, პროექტი მხარს უჭერს
მრავალაქტორულ მონაწილეობით აქტივობებს როგორიცაა, ერთობლივი ტრენინგები,
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The project seeks to enhance the enabling environment, the capacity, and the competence of civil
society (local organizations, active citizens, and youth) and of local authorities in order to
empower them for joint actions that enhance sustainable, and inclusive local development. The
project contains three components:
Component I: Enabling environment for CSOs. In order to facilitate the improvements in the
legal environment, mechanisms for state funding and municipal grants, mechanisms for
stimulating economic activities, and a financial package for stimulating volunteering are lobbied
by CSI. Additionally, interactive platform CSOgeorgia promotes civil society initiatives and
support CSOs transparency and accountability.
Component II: Online civic education and e-learning for participation in self-governance. CSI
facilitates capacity-building activities for representatives of civil society, self-government
officials and other development actors through Online courses to enhance their capacity and
skills. Special self-study tutorials and competitions will be elaborated for youth, based on the
findings from the need assessment study of young people from targeted municipalities in order to
promote youth participation in local decision making process.
Component III: Stimulating public participation and cooperation among local actors of selfgovernments in regions: Adjara, Guria, Shida Kartli. CSI supports multi-stakeholder
participatory activities such as joint face-to-face trainings, participatory budgeting and civil
monitoring in order to promote cooperation in the region. The quality of participatory approaches
will be assessed by Inter-municipal benchmarking process in Batumi, Kobuleti, Ozurgeti,
Chokhatauri and Gori municipalities and stimulate them to carry out need-based policies.
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„სისტემური ცვლილება და მონაწილეობითი ფასილიტაცია“
ტრენინგების პროგრამა რეგიონებში
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“Systemic Change & Public participation”
training program in Regions
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ახალგაზრდების
საჭიროებების კვლევის პროცესი
Youth needs assessment process
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სამუშაო შეხვედრა

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების
საარსებო გარემო

CSO enabling environment workshop
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თბილისი 2018

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა

საზოგადოებრივი
ორგანიზაციების
სახელმწიფო
საგრანტო დაფინანსების
რეფორმის კონცეფცია

Georgian Civil Society Sustainability Initiative

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა

Georgian Civil Society Sustainability Initiative

სამუშაო შეხვედრის მიზანი იყო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებისთვის სივრცის
შეთავაზება საარსებო გარემოს მთავარ გამოწვევებსა და მიღწევებზე სამსჯელოდ.
შეხვედრის ფარგლებში, განიხილა ის გარე და შიდა ფაქტორები, რომელსაც გავლენა
აქვს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ეფექტურ განვითარებაზე.

Tbilisi 2018

Civil Society Organizations'
State Funding Reform
Policy Paper

ანგარიშვალდებულებისა
და გამჭვირვალობის
ტრენინგ-მოდული
საზოგადოებრივი
ორგანიზაციებისთვის

შეხვედრის პირველი ნაწილი
დაეთმო საზოგადოებრივი
ორგანიზაციების ფინანსურ
მდგრადობასთან დაკავშირებულ
საკითხებს. სამოქალაქო
საზოგადოების ინსტიტუტმა
წარმოადგინა საზოგადოებრივი
ორგანიზაციების სახელმწიფო
დაფინანსების კონცეფციის

პირველადი ვერსია, საგადახადო კოდექსის ცვლილებები და მოხალისეობის
რეგულაციების პაკეტი. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების
ცენტრმა გააკეთა მოხსენება არასახელმწიფო დაფინანსების შესაძლებლობებზე
საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის. შეხვედრის მეორე ნაწილი დაეთმო თვით
რეგულირების საკითხებს. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა წარმოადგინა
ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის სახელმძღვანელო პრინციპები. ამ
კუთხით, სამოქალაქო განვითარების სააგენტომ (სიდა) გააზიარა თავისი
გამოცდილება და მიმოიხილა მნიშვნელოვანი პრაქტიკული საკითხები.
წლიური ანგარიში
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ერთობლივმა დისკუსიამ უზრუნველყო ერთიანი ხედვის ჩამოყალიბება
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრაში.

