
სამოქალაქო 
საზოგადოების 
ინსტიტუტი

CIVIL SOCIETY INSTITUTE 2019
Annual Report
წლიური ანგარიში

www.civilin.org



მისია

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.

Mission

ყველაფერი 1994 წელს დაიწყო, როდესაც საქართველოს 

ეკონომიკის რეფორმირების და განვითარების საერთაშო-

რისო ცენტრში ბიზნეს სამართლის დეპარტამენტი შეიქმნა. 

1995 წლის ბოლოს, დეპარტამენტი ცენტრს გამოეყო და 

1996 წლის 8 თებერვალს “საქართველოს ბიზნეს 

სამართლის ცენტრის” სახელით დარეგისტრირდა. ამ 

სახელით გაიცნო იგი ფართოდ ქართულმა საზოგადოებამ 

და საერთაშორისო თანამეგობრობამ. 

ორგანიზაციის საქმიანობის არეალი მნიშვნელოვნად 

გაფართოვდა და 2002 წელს, მართვის სტრუქტურის 

ოპტიმიზაციისთვის, მისმა გამგეობამ რეორგანიზაცის 

ერთწლიანი გეგმა შეიმუშავა. შედეგად, 2003 წლის 25 

ივნისიდან ბიზნეს სამართლის ცენტრი ფონდ სამოქალაქო 

საზოგადოების ინსტიტუტად (CSI) ჩამოყალიბდა. 

It all started in 1994, when there was established a 

Department of Business Law at the International 

Center for Economic Reform and Development of 

Georgia.

At the end of 1995, the Department was separated from 

the Center and on February 8, 1996 it was registered 

under the name of the “Center of Business Law of 

Georgia”. Georgian public and the international 

community came to know about it widely with this 

name.

The area of activity of the organization was 

significantly broadened and in 2002, to optimize the 

management structure, its governing board developed 

a one-year reorganization plan. As a result, from June 

25, 2003, the Center of Business Law was formed as the 

Civil Society Institute (CSI) Foundation.

როგორ დავიწყეთ How we started
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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.

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.
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ვაჟა სალამაძე, დავით ტივიშვილი, ია გაბუნია, ეკა 
დანელია, თემურ ჯალიაშვილი, ლალი შალვაშვილი, ნინო 
კეთილაძე, ლევან ფანიაშვილი, თამარ ბოჭორიშვილი, 
ნინო მღვდელაძე, გიორგი ავაზაშვილი, მარიამ ლაცაბიძე, 
ირინა ცინცაძე, ეველინ შფეიხ-ბერი, მარიამ შანიძე, მაკა 
ჯაიანი, ნინო სურგულაძე, ოლიკო გიორგობიანი, 
თეკლა ქაროსანიძე, ნინო სამსონიძე, გიორგი საბაძე, 
მალხაზ ლაგაზიძე;

ბათუმის ფილიალი: ნათია აფხაზავა,  ნინო ჩხაიძე
გორის ფილიალი: დაკო მურადაშვილი, გიორგი ახალკაცი.
პარტნიორები (ფოტოზე): დავით ლოსაბერიძე, მინდია 
სალუქვაძე, ლევან მჟავანაძე.

Vazha Salamadze, David Tivishvili, Ia Gabunia, Temur 
Jaliashvili, Eka Danelia, Lali Shalvashvili, Levan 

Paniashvili, Tamar Bochorishvili, Nino Mgvdeladze, 
Nino Ketiladze,  Giorgi Avazashvili, Mariam 

Latsabidze, Irina Tsintsadze, Mariam Shanidze, 
Evelin Speich-Baer, Maka Jaiani, Nino Surguladze, 

Oliko Giorgobiani, Tekla Karosanidze, Nino 
Samsonidze,  Malkhaz Lagazidze, Giorgi Sabadze; 

Batumi Branch: Natia Apkhazava, Nino Chkhaidze.
Gori Branch: Dako Muradashvili, Giorgi Akhalkatsi

Partners: David Losaberidze, Mindia Salukvadze, 
Levan Mjavanadze.

თანამშრომლები

STAFF

სათაო ოფისი ბათუმის ფილიალი

გორის ფილიალი

Head offices
Branch offices Batumi

Branch offices Gori

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,  

 

233 04 17
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25 Stalini ave. Ap5  
სტალინის გამზ. #25, ბ18  

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

პ.მელიქიშვილის ქ #59, 
V სართული ბ18  

mail: admin@civilin.org
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პროგრამები

სამართლის

სამოქალაქო საზოგადოების

ეფექტური მმართველობის

საჯარო პოლიტიკის

ეკონომიკური განვითარების

Legal

Civil Society Development

Good Governance

Public Policy

Economic Development

Programsდონორები Donors

ჩვენი პროდუქტები / Our products

! სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების პორტალი 

csogeorgia.org

! ონლაინ სწავლების პორტალი e-learning.ge

! იურიდიული კონსულტაციები სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის

! სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ბაზა

! კვლევები

! სახელმძღვანელოები

! საკანონმდებლო ინიციატივები

! ვიდეორესურსები

! ელექტრონული ბიბლიოთეკა

e
e-learning.ge

სამოქალაქო საზოგადოების 
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Ÿ Portal of civil society organizations - csogeorgia.org
Ÿ Online learning portal e-learning.ge
Ÿ Legal consultations for civil society organizations
Ÿ Database of civil society organizations
Ÿ Surveys
Ÿ Textbooks
Ÿ Legislative initiatives
Ÿ Video resources
Ÿ Electronic library

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 
ერთიანი ვებპორტალი

Integrated web portal 
of civil society organizations 

www.CSOgeorgia.org

კამპანია „ეს ქვეყანა შენია“ 
(გაიზიარე პასუხისმგებლობა)

“This Country Is Yours” campaign 
(Share Responsibility)

ონლაინ 
სასწავლო 
პორტალი

Online learning 
portal
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სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი

2019

Civil Society Institute (CSI)

ვაჟა სალამაძე 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის დირექტორი

Vazha Salamadze
Director of CSI

2019 წელი სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტისთვის 

(CSI) აქტიური წელი იყო, რამდენიმე გრძელვადიან და 

მრავალკომპონენტიან პროექტზე ვიმუშვეთ, გავაგრძე-

ლეთ ძველი პროექტების განხორციელება და დავიწყეთ 

ახალი პროექტები, სტარტი აიღო სოციალურმა კამპანიამ 

„ეს ქვეყანა შენია“, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოე-

ბის განვითარების ინიციატივის ფარგლებში დავგეგმეთ 

და მთელ საქართველოს მოიცავს. 

სამოქალაქო აქტიურობას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს 

ქვეყნის განვითარებისთვის. ამ კამპანიამ სწორედ სამო-

ქალაქო აქტიურობას უნდა შეუწყოს ხელი, უნდა გააძლიე-

როს დემოკრატიული ღირებულებები და, როგორც 

მაგალითი, აჩვენოს, როგორ მუშაობენ ამ მიმართულე-

ბით საზოგადოებრივი ორგანიზაციები (სსო-ები). ჩვენი 

მიზანია ბიძგი მივცეთ მოქალაქეთა კრიტიკული მასის 

შექმნას, რომელიც რეალურ ცვლილებებს მოიტანს.   

 

სსო-ების როლი განვითარების ხელშეწყობაში დიდია. 

ამიტომ, მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, საგადასახადო კო-

დექსში შესატანი ცვლილებებების პაკეტი, რომელიც 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ეკონომიკური საქმია-

ნობის დაბეგვრას ეხებოდა. ცვლილებები ჩვენ, 2019 

წელს, პარტნიორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით 

შევიმუშავეთ და საკომიტეტო მოსმენებზე ვიცავდით. შე-

დეგად, წინადადებების ნაწილი საგადასახადო კოდექსში 

აისახა.  

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გაძლიერებას, მათ-

თვის საჭირო საარსებო გარემოს შექმნას, რაც, საბო-

ლოო ჯამში, ქვეყნის განვითარებაში ტრანსფორმირ-

დება, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი მომავალ-

შიც გააგრძელებს. ჩვენი მიზანი იქნება საზოგადოების 

მდგრადობის ხელშეწყობა, მისი როლის გაზრდა პოლი-

ტიკურ დიალოგსა და განვითარებაში, ადგილობრივი 

ორგანიზაციების, აქტიური მოქალაქეებისა და ახალგაზ-

რდების ხელშეწყობა.

2019 was an active year for the Civil Society 

Institute (CSI), we worked on several long-term and 

multi-component projects, continued implemen-

tation of old projects and launched new projects, 

there was initiated the ”This Country Is Yours“ 

social campaign, which we planned within the 

framework of the Civil Society Sustainability Initia-

tive project and now it covers the whole of Georgia.

Civic activism is of great importance for 

development of the country. It is namely civic 

activism that should be facilitated by this campaign, 

besides, it should strengthen democratic values and, 

as an example, show how civil society organizations 

(CSOs) work in this direction. Our goal is to 

encourage creation of a critical mass of citizens that 

is going to bring about real changes.

CSI2019/04
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ჩვენ ისევ ვიმუშავებთ იმისთვის, რომ ადამიანებს უკეთ 

ესმოდეთ სამოქალაქო სექტორის ფუნქცია, გააცნობიე-

რონ, რომ გზა ევროპული საზოგადოებისკენ, სადაც 

დაცულია უსაფრთხოება, ადამიანის უფლებები, არის 

ეკონომიკის, განათლების, ცხოვრების მაღალი დონე, 

სწორედ სამოქალაქო საზოგადოების ღირებულებებზე 

გადის. გააცნობიერონ ყველაფერი ეს და ჩაერთონ 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, გახდნენ აქტიური მოქა-

ლაქეები. 