CSI 2018

სამოქალაქო საზოგადოების
ინსტიტუტი CIVIL SOCIETY INSTITUTE
www.civilin.org

სამოქალაქო საზოგადოების
განვითარების ინიციატივა
Civil Society Sustainability Initiative
The goal of the workshop was to provide the space for CSOs to discuss the main challenges
and achievements of the enabling environment. The workshop highlighted the external and
internal factors influencing CSOs' effective development.
The first part of the workshop was dedicated on the external factors, including: CSOs
Financial Sustainability. CSI presented the policy draft on State Granting for CSOs and draft
amendments to the tax code and volunteerism regulations enabling CSOs' financial viability.
CSRDG presented non-State funding opportunities for CSOs. The second part of the workshop
referred to the self-regulatory issues. CSI introduced a new framework on accountability and
transparency principles. CiDA shared the existing experience and practice in this regard.
The joint discussion contributed to mutual understanding and common vision on the core
directions for future development trends of the Civil Society in Georgia.

ევროკავშირის პროექტი - „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ ემსახურება საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გარემოს
გაუმჯობესებას.
ჩვენი ინიციატივა მიზნად ისახავს:
! სამოქალაქო საზოგადოების დაფინანსების წყაროების გამრავალფეროვ-ნებას,

OGP-ის სამოქმედო გეგმაში სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ინიციატივა აისახა

Civil Society Institute's initiative is reflected in National Action Plan of OGP

CSI 2018

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის (CSI) ინიციატივით, ღია მმართველობა
საქართველოს (OGP) 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმაში სახელმწიფო
საგრანტო დაფინანსების სისტემის გამჭვირვალობის გაზრდის ვალდებულება
აისახა (გეგმის ვალდებულება 12). სამოქმედო გეგმა საქართველოს მთავრობის
2018 წლის 12 ნოემბრის N537 დადგენილებით დამტკიცდა.
CSI initiated uniform standards for state funding for CSOs as an obligation in the National
Action Plan 2018-2019 of OGP. The National Action Plan was approved by the Government
of Georgian on 12th of November, by the decree #537.
წლიური ანგარიში
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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.
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ინსტიტუტი CIVIL SOCIETY INSTITUTE
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სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების
მიმართ არსებული სტერეოტიპების დაძლევის

Communication strategy

საკომუნიკაციო სტრატეგია

about civil society organizations

for overcoming existing stereotypes

Georgian Civil Society Sustainability Initiative
სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა
Georgian Civil Society Sustainability Initiative strives to meet four objectives:
Georgian Civil Society Sustainability Initiative

Georgian Civil Society Sustainability Initiative

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

funding, Corporate Social Responsibility (CSR), voluntarism, and benefi cial taxation;

თბილისი 2018

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა

„სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მიერ
სამოქალაქო საზოგადოების ინსიტუტთან (CSI), კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრთან (CTC),
საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრთან (CSRDG)
და განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრთან (EDEC) თანამშრომლობით.
პროექტს აფინანსებს ევროკავშირი, ხოლო თანადამფინანსებელია კონრად ადენაუერის ფონდი.

”Georgian Civil Society Sustainability Initiative” was developed and is implemented by the consortium lead by
the Konrad-Adenauer-Stiftung in cooperation with four Georgian Civil Society Organizations: Civil Society Institute (CSI),
Center for Training and Consultancy (CTC), Center for Strategic Research and Development of Georgia (CSRDG)
and Education Development and Employment Center (EDEC).
The project is funded by the European Union and co-funded by the Konrad-Adenauer-Stiftung.

Tbilisi 2018

! 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;
! 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.

სტრატეგიის შემუშავების აუცილებლობა განპირობებულია საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წინაშე მდგარი გამოწვევებით. არსებობს რიგი
პრობლემებისა, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების როლის და
ფუნქციების აღქმის, აგრეთვე მათ მიმართ საზოგადოებრივი ნდობის და დამოკიდებულების მხრივ.
საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემუშავების პირველ ეტაპზე მოხდა არსებული სიტუაციის
შესწავლა და ანალიზი. ამ მიზნით გამოყენებული იყო შემდეგი სახის აქტივობები: რაოდენობრივი კვლევა (რომელიც ჩატარდა CRRC-ის მიერ, პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ დაკვეთით), ფოკუს ჯგუფები, რეგიონული შეხვედრების სერია, სტრატეგიული დაგეგმვის შეხვედრა.

„სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მიერ
სამოქალაქო საზოგადოების ინსიტუტთან (CSI), კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრთან (CTC),
საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრთან (CSRDG)
და განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრთან (EDEC) თანამშრომლობით.
პროექტს აფინანსებს ევროკავშირი, ხოლო თანადამფინანსებელია კონრად ადენაუერის ფონდი.

CSI 2018

”Georgian Civil Society Sustainability Initiative” was developed and is implemented by the consortium lead by
the Konrad-Adenauer-Stiftung in cooperation with four Georgian Civil Society Organizations: Civil Society Institute (CSI),
Center for Training and Consultancy (CTC), Center for Strategic Research and Development of Georgia (CSRDG)
and Education Development and Employment Center (EDEC).
The project is funded by the European Union and co-funded by the Konrad-Adenauer-Stiftung.
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კვლევების ანალიზმა აჩვენა, რომ:
Ÿ საზოგადოებაში არსებული წარმოდგენები საზოგადოებრივი ორგანიზაციების
ფუნქციებზე მთლიანობაში, ზედაპირულია.
Ÿ საზოგადოების წარმომადგენლები ნაკლებად აღიქვამენ, რომ საზოგადოებრივი
ორგანიზაციები იცავენ „მათნაირი ხალხის“ ინტერესებს.
Ÿ სსო-ებს ენდობა მოსახლების მხოლოდ 28%, ნაწილობრივ ენდობა 37%.
Ÿ სსო-ების აქტივობები მოსახლეობის აღქმაში მჭიდროდ არის დაკავშირებული ე.წ.
„დასავლეთთან“, მათ შორის, ევროკავშირთან.
გამოიკვეთა სსო-ების მიმართ არსებული ყველაზე გავრცელებული სტერეოტიპები,
რომელთაგან აღსანიშნავია: „გრანტიჭამიები; ჩაკეტილი კასტა; ებრძვიან ქართულ
ტრადიციებს, რელიგიას, თავს გვახვევენ ღირებულებებს; არიან პოლიტიკურად ანგაჟირებულები; უცხოური ინტერესების გამტარებლები; გარყვნილების გამავრცელებლები
/ახალგაზრდებს რყვნიან და სხვა“.
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შეირჩა კამპანიისთვის პრიორიტეტული, სოციალურად აქტიური ჯგუფები, რომლებიც
კამპანიისთვის მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ როგორც აუდიტორიის ნაწილი, არამედ,
როგორც პოტენციური მხარდამჭერნი და აქტიური რეტრანსლატორები: სტუდენტები/
ახალგაზრდობა, სამოქალაქო განათლების პედაგოგები, მედია, ბიზნესი. განისაზღვრა
თუ რომელი არხების და ინსტრუმენტების გამოყენებით ქცევის რა ცვლილებას გვინდა
მივაღწიოთ თითოეულ სამიზნე ჯგუფში. ასევე, ფართო აუდიტორიაზე ორიენტირებული
აქტივობების ფარგლებში, გამოიყო ზოგადი საკომუნიკაციო თემები და მესიჯები.
საკომუნიკაციო სტრატეგია ასევე მოიცავს რეკომენდაციებს, რომელთა გათვალისწინებაც უნდა მოხდეს მისი განხორციელების ეტაპზე. მათ შორის:
Ÿ მნიშვნელოვანია, კომუნიკაციის განხორციელება მარტივი, ფართო საზოგადოებისთვის გასაგები ენით.
Ÿ სტრატეგიის შესრულების ეფექტურობისთვის, სასურველია, სტრატეგიის
დოკუმენტის შეთანხმება ყველა ძირითად დაინტერესებულ მხარესთან.
Ÿ კონკრეტული კამპანიების მიმდინარეობისას, განხორციელებული აქტივობების
ერთიან კონტექსტში აღქმისთვის, მიზანშეწონილია ბრენდინგის (ლოგო,
სლოგანი, ჰეშტეგები) ელემენტების გამოყენება.
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საკომუნიკაციო სტრატეგიაზე დაყრდნობით, აუდიტორიისთვის ინფორმაციის კონცენტრირებულად მიწოდების მიზნით შეიქმნა 2 წლიანი სამოქმედო გეგმა, რომელიც
მოიცავს 3 ძირითად მიმართულებას:
Ÿ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ღირებულებები და ფუნქციები;
Ÿ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საქმიანობა;
Ÿ სამოქალაქო აქტივიზმი.
გეგმა შედგება ცალკეული კამპანიებისა და აქტივობებისგან: სოციალური მედიის კამპანიები; სატელევიზიო გადაცემათა სერია რეგიონულ ტელევიზიებში; ვიდეო ლექციების
კურსი და კონკურსები ჟურნალისტებისთვის; საჯარო ლექცია-დისკუსიების და სათემო
შეხვედრების ორგანიზება (პირდაპირი კომუნიკაცია მოსახლეობასთან); სამოქალაქო
განათლების პედაგოგთა კონფერენციების და სემინარების ორგანიზება; მოსწავლეებისთვის ღია გაკვეთილების სერიის და კონკურსების ორგანიზება; "mythbusters"
ტიპის ვიდეო რგოლების, ინფოგრაფიკების და საინფორმაციო მასალების მომზადება/
გავრცელება და სხვა.
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The development of the Strategy has been necessitated by the challenges faced by civil society
organizations in Georgia. There are a number of issues involving perceptions about the role
and functions of CSOs, as well as public confidence and attitude towards them.
The situation analysis was performed during the first stage of the Communication Strategy
development. The following types of activities were used for the analysis: quantitative
research (conducted within the project framework by CRRC), focus groups, series of regional
meetings, strategic planning meeting.
The analysis of the researches has shown that:
Ÿ Overall, public perceptions about the functions of CSOs are superficial.
Ÿ Representatives of the public lack the feeling that CSOs are advocating for the
interests of “people like them”.
Ÿ Only 28% of the population trust CSOs, 37% partially trust them.
Ÿ In the perception of the public, CSO activities are closely related to the so-called
“West”, including to the EU.
The most prevalent stereotypes about CSOs have been identified. The following ones should
be noted: “grant eaters; closed caste; they are against Georgian traditions, religion, are
imposing upon their values; they are politically biased; are implementing foreign interests;
they are spreading perversity/are perverting youth, etc.”
According to the Communication Strategy, the strategic goals are as follows: the public is
aware of the function of the civil society sector; they are actively engaged in the activities of
the civil society sector and take part in the projects initiated by it; public confidence towards
the civil society sector has increased; people understand that the path towards the European
type society (where security, human rights are protected, economy and education are
developed, social rights are safeguarded) passes through the values of civil society.
Socially active groups have been identified as the primary target group for the campaign; they
are important for the campaign not only in the capacity of the audience but as potential
supporters and active re-translators: students/youth, civic education teachers, mass media,
business. The channels and tools to be used for changing behavior in each target group have
been identified. Moreover, general communication topics and messages have been identified as
part of the activities oriented at wider audience.
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საკომუნიკაციო სტრატეგიის მიხედვით, სტრატეგიულ მიზნებს წარმოადგენს: საზოგადოებას ესმოდეს სამოქალაქო სექტორის ფუნქცია; აქტიურად ჩაერთოს სექტორის
საქმიანობაში და მონაწილეობდეს მის მიერ ინიცირებულ პროექტებში; გაიზარდოს
საზოგადოების ნდობა სამოქალაქო სექტორს მიმართ; საზოგადოებამ გააცნობიეროს,
რომ გზა ევროპული ტიპის საზოგადოებისკენ (სადაც დაცულია უსაფრთხოება, ადამიანის უფლებები, არის ეკონომიკის, განათლების მაღალი დონე, დაცულია სოციალური
უფლებები) გადის სამოქალაქო საზოგადოების ღირებულებებზე.