მხოლოდ ასე - განათლებული და აქტიური მოქალაქეე-

ბით, სწორი ღირებულებებით, სახელმწიფო და სამოქა-

ლაქო სექტორების კარგი თანამშრომლობით შეძლებს 

საქართველო განვითარების ახალ საფეხურზე გადას-

ვლას. ამ პროცესში მონაწილეობა, ერთდროულად, დიდი 

პასუხისმგებლობა და დიდი მოტივაციაა, ის, რაც საზოგა-

დოებრივი ორგანიზაციების, მათ შორის, ჩვენი ორგანი-

ზაციის საქმიანობას განსაკუთრებულ აზრს და შინაარსს 

აძლევს.    

CSI2019/05

The role of CSOs in promoting development is great. 

Therefore, I consider that the package of 

amendments to the Tax Code, which related to 

taxation of economic activities of civil society 

organizations, is important. We elaborated those 

changes in 2019, in collaboration with partner 

organizations, and defended them at committee 

hearings. As a result, some of our proposals are now 

reflected in the Tax Code.

The Civil Society Institute will further continue to 

strengthen civil society organizations, create a 

necessary enabling environment for them, which 

will ultimately transform into development of the 

country. Our goal will be to facilitate sustainability 

of society, increase its role in political dialogue and 

development, as well as support local organizations, 

active citizens and youth.

We will work again to make people better 

understand the function of the civil sector; realize 

that the path to a European society, where there are 

protected safety, human rights, and  economic, 

education and life standards are high, goes 

specifically through civil society values; 

acknowledge all this and engage in public life, 

become active citizens.

Only in this way - with educated and active citizens, 

right values, good cooperation between the state and 

civil sectors, it will be possible for Georgia to move to 

a new stage of its development. Participation in this 

process is a high responsibility and a great 

motivation at the same time, which gives a special 

meaning and content to activities of civil society 

organizations, including our institution.
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პროექტი დაფინანსებულია გერმანული ფონდის - „პური 

მსოფლიოსთვის“ მიერ და მისი მიზანია გაზარდოს სამოქა-

ლაქო საზოგადოების - ადგილობრივი ორგანიზაციები, 

აქტიური მოქალაქეები და ახალგაზრდები -  და ადგილობრი-

ვი ხელისუფლების შესაძლებლობები და კომპეტენცია, 

გააუმჯობესოს საარსებო გარემო, რათა მათ, ერთობლივი 

ძალისხმევით შეუწყონ ხელი ადგილობრივ დონეზე მდგრად 

და ინკლუზიურ განვითარებას.  

ითვალისწინებს სამოქალაქო საზოგადოების-

თვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნას, რაც მოიაზრებს ისეთი 

საკითხების ადვოკატირება-ლობირებას როგორიცაა: 

სახელმწიფო დაფინანსებისა და მუნიციპალური გრანტების 

მექანიზმები, ეკონომიკური აქტივობის წახალისების მექა-

ნიზმები, ფინანსური პაკეტი მოხალისეობის წასახალისებ-

ლად; იტერაქტიული პლატფორმის - www.csogeorgia.ge 

საშუალებით, სამოქალაქო სექტორის ინიციატივების 

წარმოჩენას, სსო-ების ანგარიშვალდებულებისა და 

გამჭვირვალობის ხელშეწყობას.

გულისხმობს შესაძლებლობების განვითარე-

ბას ელექტრონული სწავლების გზით. ამ მზნით, პორტალზე e-

learning.ge განთავსებული სალექციო კურსები ხელს უწყობს 

როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომად-

გენლების, ისე - განვითარების სხვა აქტორების შესაძლებ-

ლობებისა და უნარების ზრდას. გურიის, ბათუმისა და შიდა 

ქართლის რეგიონში ჩატარებული ახალგაზრდების საჭირო-

ებების კვლევის საფუძველზე შექმნილი მოკლე სასწავლო 

ვიდეოები და კონკურსები კი, წაახალისებს ახალგაზრდებს, 

ჩაერთონ ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილებების 

მიღების პროცესში.

ახდენს სამოქალაქო ჩართულობის სტიმული-

რებას, ადგილობრივ დონეზე მონაწილეობითი მიდგომების 

გასაძლიერაებლად. პროექტი მხარს უჭერს მრავალაქტო-

რულ მონაწილეობით აქტივობებს - ერთობლივ ტრენინგე-

ბებს, მონაწილეობით ბიუჯეტირებას, სამოქალაქო მონიტო-

რინგს, რაც ხელს უწყობს განვითარების აქტორებს შორის 

თანამშრომლობას. ბათუმის, ქობულეთის, ოზურგეთის, 

ჩოხატაურისა და გორის მუნიციპალიტეტების ბენჩმარკინგის 

პროცესი კი, შეაფასებს მონაწილეობითი მიდგომების 

ხარისხს და დაეხმარება ადგილობრივ თვითმმართველო-

ბებს, საჭიროებებზე დაფუძნებული საქმიანობის განხორ-

ციელებაში.

პროექტი შედგება სამი კომპონენტისგან.

I კომპონენტი 

II კომპონენტი 

III კომპონენტი 

The project is funded by a German agency – “Bread for 

the World” and aims to enhance capacities and 

competences of civil society (local organizations, active 

citizens and youth) and local authorities, as well as 

improve an enabling environment thus allowing them 

to spend joint efforts to facilitate sustainable and 

inclusive development at the local level.

envisages creation of an enabling 

environment for civil society, which considers 

advocacy-lobbying on such issues as: mechanisms of 

state funding and municipal grants, mechanisms for 

stimulating economic activities, as well as financial 

package to encourage volunteering; besides, promotion 

of civil society initiatives and support to accountability 

and transparency of CSOs through the interactive 

platform - www.csogeorgia.ge.

involves capacity building via e-

learning. For this purpose, lecture courses, posted on 

the e-learning.ge portal, facilitate development of 

capacities and skills of both local self-government 

representatives and other development actors. While 

short educational videos and competitions, created on 

the basis of youth needs assessment carried out in 

Guria, Batumi and Shida Kartli, are meant to 

encourage young people to get involved in a decision-

making process at the local level.

stimulates civic engagement via 

enhancement of participatory approaches at the local 

level. The project supports multi-stakeholder 

participatory activities - joint trainings, participatory 

budgeting, civil monitoring, which facilitates 

cooperation among development actors. While the 

benchmarking process at Batumi, Kobuleti, Ozurgeti, 

Chokhatauri and Gori municipalities is intended to 

assess the quality of participatory approaches and 

assist local self-governments in implementation of 

needs-based activities.

The project consists of three components.

The first component 

The second component 

The third component 

ადგილობრივი განვითარების აქტორებს 
შორის მყარი კავშირების დამყარება

Building a robust alliance of 
local development actors in Georgia
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პროექტი „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების 

ინიციატივა" საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების 

გარემოს გაუმჯობესებას ემსახურება. პროექტი ხორციელ-

დება კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მიერ სამოქალაქო 

საზოგადოების ინსტიტუტთან (CSI), საქართველოს სტრატე-

გიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრთან (CSRDG), 

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრთან (CTC) და 

განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრთან 

(EDEC) თანამშრომლობით. პროექტი დაფინანსებულია 

ევროკავშირის და კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მიერ. 

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა 

მიზნად ისახავს სამოქალაქო საზოგადოების მდგრადობის 

ხელშეწყობას, მისი როლის გაზრდას პოლიტიკურ დიალოგ-

სა და განვითარებაში.

პროექტის ამოცანებია:

! სამოქალაქო საზოგადოების ფინასური მდგრადობის 

გაზრდა, დაფინანსების წყაროების გამრავალფეროვ-

ნებით, მათ შორის, სახელმწიფოსა და კერძო სექტო-

რის მონაწილეობით, ხელსაყრელი საგადასახადო 

გარემოს შექმნით, ასევე - მოხალისეობის ხელშეწყო-

ბით;

! სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების, 

ანგარიშვალდებულებისა და სანდოობის გაზრდა, 

რათა მათ უკეთ წარმოადგინონ ფართო საზოგადოების 

პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტუ-

რული უფლებები;

! სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდა რეგიონებში, 

სამოქალაქო საზოგადოების - მედიასთან, ბიზნესთან 

და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან უფრო აქტიური 

თანამშრომლობით;

! სამოქალაქო საზოგადოების ღონისძიებებისა და 

ინიციატივების მხარდაჭერა, ეროვნულ და ადგილობ-

რივ დონეებზე, საჯარო პოლიტიკის სფეროში, 

განსაკუთრებით - ევროკავშირთან ასოცირების 

პროცესში მიმდინარე რეფორმების თვალსაზრისით.

A “Civil Society Sustainability Initiative” project serves 

to improve a civil society environment in Georgia. The 

project is implemented by the Konrad Adenauer 

Foundation (KAS) in collaboration with the Civil 

Society Institute (CSI), Center for Strategic Research 

and Development of Georgia (CSRDG), Center for 

Training and Consultancy (CTC) and Education 

Development and Employment Center (EDEC). The 

project is funded by the European Union and the 

Konrad Adenauer Foundation (KAS).

Civil Society Sustainability Initiative aims at 

facilitating sustainability of civil society, as well as 

increasing its role in political dialogue and 

development. 

Objectives of the project are:

! Increase financial sustainability of civil society 

through diversification of funding sources, 

including participation of the state and a private 

sector, creation of a favorable tax environment, as 

well as promotion of volunteering;
!  Increase capacities, accountability and credibility 

of civil society to enable them better represent 

political, economic, social and cultural rights of 

general public;
!  Increase civic engagement in regions through more 

active cooperation of civil society with media, 

business and local government;
! Support civil society activities and initiatives at 

both national and local levels in the field of public 

policy, especially in the context of reforms ongoing 

in the process of association with the European 

Union.