სამოქალაქო საზოგადოების
ინსტიტუტი CIVIL SOCIETY INSTITUTE
www.civilin.org

The Communication strategy also contains recommendations that should be considered during
its implementation stage. Among them:
Ÿ It is important that communication is performed in plain language, easy to
understand for wider society.
Ÿ For the effectiveness of strategy implementation, it is desirable to agree the strategy
document with all key stakeholders.
Ÿ In the course of specific campaigns, to ensure that the implemented activities are
perceived in a whole context, it is advisable to use the elements of branding (logo,
slogan, hashtags).
Although, in some cases (for example, to ensure that public perceives CSOs not as foreign and
imposed upon institution, but as an integral part of Georgian society and advocate for its
interests) excessive display of logos of donors may be counterproductive.
A 2-year action plan has been developed based on the Communication Strategy. The Action
Plan comprises the following 3 key directions:
Ÿ values and functions of CSOs;
Ÿ activities of CSOs;
Ÿ civic activism.
Action plan relies on specific campaigns and activities such as: social media campaigns; series
of television programs in regional televisions; video lectures course and contests for
journalists; public lectures and discussions and organizing community meetings (direct
communication with the population); organizing conferences and seminars for civic education
teachers; organizing series of demo lessons and contests for students; produce/disseminate
various “myth busters” type video clips, infographics and informational materials, etc.

საკომუნიკაციო სტრატეგიაზე დაყრდნობით შეიქმნა სამოქალაქო კამპანია „ეს ქვეყანა შენია“ (გაიზიარე პასუხისმგებლობა).
კამპანიის მიზანია, საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება,
სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრება, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების
საქმიანობის წარმოჩენა და სამოქალაქო აქტივიზმის ხელშეწყობა.
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Civil Campaign “This Country is Yours – Share the Responsibility” was
created based on the communication strategy.
The public campaign aims to strengthen civil society in Georgia, promote
civil values, embrace civic activism and raise public awareness on CSOs
and their work.
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ჟურნალისტთა კონკურსი
„ჟურნალისტები სოციალური
ცვლილებებისთვის“
Contest for Journalists
“Journalism for Social Change”
2018
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დისტანციური სწავლება
ეფექტური თვითმმართველობისთვის

E-learning for Effective Governance
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის სამ ფაზიანი პროექტის მიზანია
თვითმმართველობის შესახებ სასწავლო პროგრამის შექმნა, ონლაინ პლატფორმის
გამოყენებით. რაც მოქალაქეებსა და საჯარო მოხელეებს მისცემს საშუალებას
აიმაღლონ ცოდნის დონე თვითმმართველობის საკითხებში.ვიდეო ლექციების
პარალელურად შეიქმნება სამაგიდო წიგნები თვითმმართველობის მოხელეებისთვის
ყოველდღიური საქმიანობის გაუმჯობესების მიზნით.
დასახული მიზნების მისაღწევად და ამოცანების გადასაწყვეტად პროექტი
ითვალისწინებს:
სწავლებას საჯარო მოხელეებისთვის თვითმმართველობასთან დაკავშირებულ
ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე დისტანციური სწავლების მეთოდის
გამოყენებით.
Ÿ თვითმმართველობის ახალი სისტემის შესახებ სამაგიდო წიგნების შექმნას
თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრებისა და
მოხელეებისთვის, მისი გამოცემა და ელექტრონული ვერსიის
შექმნა\ვებგვერდზე განთავსება.

Ÿ

Under this three-phase project, Civil Society Institute elaborates online training courses (on
the platform e-learning.ge) for local government officials and citizens in order to equip
participants with knowledge on self-governance issues. Along with the video lectures,
guidebooks for municipality representatives will be developed. This educational project
enhanced self-government officials' knowledge and capacity, and facilitated improvement the
local government performance and participation level in the country.

e

ელექტრონული
სწავლების
ვებ-პორტალი

www.e-learning.ge
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SHAPING REGIONAL CSOs INTO CHAMPIONS
OF POLICY DIALOGUE AND PUBLIC SECTOR MONITORING
პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების აქტიურ
მონაწილეობას პოლიტიკის დიალოგისა და მონიტორინგის სფეროში, აღჭურვოს
ისინი სათანადო ცოდნითა და შესაძლებლობებით, რათა პოლიტიკის დაგეგმვის,
განხორცილებისა და შეფასების ეტაპზე შეძლონ უკეთ წარმოაჩინონ ადგილობრივი
თემის საჭიროებები და საჯარო ხელისუფლება გახადონ უფრო ანგარიშვალდებული,
გამჭვირვალე და მონაწილეობით მიდგომებზე ორიენტირებული.
პროექტის ფარგლებში სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი მიზნად ისახავს
ელექტრონული დისტანციური სწავლების კურსებს სხვადასხვა მიმართულებით:
საჯარო პოლიტიკა, კვლევის მეთოდოლოგია, ადვოკატირება & ლობირება, საჯარო
ფინანსები, ეკონომიკის საფუძვლები, სახელმწიფო ინსტიტუტების საქმიანობის
მონიტორინგი, საზოგადოებრივი მონაწილეობა, შედეგსა და გავლენაზე
ორიენტირებული პროექტის მართვა, სახელმწიფო შესყიდვების მონიტორინგი.
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი, ელექტრონულ სწავლებასთან ერთად, სსოებს საშუალებას აძლევს მონაწილეობა მიიღონ მცირე საგრანტო პროგრამაში, ხოლო
სტუდენტებს სთავაზობს ანაზღაურებადი სტაჟირების შესაძლებლობას ადგილობრივ
სსო-ებში, რათა კურსდამთავრებულებმა მიღებული ცოდნა პრაქტიკაში
განხორციელებით გაიმყარონ. გამოცდილების გაზიარების, საუკეთესო პრაქტიკების
შესწავლისა და თანამშრომლობითი ურთიერთობების ჩამოყალიბებისთვის პროექტი
ითვალისწინებს ყოველწლიური თემატური ფორუმების მოწყობას, რაც ხელს შეუწყობს
ადგილობრივი განვითარების აქტორების ერთობლივ ძალისხმევას, რომ გახდნენ
უფრო კომპეტენტურები, წარმატებულები და ხელი შეუწყონ კარგ მმართველობასა და
დემოკრატიულ პროცესებს ქვეყანაში.
The project aims to strengthen Regional CSOs and their networks in order to help them
effectively contribute to policy formulation, become successful lobbies for local development
needs and concerns of their constituencies, actively implement Government monitoring, and
have the ability to hold public authorities accountable for their actions.

e-learning web-portal
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„საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გაძლიერება
საჯარო სექტორის მონიტორინგის და პოლიტიკის დიალოგის
პროცესში გასააქტიურებლად “

www.e-learning.ge

Within this project framework, CSI offers web-based distance learning courses in various
fields (e-leargning.ge): Public Policy, Research Methodology, Advocacy & Lobbying, Public
Finances, Economics, Monitoring of State Activities, Mechanisms of Public Participation,
PM&E, and Public Relations, Monitoring of State procurement. The wide portfolio of Elearning courses coupled with grant programs for CSOs and paid internship scheme for
students, promotes e-learners to gain practical skills. Project provides annual thematic forums
to share experiences, learn best-practices and build connections, support the local
development actors to join efforts, and become more competent and successful actors of good
governance and democratic processes.
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ლექციების გადაღების პროცესი
E-learning Development Process

ფორუმი FORUM

„სახელმწიფო საქმიანობის მონიტორინგი“

Monitoring of State Activities
ფორუმმა თავი მოუყარა სამოქალაქო სექტორში დაგროვებულ ცოდნასა და
გამოცდილებას სახელმწიფო საქმიანობის სხვადასხვა სფეროს მონიტორინგის კუთხით, შესთავაზა დიალოგის, დისკუსიისა და გამოცდილების გაზიარების სივრცე მონაწილეებს, რაც ხელს შეუწყობს მათი შესაძლებლობების
გაძლიერებას ამ მიმართულებით და გააჩენს ახალი, ინოვაციური მიდგომების, მეთოდებისა და ტენდენციების მიმართ მეტ დაინტერესებას.
საერთაშორისო პროგრამის (Governing for Growth in Georgia, G4G),
წამყვანი საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა (ინფორმაციის თავისუფლების
განვითარების ინსტიტუტი; ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი; მედიის განვითარების ფონდი; საქართველოს სტრატეგიული
კვლევებისა და განვითარების ცენტრი; სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი) და რეგიონული ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა (ოზურგეთის
ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი; მთის განვითარების ცენტრი) გაუზიარეს
საკუთარი გამოცდილება და სახელმწიფო საქმიანობის მონიტორინგის
პრაქტიკა ფორუმის მონაწილეებს. მათ ასევე ჰქონდათ საშუალება გაცნობოდნენ განვითარების სექტორში არსებულ თანამედროვე ტენდენციებს და
ინოვაციურ მიდგომებს და დაემყარებინათ პროფესიული კავშირები.
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The main goal of the forum was to demonstrate the accumulated knowledge and
experience in Georgian Civil Society in various fields of monitoring of the state
activities, by offering the space for dialogue, discussion and sharing of experience,
in order to enhance capacities and stimulate interest towards recent trends and
tendencies, as well as new and innovative approaches and methods in this field.