სამოქალაქო საზოგადოების 
განვითარების ინიციატივა 

Civil Society Sustainability Initiative
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არასამეწარმეო სამართლის ევროპული ცენტრი (ECNL) 

აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის ექვს ქვეყანაში: 

აზერბაიჯანში, სომხეთში, უკრაინაში, მოლდოვაში, ბელო-

რუსსა და საქართველში, ახორციელებს ევროკავშირის 

პროექტს - „Monitoring Progress Empowering Action”. 

პროექტის ფარგლებში, აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორო-

ბის ქვეყნებში სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო 

გარემოს შესაფასებლად, მონიტორინგის ინსტრუმენტი - 

„სსო მეტრი“ (CSO METER) შეიქმნა.  

„სსო მეტრი“ (CSO METER) აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

ქვეყენების ექსპერტებთან თანამშრომლობით და საზოგა-

დოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლების მონაწი-

ლეობით შემუშავდა. იგი შედგება სტანდარტების პაკეტისა 

და ინდიკატორებისაგან ათი მიმართულებით და მისი 

მიზანია შექმნას ჩარჩო, რომელიც ხელს შეუწყობს საზოგა-

დოებრივი ორგანიზაციების სამოქმედო გარემოს რეგულა-

რულ და თანმიმდევრულ მონიტორინგს. 

პროექტი ითვალისწინებს, მიღებულ მონაცემებზე დაყრდნო-

ბით, შემუშავდეს რეკომენდაციები და მტკიცებულებებზე 

დაფუძნებული ადვოკატირების კამპანიები, რომელიც 

გააუმჯობესებს სსო-ების საარსებო გარემოს. დაინტერესებუ-

ლი მხარეები უკეთ გაიაზრებენ იმ საკითხებს, რომლებიც 

გავლენას ახდენს სსო-ების საარსებო გარემოზე და 

დაეყრდნობიან საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნე-

ბულ ბენჩმარკებს, სამოქმედო გარემოს გასაუმჯობესებლად.  

The European Center for Non-for-Profit Law (ECNL) 

implements a project of the European Union – 

“Monitoring Progress Empowering Action” in six 

Eastern European Partnership countries: Azerbaijan, 

Armenia, Ukraine, Moldova, Belarus and Georgia. 

Within the framework of the project, there has been 

created “CSO METER”, a monitoring tool, in order to 

evaluate an enabling environment of civil society in 

Eastern European Partnership countries.

“CSO METER” has been developed in collaboration 

with experts from Eastern Partnership countries and 

with participation of representatives of civil society 

organizations. It consists of a set of standards and 

indicators in ten areas and aims to create a framework 

that facilitates regular and consistent monitoring of an 

operational environment of civil society organizations.
 
Referring on obtained data, the project envisages 

development of recommendations and evidence-based 

advocacy campaigns, which is going to improve an 

enabling environment of CSOs. Stakeholders will 

better understand those issues that affect an enabling 

environment of CSOs and rely on international 

standards-based benchmarks so as to improve an 

operating environment.

პროგრესის მონიტორინგი 
უკეთესი გარემოსთვის

Monitoring Progress 
Empowering Action

2019 წელს სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის 

ბათუმის ფილიალმა, ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასთან 

ერთად, განახორციელა პროექტი - „შენი იდეა ბათუმს“. 

„შენი იდეა ბათუმს“ მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ელექ-

ტრონული მოდელია. მის ფარგლებში, ვებ-პლატფორ-მის - 

www.idea.batumi.ge მეშვეობით, ბათუმელებმა შეარჩიეს 5 

გამარჯვებული პროექტი, რომელსაც, 2019-2020 წლებში, 

ქალაქის ბიუჯეტი აფინანსებს.   

შენი იდეა ბათუმს

In 2019, a Batumi branch of the Civil Society Institute, 

together with the City Hall of Batumi Municipality, 

implemented a project – “Your Idea to Batumi”.

“Your Idea to Batumi” is an electronic model of 

participatory budgeting. Within the framework of it, 

through a web platform - www.idea.batumi.ge, 

residents of Batumi selected 5 winning projects, which 

in 2019-2020 years were funded from the city budget.

Your idea to Batumi
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„ქალაქის მწვანე კოეფიციენტი“ არის პროექტი, რომელიც 

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალ-

მა 2019 წლის ნოემბერში, „ღია საზოგადოება - საქართვე-

ლოს“ ფინანსური მხარდაჭერთ, საზოგადოება „ბათომთან“ 

და მედია ჰოლდინგ „ბათუმელებთან“ ერთად დაიწყო. 

პროექტი მიზნად ისახავს ბათუმის მუნიციპალიტეტში მწვანე 

ქალაქის, ეკოლოგიური გამწვანების დაცვასა და მონაწი-

ლეობით სტანდრატზე ორიენტირებული პოლიტიკის ფორმი-

რებასა და სტიმულირებას.  

პროექტის ხანგრძლივობა 10 თვეა და, მის ფარგლებში,  

დაგეგმილია მოქალაქეების მონაწილეობა ბათუმის ურბანუ-

ლი და სარეკრეაციო სივრცეების საკითხებთან დაკავშირე-

ბული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, ქალაქის 

დაგეგმარების, ზონირების ტენდენციების კვლევა, სამოქა-

ლაქო მონიტორინგის სტიმულირება და თვითთმმართველო-

ბაში შესაბამისი რეკომენდაციის შემუშავება/დანერგვის 

ხელშეწყობა. 

“Green Plot Ratio” is a project launched by the Batumi 

branch of the Civil Society Institute in November 2019, 

with the financial support of the “Open Society Georgia 

Foundation” and together with a society “Batomi” as 

well as a media holding “Batumelebi”.

The project aims at developing and stimulating a policy 

within Batumi Municipality, which focuses on 

protection of green city, ecological planting, as well as 

participatory standard. 

Duration of the project is 10 months and, within its 

framework, it is planned to facilitate participation of 

citizens in a process of making decisions on issues 

related to urban and recreational areas of Batumi, 

assessment of city planning, zoning trends, stimulation 

of civic monitoring and development/introduction of 

relevant recommendations in self-government.

ქალაქის მწვანე კოეფიციენტი
Green Plot Ratio

ადვოკატირება ეფექტური 
მონაწილეობისთვის

2019 წლის ოქტომბრის თვეში სამოქალაქო საზოგადოების 

ინსტიტუტის გორის ფილიალმა, გორის საინფორმაციო ცენ-

ტრთან ერთად, დაიწყო ახალი პროექტი - „ადვოკატირება 

ეფექტური მონაწილეობისთვის“. იგი ხორციელდება NDI 

საქართველოს ოფისისა და USAID-ის ფინანსური მხარდა-

ჭერით.

პროექტი მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტის თანადაფინან-

სების მექანიზმების გამარტივებასა და დახვეწას, გამჭვირვა-

ლობისა და ინკლუზიურობის კუთხით, რაც ხელს შეუწყობს 

ადგილობრივი თემების მონაწილეობის გაზრდას მათთვის 

აქტუალური პრობლემების გადაწყვეტის პროცესში. 

Advocacy 
for effective participation

In October 2019, a Gori branch of the Civil Society 

Institute, together with the Gori Information Center, 

launched a new project – “Advocacy for effective 

participation”. It is implemented with the financial 

support of the NDI Georgia Office and USAID.

The project aims to simplify and refine municipality co-

financing mechanisms in terms of transparency and 

inclusiveness, which will facilitate to increase 

participation of local communities in the process of 

solving problems that are relevant to them.



სამოქალაქო საზოგადოების 
ინსტიტუტი CIVIL SOCIETY INSTITUTE

www.civilin.org

CSI - სსო-ებისთვის / CSI for CSOs

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის (სსო-

ები) ხელსაყრელი საარსებო გარემოს შექმნის მიზნით, სამო-

ქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ინიციატივით, სახელ-

მწიფო საგრანტო დაფინანსების სისტემის გამჭვირვალობა, 

როგორც ვალდებულება, საქართველოს მთავრობის მიერ 

დამტკიცებული ღია მმართველობის საქართველოს 2018-

2019 წლის სამოქმედო გეგმაში აისახა (მე-12 ვალდებუ-

ლება). 

ეს ვალდებულება გულისხმობს, რომ კანონით უნდა დადგინ-

დეს ერთიანი მინიმალური სტანდარტები, რომლითაც 

საჯარო ინსტიტუციები გრანტების გაცემისას ისარგებლებენ, 

ასევე, კანონით დადგენილი გამჭვირვალობის სტანდარტე-

ბის გათვალისწინებით, გრანტის გაცემის უფლება მუნიცი-

პალიტეტებსაც უნდა მიენიჭოს. 

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან CSI-ის 

აქტიური თანამშრომლობით, მომზადდა შესაბამისი საკა-

ნონმდებლო ცვლილებების პროექტის პირველადი ვარიან-

ტი. იგი, ძირითადად, ეფუძნება „საზოგადოებრივი ორგანი-

ზაციების სახელმწიფო საგრანტო დაფინანსების რეფორმის 

კონცეფციას“, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების 

ინსტიტუტმა დაინტერესებული სუბიექტების ფართო მონაწი-

ლეობით მოამზადა. 

ღია მმართველობის 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის 

მოქმედების ვადის ამოწურვის მიუხედავად, სამოქალაქო 

საზოგადოების ინსტიტუტი ამ მიმართულებით მუშაობას 

აგრძელებს. 