www.e-learning.ge
წლიური ანგარიში
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Representatives of the international programs (Governing for Growth in Georgia,
G4G), leading national CSOs (The Institute for Development of Freedom of
Information-IDFI; Human Rights Education & Monitoring Center-EMC; Media
development Foundation-MDF; Civil Society Institute-CSI) and regional
organizations (Ozurgeti Young Scientists Club-YSC; Mountain Development
Centre-MDC) shared their own experience and practice in terms of monitoring of
State Activities. Forum participants form the different sectors enjoyed the chance to
obtain information on development trends and innovative approaches, share
experience and set up professional linkages and networks.
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e

ელექტრონული
სწავლების
ვებ-პორტალი

www.e-learning.ge
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e-learning web-portal

ფორუმი

FORUM

„სახელმწიფო საქმიანობის მონიტორინგი“

Monitoring of State Activities

წლიური ანგარიში
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„საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გაძლიერება
საჯარო სექტორის მონიტორინგის და პოლიტიკის დიალოგის
პროცესში გასააქტიურებლად “
SHAPING REGIONAL CSOs INTO CHAMPIONS
OF POLICY DIALOGUE AND PUBLIC SECTOR MONITORING
წლიური ანგარიში
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მონაწილეობითი პრინციპები
გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისათვის

Participatory CHARETTE for
the Tourism Development Strategy of Guria

ევროკავშირი
საქართველოსთვის
The European Union for Georgia

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.
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.
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პროექტი შედგება სამი ნაწილისგან:
Ÿ მოსამზადებელი ფაზა;
Ÿტურიზმის ფესტივალი და მულტიაქტორული სამუშაო შეხვედრები ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის მონახაზის შესამუშავებლად (შარეტსტუდიო);
Ÿ სამუშაო ჯგუფების მუშაობისა და საჯარო განხილვების საშუალებით სტრატეგიის საბოლოო დოკუმენტის შემუშავება.

წლიური ანგარიში
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პროექტი ეფუძნება მონაწილეობით
მიდგომას, რომელიც გულისხმობს
გურიის მოსახლეობისა და დაინტერესებული პირების აქტიურ ჩართულობას
პროექტის ყველა ეტაპზე.
“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:
Ÿ It starts with the preparations phase;
Ÿ The tourism festival and multilateral workshop meetings with all the actors,

aimin to create an outline of the tourism development strategy (Charrette
Studio).
Ÿ 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.
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Tourism Festival of Guria

გურიის ტურიზმის განვითარების
სტრატეგია, გურიის
ღირსშესანიშნაობათა კატალოგი,
ონლაინ აპლიკაცია.

Tourism Development Strategy of
Guria; Catalogue of Touristic
Attractions of Guria; Online
Application.

შარეტ-სტუდიო (მულტიაქტორული სამუშაო შეხვედრები)
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CHARRETTE Studio
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Freedom of Information
for Participatory Local Self-Governance
პროექტი მიზნად ისახავს მმართველობის გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული პრაქტიკის დანერგვას თვითმმართველ ქალაქ ბათუმში, ინფორმაციის
თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობის ეფექტური გამოყენების
ხელშეწყობისა და სამოქალაქო ჩართულობის შესახებ მოქალაქეთა
ცნობიერების ამაღლების გზით.
საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისა და სამოქალაქო ჩართულობის
გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს საჯარო გადაწყვეტილების მიღების პროცეზე
სამოქალაქო საზოგადოების ზეგავლენის გაზრდას და შესაბამისად,
ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების ამაღლებას.
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The project aims at promoting transparent and accountable governance practices
in Batumi, by fostering effective use of Freedom of Information (FOI) provisions and
enhancing citizen awareness about civic participation.