At the initiative of the Civil Society Institute, 

transparency of the state grant funding system is 

reflected as a commitment in the Open Government 

Partnership Action Plan of Georgia 2018-2019 

(Commitment 12) in order to create a favorable 

enabling environment for civil society organizations 

(CSOs).

This commitment stipulates that there should be 

defined uniform minimum standards to be applied by 

public institutions while releasing grants, besides, 

taking into account transparency standards set by law, 

municipalities should also be given the right to issue 

grants.

As a result of active cooperation of CSI with the 

Administration of the Government of Georgia, an 

initial version of the relevant draft legislative changes 

was prepared. It is mainly based on the “Concept of 

state grant funding reform for civil society 

organizations”, developed by the Civil Society Institute 

with broad participation of stakeholders.

Despite expiration of operational deadlines of the Open 

Government Partnership Action Plan 2018-2019, the 

Civil Society Institute continues to work in this 

direction.

სახელმწიფო საგრანტო დაფინანსების 
რეფორმა

State Grant Funding Reform

Civil Society Organizations' 

State Funding Reform

Policy Paper

Tbilisi 2018
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A small grants competition for monitoring of state 

grants was announced by the Civil Society Institute 

within the framework of the project ”Civil Society 

Sustainability Initiative“ funded by the EU and the 

Federal Ministry of Germany for Economic 

Cooperation and Development.

One of the objectives of the project is to facilitate 

improvement of the state grant funding system for civil 

society organizations and to develop relevant 

recommendations. Respectively, one of the components 

of the project envisages periodic monitoring of the 

existing system of state grant funding.

For this particular purpose a competition was 

announced, two grants were awarded and a monitoring 

of grants issued by state institutions in 2016 and 2017 

was carried out. The grantee organizations were: 

“Green Caucasus”, which monitored grants released in 

2016, and the “Network of Centers for Civic 

Engagement”, which monitored grants released in 

2017.

Monitoring included:
! General information and statistics on public 

institutions that released state grants and on 

awarded grants themselves;
! Information on regulation of stages of release of 

grant funding;
! Information on release of grants in practice - 

planning of release of grants; process of release of 

grants; monitoring and evaluation of released 

grants.

Within the framework of the activity there was made a 

public presentation of monitoring reports, where 

representatives of public institutions, civil society 

organizations and media were invited.

It is intended to conduct monitoring of grants released 

in 2018 and 2019 years, make a four-year (2016, 2017, 

2018, 2019 years) comparative analysis and develop 

recommendations in the future.

სახელმწიფო გრანტების მონიტორინგი

Monitoring of state grants

მცირე გრანტების კონკურსი სახელმწიფო გრანტების 

მონიტორინგისთვის სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტ-

მა გამოაცხადა ევროკავშირისა და გერმანიის ეკონომიკური 

თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური 

სამინისტროს მიერ დაფინანსებული პროექტის - „სამოქალა-

ქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ - ფარგლებში. 

პროექტის ერთ-ერთი ამოცანაა სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების სახელმწიფო საგრანტო დაფინანსების 

სისტემის გაუმჯობესების ხელშეწყობა და შესაბამისი 

რეკომენდაციების შემუშავება. შესაბამისად, პროექტის ერთ-

ერთი კომპონენტი სახელმწიფო საგრანტო დაფინანსების 

არსებული სისტემის პერიოდულ მონიტორინგს გულისხმობს. 

სწორედ ამ მიზნით გამოცხადდა კონკურსი, გაიცა ორი 

გრანტი და ჩატარდა 2016 და 2017 წლებში სახელმწიფო 

ინსტიტუტების მიერ გაცემული გრანტების მონიტორინგი. 

გრანტიორი ორგანიზაციები იყვნენ: „მწვანე კავკასია“, 

რომელმაც 2016 წელს გაცემული გრანტების მონიტორინგი 

განახორციელა და „დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრე-

ბის ქსელი“, რომელმაც მონიტორინგი 2017 წელს გაცემულ 

გრანტებს გაუწია.

მონიტორინგი მოიცავდა: 

! ზოგად ინფორმაციას და სტატისტიკას სახელმწიფო 

გრანტის გამცემი საჯარო ინსტიტუტებისა და გაცემული 

გრანტების შესახებ;

! ინფორმაციას საგრანტო დაფინანსების გაცემის 

ეტაპების რეგულირების შესახებ;

! ინფორმაცია გრანტის გაცემის პრაქტიკის შესახებ - 

გრანტის გაცემის დაგეგმვა; გრანტის გაცემის პროცესი; 

გაცემული გრანტის მონიტორინგი და შეფასება.

აქტივობის ფარგელბში, გაიმართა მონიტორინგის ანგარი-

შების საჯარო პრეზენტაცია, სადაც მიწვეულები იყვნენ 

საჯარო დაწესებულებების, საზოგადოებრივი ორგანიზაციე-

ბისა და მედიის წარმომადგენლები. 

სამომავლოდ, იგეგმება 2018 და 2019 წლებში გაცემული 

გრანტების მონიტორინგის, ოთხი წლის (2016, 2017, 2018, 

2019 წლების) შედარებითი ანალიზის გაკეთება და რეკომენ-

დაციების შემუშავება.

CSI - სსო-ებისთვის / CSI for CSOs
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Within the framework of the EU project – ”Monitoring 

Progress Empowering Action”, in 2019, the Civil 

Society Institute prepared a report on ”Enabling 

environment for civil society”. The report is based on 

CSO Meter - a monitoring tool that aims at assessing an 

enabling environment for civil society in the Eastern 

European Partnership countries. The tool consists of 

standards and indicators developed on the basis of best 

international practices and measures both legislation 

and practice.

While preparing the report, CSI studied a normative 

basis of Georgia that affects an enabling environment 

of civil society. There were conducted a survey, focus 

groups and interviews in order to gather information in 

regard to the practice. A total of 127 organizations 

participated in the survey. Most of the answers (29%) 

were from the capital. Main areas of work of inquired 

civil society organizations turned to be: civil society 

development, youth, human rights and social issues.

Focus group meetings were held in Batumi, Kutaisi and 

Telavi. The meetings were attended by a total of 32 civil 

society representatives. Participants were selected in 

accordance with their experience and area of activity. 

To obtain more in-depth information, CSI conducted 

interviews. The Advisory Board provided an expert 

support of data collection and analysis. Eventually, 

about 180 stakeholders were involved in the process.

Similar reports were developed in all countries of the 

Eastern European region - Azerbaijan, Armenia, 

Ukraine, Moldova, Belarus. Such documents facilitate 

evaluation of progress or regress of countries, including 

exchange of information and provision of training, as 

well as enhancement of evidence-based advocacy and 

public policy.

სსო მეტრი CSO Meter

ევროკავშირის პროექტის -“Monitoring Progress Empowering 

Action” - ფარგლებში, 2019 წელს სამოქალაქო საზოგადოე-

ბის ინსტიტუტმა მოამზადა ანგარიში „სამოქალაქო 

საზოგადოების საარსებო გარემოს“ შესახებ. ანგარიში 

ეფუძნება სსო მეტრს (CSO Meter) - მონიტორინგის 

ინსტრუმენტს, რომელიც მიზნად ისახავს სამოქალაქო 

საზოგადოების საარსებო გარემოს შეფასებას აღმოსავლეთ 

ევროპის პარტნიორობის ქვეყნებში. ინსტრუმენტი შედგება 

საუკეთესო საერთშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით 

შემუშავებული სტანდარტებისა და ინდიკატორებისაგან და 

ზომავს როგორც კანონმდებლობას, ისე - პრაქტიკას. 

ანგარიშის მომზადების პროცესში, CSI-იმ შეისწავლა 

საქართველოს ნორმატიული ბაზა, რომელიც გავლენას 

ახდენს სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემოზე. 

პრაქტიკის შესახებ ინფორმაციის შეგროვების მიზნით, 

ჩატარდა გამოკითხვა, გაიმართა ფოკუს-ჯგუფები და ინტერ-

ვიუები. გამოკითხვაში, სულ, 127-მა ორგანიზაციამ მიიღო 

მონაწილეობა. პასუხების უმეტესი ნაწილი (29%) დედაქალა-

ქიდან იყო. გამოკითხული საზოგადოებრივი ორგანიზაციე-

ბის ძირითად სამუშაო მიმართულებებად დაფიქსირდა: 

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება, ახალგაზრდები, 

ადამიანის უფლებები და სოციალური საკითხები.

ფოკუს-ჯგუფის შეხვედრები გაიმართა ბათუმში, ქუთაისსა და 

თელავში. შეხვედრებს, სულ, 32 სამოქალაქო საზოგადოე-

ბის წარმომადგენელი ესწრებოდა. მონაწილეები შეირჩნენ 

გამოცდილებისა და საქმიანობის სფეროებს მიხედვით. 

უფრო სიღრმისეული ინფორმაციის მისაღებად, CSI-იმ 

ჩაატარა ინტერვიუები. საკონსულტაციო საბჭომ უზრუნველ-

ყო ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის ექსპერტული 

მხარდაჭერა. საბოლოდ, პროცესში, დაახლოებით, 180 

დაინტერესებული მხარე იყო ჩართული. 

მსგავსი ანგარიშები შემუშავდა აღმოსავლეთ ევროპის 

რეგიონის ყველა ქვეყანაში - აზერბაიჯანში, სომხეთში, 

უკრაინაში, მოლდოვაში, ბელორუსში. ასეთი დოკუმენტები 

ხელს უწყობს ქვეყნების პროგრესისა თუ რეგრესის შეფასე-

ბას, მათ შორის ინფორმაციის გაცვლას და სწავლების 

უზრუნველყოფას, ასევე - მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 

ადვოკატირებისა და საჯარო პოლიტიკის გაძლიერებას.  
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CSI2019/12

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 
ეკონომიკური საქმიანობის დაბეგვრა

2019 წლიდან ძალაში შევიდა ცვლილებები საგადასახადო 

კოდექსში, რომელიც ორგანიზაციების, მათ შორის არასამე-

წარმეო იურიდიული პირების მოგების გადასახადით 

Taxation of economic activities 
of civil society organizations

In 2019, amendments to the Tax Code came into force, 

which addressed the issue of imposing a profit tax on 

organizations, including non-entrepreneurial legal 

entities. There was introduced a new, so-called 

Estonian model of profit taxation, operation of which 

with a declared principle enables organizations to 

generate additional incomes.

In order to avoid ambiguity, prior to enactment of these 
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The Civil Society Institute (CSI) provides free 

consultations on non-for-profit law to both legal entities 

and individuals. Topics of the consultations include:
!Registration of non-entrepreneurial non-

commercial legal entities;
! Legal status of charitable organizations;
! Reorganization and liquidation of a non-entrepre-

neurial legal entity;
! Taxes;
! Grants;
! Use of state and self-government property;
! Real estate registration;
! Contracts;
! Accumulative pension;
! Volunteering.

Those interested in receiving consultations can apply 

by e-mail, telephone or in person, via setting an 

appointment. CSI provided 23 such consultations 

during 2019.

კონსულტაციები 
არასამეწარმეო სამართალში

Consultations on non-for-profit law

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI) არასამეწარ-

მეო სამართალში უფასო კონსულტაციებს უწევს როგორც 

იურიდიულ, ისე - ფიზიკურ პირებს. 

კონსულტაციების თემატიკა მოიცავს:

! არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირების 

რეგისტრაციას;

!საქველმოქმედო ორგანიზაციების სამართლებრივ 

სტატუსს;

!არასამეწარმეო იურიდიული პირის რეორგანიზაციასა 

და ლიკვიდაციას;

! გადასახადებს;

! გრანტებს;

!სახელმწიფოსა და თვითმმართველობის ქონებით 

სარგებლობას;

! უძრავი ქონების რეგისტრაციას;

! ხელშეკრულებებს;

! დაგროვებით პენსიას;

! მოხალისეობას. 

კონსულატიის მიღება დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ 

ელ.ფოსტის, ტელეფონის ან, უშუალოდ, შეხვედრის 

მეშვეობით. 2019 წლის განმავლობაში, CSI-იმ 23 ასეთი 

კონსულტაცია გასწია. 
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დაბეგვრის საკითხს შეეხო. შემოღებული იქნა მოგების 

გადასახადით დაბეგვრის ახალი, ე.წ ესტონური მოდელი, 

რომლის გაცხადებული პრინციპებით მოქმედება, ორგანიზა-

ციებისთვის დამატებითი შემოსავლების გენერირების 

შესაძლებლობას ქმნის.

ბუნდოვანების თავიდან აცილების მიზნით, საგადასახადო 

კოდექსში ამ ცვლილებების ამოქმედებამდე, სამოქალაქო 

საზოგადოების ინსტიტუტმა, პარტნიორ ორგანიზაციებთან 

თანამშრომლობით, შეიმუშავა და საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროს წარუდგინა შესაბამისი წინადადებები. შედგა 

სამუშაო შეხვედრები საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო-

ში, CSI-იმ მონაწილეობა მიიღო საგადასახადო კოდექსის 

ცვლილებების პარლამენტის საკომიტეტო მოსმენებში. 

შედეგად, წარდგენილი წინადადებების ნაწილი საგადასახა-

დო კოდექსის ცვლილებებში აისახა.  

changes in the Tax Code, the Civil Society Institute, in 

cooperation with partner organizations, developed 

relevant proposals and submitted them to the Ministry 

of Finance of Georgia. There were conducted working 

meetings at the Ministry of Finance of Georgia, CSI 

participated in the parliamentary committee hearings 

on amendments to the Tax Code. As a result, some of 

the submitted proposals were reflected in the 

amendments to the Tax Code.

„იურიდიული დახმარებისთვის სამოქალაქო საზოგადოების 
ინსტიტუტს პერიოდულად მივმართავთ. ჩვენ მოხალისეობის 
მიმართულებით ვმუშაობთ და ნებისმიერი თემის ირგვლივ, 
იქნება ეს საკანონმდებლო, იურიდიული თუ ფინანსური, 
ორგანიზაციისგან ყოველთვის კვალიფიციურ პასუხს ვიღებთ.  
ჩვენ ორგანიზაციას ისევე, როგორც ბევრ სხვა საზოგადოებ-
რივ ორგანიზაციას, არ აქვს ყველა სპეციალისტის აყვანის 
შესაძლებლობა, ამდენად, ამ ტიპის დახმარება ჩვენთვის 
ძალიან მნიშვნელოვანია“.

თინათინ მესხი, 
„ჰელფინგ ჰენდი“ 

“We periodically apply to the Civil Society Institute for 
legal assistance. We practice volunteering in our activities 
and always receive a qualified response from the 
organization around any topic, be it legislative, legal or 
financial.
Our organization, like many other civil society 
organizations, does not have the capacity to hire all 
specialists, so this type of assistance is very important to 
us”.

Tinatin Meskhi, “Helping Hand”
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The Civil Society Institute created an integrated web 

portal of civil society organizations - 

www.csogeorgia.org in 2012 and continues to manage 

it in order to support civil society organizations.

The portal is made to exchange information, improve 

communication, share resources among civil society 

organizations; besides, to provide general public with 

information about what civil society organizations do.

This virtual space allows representatives of society, 

international organizations, any interested individual 

to obtain information about civil society organizations 

and their activities without spending much efforts.

In 2019, the portal had 41,516 visitors, while its 

pages on Facebook - 297890; likes of published 

materials, in total, amounted to 11549.

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 
ერთიანი ვებპორტალი

 Integrated 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.

პორტალის მიზანია საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის 

ინფორმაციის გაცვლა, კომუნიკაციის გაუჯობესება, 

რესურსების გაზიარება; ასევე - ფართო საზოგადოებისთვის 

ინფორმაციის მიწოდება იმის შესახებ, თუ რას აკეთებენ 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები.  

ეს ვირტუალური სივრცე საშუალებას აძლევს საზოგადოების, 

საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, 

ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, დროისა და ენერგიის 

მინიმალური დანახარჯით მიიღონ ინფორმაცია საზოგადოე-

ბის ორგანიზაციებისა და მათი საქმიანობის შესახებ. 

2019 წელს პორტალს 41,516 მნახველი ჰყავდა, მის 

გვერდებს ფეისბუქზე - 297890; გამოქვეყნებული მასალების 

მოწონებამ, ჯამში, 11549 შეადგინა.

CSI - სსო-ებისთვის / CSI for CSOs
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ყველაფერი ჩვენს შესახებ...
Everything about us...   
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CSI - საზოგადოებისთვის / CSI - for society

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიუტი აქტიურად მუშაობს 

მონაწილეობითი მექანიზმების დანერგვისთვის შიდა 

ქართლისა და აჭარის მუნიციპალიტეტებში. 2019 წელს 

მიმდინარეობდა ინტენსიური თანამშრომლობა გორის, 

ბათუმისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებთან სამოქა-

ლაქო (მონაწილეობით) ბიუჯეტირებასთან დაკავშირებით. 

პარალელურად, მიდინარეობდა საინფორმაციო კამპანიე-

ბი, ვორქშოფები და სემინარები, ახალგაზრდებისა და 

ადგილობრივი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გაძლიე-

რებისა და მხარდასაჭერად. 

ექსპერტებისა და ადგილობრივი წარმომადგენლების მონა-

წილეობით, CSI-იმ მოამზადა სპეციალური რეკომენდაციები, 

რომელიც ორგანიზაციის გორის ფილიალის ძალისხმევით, 

უკვე დამტკიცებულ პროგრამებსა და დებულებებში აისახა. 

სამოქალაქო ბიუჯეტირების ფარგლებში, CSI-იმ გორის 

მუნიციპალიტეტის მერიისთვის მოამზადა, ასევე, კითხვარი, 

რომელიც თვითმმართველობას მოსახლეობის კმაყოფილე-

ბის კვლევასა და ძირითადი გამოწვევების გამოვლენაში 

დაეხმარება. CSI-ის გორის ოფისმა სამოქალაქო მრჩეველ-

თა საბჭოს სხდომაზე მოახდინა სამოქალაქო ბიუჯეტის 

საბჭოს სხდომების ღიაობისა და გამჭვირვალობის მექანიზ-

მის დანერგვის ინიცირება, რაც გათვალისწინებული იქნა 

მერის ბრძანებაში. 

The Civil Society Institute takes active steps towards 

introduction of participatory mechanisms in Shida 

Kartli and Adjara municipalities. In 2019, there was 

established intensive cooperation with Gori, Batumi 

and Khelvachauri municipalities in regard to public 

(participatory) budgeting. At the same time, 

information campaigns, workshops and seminars were 

carried out to strengthen and support youth and local 

civil society organizations.

With participation of experts and local representatives, 

CSI developed special recommendations, which, 

thanks to efforts spent by the Gori branch of the 

organization, were reflected in already approved 

programs and regulations. Within the framework of 

public budgeting, CSI developed also a questionnaire 

for the City Hall of Gori Municipality, which will help 

the self-government conduct public satisfaction survey 

and identify key challenges. At the sitting of the Civil 

Advisory Council, the Gori office of CSI initiated 

introduction of a mechanism of openness and 

transparency of public budgeting council sittings, 

which has been considered in the order of Mayor.