წლიური ანგარიში
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Both women and men residing Batumi will be the end beneficiaries of this action,
as improved access to public information and enhanced civic engagement will lead to
increased civil society influence on public policy making and more accountable
government.
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ინფორმაციის თავისუფლება
მონაწილეობითი ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის
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ყველაფერი ჩვენს შესახებ...
Everything about us...

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების
ერთიანი ვებპორტალი
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.
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www.CSOgeorgia.org
წლიური ანგარიში
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საბალანსო უწყისი 31.12.2018 მდგომარეობით
Balance Sheet Statement (In GEL) for the End 31.12.2018

19.92%
1.62%
0.01%
2.88%
0.34%
0.37%
0.55%
0.03%
0.02%

31.12.2018 GEL 31.12.2017
ASSETS

aqtivebi
mimdinare aqtivebi

CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents
VAT refundable

fuladi saxsrebi

31,829

materialuri maragebi (wignebi)

21,161

13,864

Prepaid Expenses
Other current Assets

EU

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

Economical Activity
Deposits

Center of Electoral Systems Development,
Reforms and Trainings

ევროკავშირი

KAS/EU

96,204

875,943

869,300

LONG-TERM ASSETS

grZelvadiani aqtivebi

636,247

687,434

1,512,189

1,556,734

-

-

795,085

800,345

6,680

5,748

Prooerty, plant and equipment

LIABILITIES AND FUNDS
CURRENT LAIBILITIES

Advances Received

ფონდი “ღია საზოგადოება-საქართველო”

Liabilities to Donors

IWO/EU

Differed Revenues

ევროპის ფონდი
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ZiriTadi saSualebebi

mTliani aqtivebi
valdebulbebi da fondebi
mimdinare valdebulebebi
miRebuli avansebi
gadavadebuli Semosavali/
valdebulebebi donoris winaSe

valdebulebebi donorebis winaSe
sagadasaxado valdebulebebi

11,461

26,369

813,227

832,462

proeqtis mxardaWris fondi

140,425

157,935

Net results

wminda Sedegi

154,864

170,806

Total Funds

sul fondebi

698,963

724,272

1,512,189

1,556,734

Total current liabilities

FUNDS

Project support fund

sul mimdinare valdebulebebi

fondebi

ეკონომიკური აქტივობა
დეპოზიტი
საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა
და სწავლების ცენტრი
TOTAL LIABILITIES AND FUNDS
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2,752

134,723

Deferred Income/Liabilities to donors

ECNL/EU

10,202

gadaxdili avansebi

BftW

Access

sxva mimdinare aqtivebi

sul mimdinare aqtivebi

TOTAL ASSETS

KAS/EU

winaswar gaweuli xarjebi

Total current assets

Prepayments

45.28%

724,651

14,844

Books in stock

28.99%

695,012

sagadasaxado moTxovna dRg-s mixedviT

sul valdebulebebi da fondebi

CSI 2018

2018 წლის ბიუჯეტის განაწილება
დაფინანსების წყაროების მიხედვით
Funding Structure for 2018
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დამოუკიდებელ აუდიტორთა დასკვნა
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, 2018, and notes to the financial statement, including a summary of
significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material
respects, the financial position of the Organization as at December 31, 2018, and its
activities and its cash flows for the year then ended in accordance with the basis of
accounting polices described in note 1 to the financial statements.

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 2018 წლის 31
დეკემბრის მდგომარეობით, აგრეთვე საქმიანობის შედეგების ანგარიშგებასა და
ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგებას 2018 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით და ძირითად სააღრიცხვო პოლიტიკასა და სხვა განმარტებით
შენიშვნებს.
ჩვენი აზრით, ფინანსური ანგარიშგებები წარმოდგენილია სამართლიანად,
ყველა არსებით ასპექტში, ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობა 2018 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).

CSI 2018

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.

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.

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.

Crowe Horwath GE LLC
Member Crowe Horwath International
Axis Business Palace, floor IV,
2, D. Gamrekeli St., 0160 Tbilisi, Georgia
March 29, 2019
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