მონაწილეობითი ბიუჯეტირება

Participatory budgeting
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თვითმმართველობის ბიუჯეტის დაგეგმვაში მოქალაქეთა 

მონაწილეობის ფარგლებში, CSI-ის ბათუმის ოფისმა, 

ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასთან ერთად, განახორციე-

ლა პროექტი - „შენი იდეა ბათუმს“ - მონაწილეობითი ბიუჯე-

ტირების ელექტრონული მოდელი. 

პლატფორმის -  მეშვეობით, გამოვლინ-

და 2019-2020 წლების 5 გამარჯვებული პროექტი, რომლის 

დაფინანსება გათვალისწინებული იქნა ქალაქის ბიუჯეტში. 

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად დარეგისტრირდა 50-

ზე მეტი პროექტი, გამარჯვებულების შერჩევაში ჩაერთო და 

ხმა მისცა 2000-ზე მეტმა ბათუმელმა.

 

პროექტის  საინფორმაციო და მეთოდოლოგიური მხარდაჭე-

რა განახორციელა USAID-ის დემოკრატიული მმართველო-

ბის პროგრამამ (GGI). ჩატარადა 10-ზე მეტი საინფორმაციო 

შეხვედრა და ფოკუს-ჯგუფები, რომელსაც 300-ზე მეტი 

მოქალაქე დაესწრო. საინფორმაციო კამპანია მოიცავდა, 

ასევე, ფლაერებისა და პოსტერების გავრცელებას, ინფორ-

მაცია პროექტის შესახებ შუქდებოდა მედიის საშუალებით და 

მიმდინარეობდა აქტიური კამპანია სოციალურ ქსელში. ამ 

თემას, ჯამში, მიეძღვნა 17 სატელევიზიო სიუჟეტი, 6 

რადიოგადაცემა, 23 სტატია, 100-ზე მეტი პოსტი სოციალურ 

ქსელში. 

წლის ბოლოს, დეკემბერში, ჩატარდა მონაწიელობითი 

ბიუჯეტირების ფორუმი, მოსახლეობის, მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენლების, ექსპერტების მონაწილეობით, სადაც 

შეფასდა ქალაქის მიერ პირველად განხორციელებული 

მონაწილეობითი ბუჯეტირების პროექტი - „შენი იდეა 

ბათუმს“ და გამოიკვეთა ძირითადი გამოწვევები, რომელიც 

ქალაქის ხელმძღვანელობამ მომავალში უნდა გაითვალის-

წინოს. 

www.idea.batumi.ge

Within the framework of citizen participation in self-

government budget planning, a Batumi office of CSI, 

together with the City Hall of Batumi Municipality, 

implemented a project – “Your idea to Batumi” - an 

electronic model of participatory budgeting.

Through the  platform, there were 

identified 5 winning projects of 2019-2020 years, 

funding of which were considered in the city budget. 

More than 50 projects got registered to participate in 

the competition and over 2000 residents of Batumi 

participated in the selection of winners and voted for 

them.

Informational and methodological support of the 

project was provided by the USAID Good Governance 

Initiative (GGI) program. There were conducted more 

than 10 informational meetings and focus groups, 

attended by over 300 citizens. The informational 

campaign also included distribution of flyers and 

posters, news about the project was covered by means of 

media while an active promotion was carried out in the 

social network. In total, 17 TV stories, 6 radio 

programs, 23 articles, more than 100 posts in the social 

network were dedicated to this topic.

At the end of the year, in December, there was 

conducted a participatory budgeting forum attended by 

population, representatives of the municipality, 

experts, where the participatory budgeting project – 

“Your idea to Batumi”, implemented by the city for the 

first time, was evaluated and main challenges were 

identified so as to be taken into account by the city 

leadership in the future.

www.idea.batumi.ge

შენი იდეა ბათუმს

Your idea to Batumi

„ამ კონკურსმა - „შენი იდეა ბათუმს“, ჩვენი ფესტივალი გადაარჩინა. ჩვენი 
კლუბი ერთადერთია ამიერკავკასიაში, რომელიც ფრანების ფესტივალს 
აკეთებს. ეს არის დიდი ღონისძიება, მუსიკალური, სპორტული ღონისძიებე-
ბით და მასტერ-კლასებით. მასში მონაწილეობას იღებენ როგორც 
მოყვარულები, ისე - პროფესიონალი დიზაინერები. 
მოხდა ისე, რომ წელს ფინანსური პრობლემა შეგვექმნა და, რომ არა ეს 
შესაძლებლობა, ფესტივალს ვერ ჩავატარებდით. კონკურსის შესახებ 
გავიგეთ და განაცხადი შევიტანეთ.
ყველაზე საინტერესო იყო ის, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებას 
ბათუმელები იღებდნენ. სწორედ მათ გადაწყვიტეს, რომ ბათუმის ფრანების 
ფესტივალი უნდა გამართულიყო.  
ვფიქრობ, ეს კონკურსი უნდა გაგრძელდეს. ის კარგი შესაძლებლობაა 
ბათუმელებისთვის, ქალაქის განვითარებისთვის სასარგებლო აქტივობები 
თვითონ შეარჩიონ“.

ლუკა გურული,
 კლუბი Kite Dreams 

“This competition – “Your idea to Batumi” saved our 
festival. Our club is the only one in the Transcaucasia that 
holds a kite festival. This is a great ceremony, with music, 
sports events and master classes. Both amateurs and 
professional designers take part in it.
We happened to have a financial problem this year and if 
not this opportunity, we would not be able to hold the 
festival. We learned about the competition and submitted 
an application.
The most interesting thing was the fact that the final 
decision was made by people of Batumi. It was them who 
decided that the Batumi Kite Festival should take place.
I think this competition should be continued. It is a good 
opportunity for residents of Batumi to choose useful 
activities for development of the city themselves”.

Luka Guruli, 
Kite Dreams Club CSI2019/16
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CSI-ის გორის ოფისმა ახალგაზრდებისთვის გამოაცხადა 

კონკურსი „გახდი პასუხისმგებლიანი მოქალაქე". კონკურს-

ში მონაწილეობის სურვილი გამოხატა 25-ამდე ახალგაზ-

რდამ, რომელთაგან 18 მონაწილე შეირჩა. მათ ჩაუტარდა 2-

დღიანი ტრენინგ-სემინარები შემდეგ თემებზე: საჯარო 

პოლიტიკის შემუშავება და საბიუჯეტო გადაწყვიტილებების 

მიღების მექანიზმები; საბიუჯეტო სისტემა, საბიუჯეტო 

პროცესი და ბიუჯეტის ძირითადი პრინციპები; სამოქალაქო 

ჩართულობის მექანიზმები ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ხარჯე-

ბის მონიტორინგის ეტაპზე. ტრენინგ-სემინარი მოიცავდა 

როგორც თეორიულ, ისე პრატიკულ ნაწილს, რაც მონაწი-

ლეებს საჭირო უნარ-ჩვევების გაძლიერებაში დაეხმარა. 

სამოქალაქო მონიტორინგისთვის, 2019 წელს, კონკურსის 

წესით, შეირჩა სამი საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც, ძირი-

თადად, ამ ტრენინგ-სემინარების მონაწილეებისგან იყო 

დაკომპლექტებული. მონიტორინგის პროცესის განსახორ-

ციელებლად, თითოეულმა ჯგუფმა სამოქალაქო საზოგა-

დოების ინსტიტუტისგან 1000-ლარიანი დაფინანსება მიიღო. 

ჯგუფებმა ჩაატარეს გორის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ების 

(სკოლამდელი აღზრდის სააგენტო, კეთილმოწყობის 

სააგენტო და ტურიზმის ხელშეწყობის სააგენტო) მონიტო-

რინგი, რისი შედეგებიც ადგილობრი თვითმართველობისა 

და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების დონეზე იქნა 

გაზიარებული.

CSI-ის გორის ოფისის ინიცირებით და ძალისხმევით, 

სამოქალაქო მრჩევლეთა საბჭოს წევრებს დაემატა ახალ-

გაზრდების წარმომადგენელი, რომელიც უზრუნველყოფს 

საბჭოში ახალგაზრდების ინტერესების დაცვას. 2019 წელს 

CSI-ის გორის ოფისმა, გორის მუნიციპალიტეტის ახალგაზ-

რდულ განყოფილებასთან ერთად, ახალგაზრდული სტრატე-

გიის დოკუმენტის შემუშავებაზე იმუშავა. 

A CSI Gori office announced a competition for youth 

“Become a responsible citizen”. About 25 youngsters 

expressed their willing to participate in the 

competition, out of which 18 of them were selected. 

They attended 2-day training seminars on the following 

topics: public policy development and budget related 

decision-making mechanisms; budgeting system, 

budgeting process and basic principles of budgeting; 

civic engagement mechanisms at the budget planning 

and expenditure monitoring stage. The training 

seminar included both theoretical and practical parts 

that helped participants enhance necessary skills.

To conduct civic monitoring, in 2019, there were 

selected three initiative groups through a competition, 

which groups were mainly staffed by participants of 

these training seminars. Each group received funding 

amounting GEL1000 from the Civil Society Institute to 

carry out the monitoring process. The groups 

performed monitoring of N(N)LEs of Gori Municipality 

(Preschool Agency, Improvements Agency and Tourism 

Promotion Agency), results of which were shared at the 

level of local self-government and civil society 

organizations.

With the initiative and efforts of the CSI Gori office, a 

youth representative was added to members of the Civil 

Advisory Council to ensure protection of interests of 

youth in the Council. In 2019, the CSI Gori office, 

together with the Youth Department of Gori 

Municipality, worked on development of a youth 

strategy document.

აქტიური ახალგაზრდები - გორი

Active youth – Gori

„გახდი პასუხისმგებლიანი მოქალაქე“ დამეხმარა პიროვნულ ზრდაში, 
გამივითარა ორგანიზებულობა, დამანახა, რამხელა მნიშვნელობა აქვს 
ახაგაზრდების მონაწილეობას სამთავრობო თუ არასამთავრობო 
სექტორის საქმიანობაში და ჩემი, როგორც პასუხისმგებლიანი მოქალაქის 
აქტიურობას. 

მონაწილეობა მივიღე „პიროვნული განვითარების ონლაინ შეხვედრებ-
შიც“, რომელმაც შესაძლებლობა მომცა, სხვებისთვის გამეზიარებინა 
საკუთარი მოსაზრებები და მომესმინა ძალიან საინტერესო ადამიანებისა 
და კომპეტენტური სპიკერებისთვის.

CSI-ის პროექტის ფარგლებში, ახალგაზრდული სტრატეგიის შემუშავებაშიც 
ვმონაწილეობდი და მიმაჩნია, რომ თითოეული ახალგაზრდას აქტიურობა 
მსგავს საკითხებში ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ყველაფერი ეს 
ჩვენთვის კეთდება”.

ნინა ვანიშვილი, ახალგაზრდა აქტივისტი 

“Become a responsible citizen” helped me in my personal 
growth, developed my skills to be more organized, showed 
me the importance of participation of youth in activities of 
a governmental or non-governmental sector as well as that 
of activism, which I as a responsible citizen practice.
I also participated in “Personal Development Online 
Meetings”, which gave me an opportunity to share my 
opinions with others and listen to very interesting people 
and competent speakers.
Besides, within the framework of the CSI project, I was 
involved in development of a youth strategy and believe 
that activeness of each young person in such matters is 
very important because all this is done for us”.

Nina Vanishvili, 
a young activist CSI2019/17
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CSI-ის ბათუმის ოფისმა, შეაფასა ახალგაზრდული 

პოლიტიკა აჭარაში და შეიმუშავა სტრატეგია ახალგაზრდე-

ბის მონაწილეობის გაძლიერებისთვის; ჩაატარა 

შეხვედრები ხელვაჩაურისა და ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

ახალგაზრდებთან, მერიის ახალგაზრდული ცენტრის 

წარმომადგენლებთან; შეიმუშავა ტენინგ-მოდული ახალგაზ-

რდებისთვის “Idea in Action” და სამოქმედო გეგმა - 

ახალგაზრდების მონაწილეობის გაძლიერება ადგილობრი-

ვი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. 

2019 წელს CSI-ის ბათუმის ოფისმა ჩამოაყალიბა 

პარტიონური ურთიერთობა ბათუმისა და ხელვაჩაურის მუნი-

ციპალიტეტებთან არსებულ ახალგაზრდულ ცენტრებთან, 

ასევე, შექმნა ახალგაზრდების ჯგუფები, რომლებმაც 

დაიწყეს სამოქალაქო მონიტორნგი სხვადასხვა თემებზე 

ხელვაჩაურისა და ბათუმის მუნიციპალიტეტებში, სხვა. CSI-ის 

ბათუმის ოფისში სტაჟირება დაიწყო ორმა ახალგაზრდამ.

A CSI Batumi office evaluated youth policy in Adjara 

and developed a strategy to enhance youth 

participation; conducted meetings with youth in 

Khelvachauri and Batumi municipalities as well as 

with representatives of a youth center of the City Hall; 

developed a training module for youth “Idea in Action” 

and an action plan - enhance youth participation in 

local decision-making.

In 2019, the CSI Batumi office established partner 

relations with youth centers in Batumi and 

Khelvachauri municipalities, as well as formed youth 

groups that started civic monitoring on various topics 

in Khelvachauri and Batumi municipalities. Two 

youngsters started their internship at the CSI Batumi 

office.

აქტიური ახალგაზრდები - აჭარა Active youth – Adjara

„ასეთ საინტერესო ტრენინგებზე მანამდე არ ვყოფილვარ. გვასწავლეს ვის 
რა ვალდებულება აქვს თვითმმართველობაში, ვის მივმართოთ 
განცხადებით, როგორ უნდა ჩავატაროთ მონიტორინგი, დავწეროთ 
პროექტი. ისეთი საკითხები აგვიხსნეს, აქამდე რომ არ აუხსნიათ. შედეგად, 
წარმოვადგინეთ საკითხები, რომელსაც თვითმმართველობაში დავაყე-
ნებდით და სამი საუკეთესოს ავტორი, მერიის მრჩეველთა საბჭოსთვის 
შევარჩიეთ. მათ შორის შემარჩიეს მეც. 

საბჭოში მუშაობა საინტერესოა, ბევრი საკითხის შესახებ ვმსჯელობთ. 
გაგვაცნეს 2020-ის ბიუჯეტი და მასში ჩვენი - ახალგაზრდების სურვილებიც 
გაითვალისწინეს. ეს კარგი საშუალებაა იმისთვის, რომ თვითმმართველო-
ბას ჩვენი ხმა მივაწვდინოთ. ამის შესაძლებლობა მოგვცა ამ პროექტმა, 
მისი საშუალებით ვისწავლეთ, როგორ მივიტანოთ ჩვენი იდეები 
თვითმმართველობამდე და რამდენად მნიშვნელოვანია ამის გაკეთება“.    

თამარ წითელაძე, მოსწავლე ხელვაჩაურიდან 

“I have not attended such interesting trainings before. We 
were taught who has what obligations at the self-
government, to whom to apply with an application, how to 
conduct monitoring or write a project. They explained us 
such issues that had not been explained before. As a result, 
we presented issues which we would raise at the self-
government and selected authors of the best three of them 
for the Advisory Council of the City Hall. I was one of those 
selected.

It is interesting to work in the Council, we discuss a lot of 
issues. They introduced the 2020 budget to us and even 
considered our – youth interests in it. This is a good way to 
let our voice reach the self-government. This opportunity 
was given to us by this project, it taught us how to deliver 
our ideas to the self-government and how important it is to 
do so”.

Tamar Tsiteladze, a student from Khelvachauri
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სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი პროექტის - 

„ადგილობრივი განვითარების აქტორებს შორის მყარი 

კავშირების დამყარება“ - ფარგლებში, რომელიც დაფინან-

სებულია გერმანული ფონდის „პური მსოფლიოსთვის“ მიერ, 

ახორციელებს საპილოტე ინიციატივას „ადგილობრივ 

თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ხარის-

ხის შეფასება“. 

ეს ინიციატივა მიზნად ისახავს სამიზნე მუნიციპალიტეტებში 

მოქალაქეთა მონაწილეობის ხარისხის გაზომვას, სამოქა-

ლაქო ჩართულობის სტიმულირებასა და მონაწილეობითი 

მიდგომების გაძლიერებას, რაც ხელს შეუწყობს ადგილობ-

რივი ხელისუფლების ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირ-

ვალობის ზრდას, საჭიროებებზე მორგებული პოლიტიკის 

განხორციელებას, ადგილობრივი და საერთაშორისო სტან-

დარტების დანერგვას, მოქალაქეთა მონაწილეობის ხარის-

ხის შიდა შეფასებას, სუსტი მხარეებისა და საუკეთესო პრაქ-

ტიკების გამოვლენას, შედეგების შედარებას არსებულ სტან-

დარტებთან. მონაცემების შესაგროვებლად გამოყენებულია 

ტრიანგულაცია - თვითშეფასების ელექტრონული კითხვარი 

და დაინტერესებული მხარეებთან ფოკუს-ჯგუფები. 

საპილოტე ინიციატივა ხორციელდება ხუთ სამიზნე მუნიცი-

პალიტეტში: ბათუმი, გორი, ოზურგეთი, ჩოხატაური და 

ხელვაჩაური. ამ ინიციატივის განხორციელების შემდეგ, 

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ შემოთავაზე-

ბული მეთოდოლოგიის გამოყენებას დამოუკიდებლად 

შეძლებენ სხვა დაინტერესებული მუნიციპალიტეტები 

საქართველოში.   

შეფასების სტანდარტები შემუშავდა სამიზნე მუნიციპალიტე-

ტების წარმომადგენლებისა და სფეროს ექსპერტებთან 

ფართო კონსულტაციების შედეგად. ამასთან, იგი ეფუძნება 

მონაწილეობის ხარისხის საერთაშორისოდ აღიარებულ 

პრინციპებსა და ღირებულებებს.

The Civil Society Institute, within the framework of a 

project “Building a robust alliance of local development 

actors in Georgia”, funded by the German Agency 

“Bread for the World”, implements a pilot initiative 

“Assess degree of citizen participation in local self-

government”.

This initiative aims to measure degree of citizen 

participation in target municipalities, stimulate civic 

engagement and enhance participatory approaches, 

which will facilitate increase of local government 

accountability and transparency, implementation of  

policies tailored to needs, introduction of local and 

international standards, internal evaluation of degree 

of citizen participation, identification of weaknesses 

and best practices, comparison of results with existing 

standards. For data collection purposes there is used 

triangulation - an electronic self-assessment 

questionnaire and focus groups with stakeholders.

The pilot initiative is implemented in five target 

municipalities: Batumi, Gori, Ozurgeti, Chokhatauri 

and Khelvachauri. After implementation of this 

initiative, other interested municipalities of Georgia 

will be able to apply the methodology proposed by the 

Civil Society Institute independently.

Evaluation standards were developed on the basis of 

broad consultations with representatives of target 

municipalities and experts in the field. Furthermore, 

they refer on internationally recognized principles and 

values of degree of participation.

ადგილობრივ თვითმმართველობაში 
მოქალაქეთა მონაწილეობის ხარისხის 
შეფასება - ბენჩმარკინგი

Assess degree of 
citizen participation in local 

self-government - benchmarking

„უნდა ითქვას, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი ფასდაუდებელ 
შრომას სწევს ჩვენი მუნიციპალიტეტის განვითარებისთვის. აკეთებს იმას, 
რისი არც კომპეტენცია და არც კავალიფიკაცია ჩვენ არ გაგვაჩნია. 

ბენჩმარკინგი, რომლის ქართული ანალოგი ვერც მოვძებნეთ, ამ განვი-
თარებაში გვეხმარება. გამზადებული დოკუმენტი კი არ დაგვიდეს და 
გვითხრეს, ამით უნდა იხელმძღვანელოთო, მას ჩვენი მონაწილეობით 
წერენ. ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო იყო წყალტუბოს სემინარი, 
პროფესიონალი ფასილიტატორები, შეხვედრების ფორმატი - ყველაფერი 
მუშაობის საუკეთესო პირობას ქმნიდა“. 

ალექსანდრე თარხნიშვილი,  
გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტარციული და შესყიდვების სამსახურის 
უფროსი 

“It must be stated that the Civil Society Institute provides 
an invaluable input to development of our municipality. It 
does things, which we have neither competence nor 
qualification to do.
Benchmarking, the Georgian analogue of which we were 
unable to find, helps us in this development. Instead of 
giving us a readymade document and proposing to use, 
they wrote it involving us in the process. In this sense the 
Tskaltubo seminar was very interesting, including 
professional facilitators and format of meetings – all these 
created the best working environment”. 

Aleksandre Tarkhnishvili, 
Head of Administrative 
and Procurement 
Services at 
Gori Municipality 
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სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის 

ფარგლებში, მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაიწყო სამოქალა-

ქო კამპანია „ეს ქვეყანა შენია“ (გაიზიარე პასუხისმგებ-

ლობა).

პროექტის, „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების 

ინიციატივის“ ფარგლებში, CSI-იმ შეისწავლა საზოგადოება-

ში არსებული დამოკიდებულება და სტერეოტიპები 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, სამოქალაქო ღირებუ-

ლებების მიმართ. ამ კვლევების საფუძველზე, შემუშავდა 

საკომუნიკაციო სტრატეგია, შეირჩნენ სოციალურად აქტიუ-

რი ჯგუფები: სტუდენტები, ახალგაზრდობა, სამოქალაქო 

განათლების პედაგოგები, აქტიური მოქალაქეები, მედია - 

ყველა, ვინც მნიშვნელოვანია ასეთი კამპანიების განხორ-

ციელებისთვის. სწორედ ამ სტრატეგიიდან გამოდინარე 

ჩამოყალიბდა სამოქალაქო კამპანია „ეს ქვეყანა შენია“ 

(გაიზიარე პასუხისმგებლობა), რომელიც დაეხმარება 

საზოგადოებას გააცნობიეროს, რომ გზა ევროპული ტიპის 

საზოგადოებისკენ, სადაც დაცულია უსაფრთხოება, ადამია-

ნის უფლებები, არის ეკონომიკის, განათლების მაღალი 

დონე, დაცულია სოციალური უფლებები, გადის სამოქალაქო 

საზოგადოების ღირებულებებზე. 

კამპანიის მიზანია:

! სამოქალაქო ღირებულებების გაძლიერება; 

! სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საქმიანო-

ბის წარმოჩენა; 

! სამოქალაქო აქტივიზმის ხელშეწყობა. 

ალმანახი „თავისუფლება, სამართლიანობა და დემოკრატია 

ქართულ  აზროვნებაში“ 

) ,

კამპანიის ფარგლებში მომზადდა, ასევე, პიარ-გზამკვლევი 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის 

). 

კამპანიის, „ეს ქვეყანა შენია“, 

ფარგლებში მომზადებული ერთ-ერთი მედია-პროდუქტია

https://csogeorgia.org/storage/app/uploads/public/5e1/da6/

b06/5e1da6b06df99236398828.pdf

https://csogeorgia.org/storage/app/uploads/public/5d9/458/

1b6/5d94581b621ef793781135.pdf

As part of the Civil Society Sustainability Initiative, 

there was launched a nationwide public campaign 

“This Country Is Yours” (Share Responsibility).

Within the framework of the “Civil Society 

Sustainability Initiative” project, CSI studied attitudes 

and stereotypes that exist in public towards civil 

society organizations and civic values. Based on these 

studies, a communication strategy was developed and 

socially active groups were selected: students, youth, 

civic education teachers, active citizens, media - all 

those who are important for implementation of such 

campaigns. It is from this particular strategy that the 

public campaign “This Country Is Yours” (Share 

Responsibility) was launched, which is going to help 

public realize that the path to a European-style society, 

where security, as well as human and civil rights are 

protected, levels of both economy and education are 

high, passes through civil society values.

The aim of the campaign is to:

! enhance civic values;
! promote activities of civil society organizations;
! facilitate civic activism.

An almanac “Freedom, Justice and Democracy in 

Georgian Thought” 
(

) is one of the 

media products prepared within the framework of the 

“This Country Is Yours” campaign, besides, a PR-guide 

for civil society organizations has also been prepared as 

part of the campaign 
(

).

https://csogeorgia.org/storage/app/uploads/public/5e1/

da6/b06/5e1da6b06df99236398828.pdf

https://csogeorgia.org/storage/app/uploads/public/5d9

/458/1b6/5d94581b621ef793781135.pdf

კამპანია „ეს ქვეყანა შენია“ 
(გაიზიარე პასუხისმგებლობა)

“This Country Is Yours” campaign 
(Share Responsibility)
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კამპანიის მთავარი მიზანი მოსახლეობამდე სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციების ღირებულებებისა და 

ფუნქციების, მათი საქმიანობის არსის სწორად მიტანა და 

სამოქალაქო აქტიურობის მნიშვნელობის ჩვენებაა. ამის-

თვის, ინიციატივის ფარგლებში, დაიგეგმა პრომო-კამპანია - 

დაიბეჭდა მსოფლიოს, ევროპის, რეგიონული და საქართვე-

ლოს ფიზიკური რუკები, მათზე დატანილი მნიშვნელოვანი 

ინფორმაციებით; ბარათები, რომელზეც, სამოქალაქო 

საზოგადოების, სამოქალაქო აქტივობის მნიშვნელობის 

შესახებ, გამოჩენილი ქართველების შეხედულებებია მოცე-

მული; კამპანიის სტიკერები. 

პრომო პროდუქტები დაურიგდება მოსწავლეებს, სტუდენ-

ტებს, სხვადასხვა ღონისძიებების მონაწილეებსა და 

სტუმრებს; სკოლებში ჩატარდება ღია გაკვეთილები, სადაც, 

საზოგადოების პოპულარული წარმომადგენლები, მოსწავ-

ლეებს სამოქალაქო ღირებულებების შესახებ ესაუბრებიან; 

ჩატარდება კონკურსები მოსწავლეებისთვის, ასევე - 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისადმი კეთილგანწყობილი 

მედია საშუალებებისა და ჟურნალისტების გამოსავლენად; 

პარალელურად, ცენტრალური ტელევიზიების გადაცემების-

თვის მომზადდება რუბრიკები, რომელიც მოსახლეობას 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ღირებულე-

ბებს, ფუნქციებს, მათი საქმიანობის არსს, სამოქალაქო 

Main goal of the campaign is to convey values and 

functions of civil society organizations, as well as the 

essence of their activities to population properly and to 

show importance of civic activism. To achieve this, a 

promo-campaign was planned within the framework of 

the initiative – there were printed physical maps of the 

world, Europe, region and Georgia with important 

information on them; cards with viewpoints of 

prominent Georgians about importance of civil society 

and civic activism; campaign stickers.

There will be: distributed promotional products to 

pupils, students, participants and guests of various 

events; held open lessons at schools, where popular 

representatives of society are going to talk to pupils 

about civic values; conducted competitions for pupils, 

as well as those aiming to identify means of media and 

journalists with positive attitude towards civil society 

organizations; At the same time, for programs of 

central TV stations, there will be prepared rubrics that 

are going to inform population about values and 

functions of civil society organizations, as well as 

essence of their activities and importance of civic 

activism; in partnership with the Journalism Resource 

Center, 11 TV stations in 8 regions of Georgia will 

broadcast a cycle of programs “This Country Is Yours” 

(Share Responsibility).

პრომო მასალები
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აქტიურობის მნიშვნელობას გააცნობს; ჟურნალისტთა 

რესურს-ცენტრთან პარტნიორობით, საქართველოს 8 

რეგიონის 11 ტელევიზიაში გავა გადაცემათა ციკლი „ეს 

ქვეყანა შენია“ (გაიზიარე პასუხისმგებლობა).

მოკლე სასწავლო ონლაინ-კურსები ახალგაზრდებისთვის 

( ) - კამპანიის, „ეს ქვეყანა 

შენია“, კიდევ ერთი მედია-პროდუქტია, რომელიც კამპანიის 

ფარგლებში მომზადდა, მოზმადდა, ასევე, ონლაინ-კურსი, 

„ჟურნალისტიკა სოციალური ცვლილებებისთვის“ (

). 

https://csogeorgia.org/ge/video

http://e-

learning.ge/enrol/index.php?id=87

Short online learning courses for youth 
( ) is another media 

product of the “This Country Is Yours” campaign, which 

has been prepared within the framework of the 

campaign, besides, there has also been prepared an 

online course – “Journalism for Social Change” 

( ).

The Public Campaign “This Country Is Yours” is carried 

out within the framework of the “Civil Society 

Sustainability Initiative” project, implemented by the 

Konrad Adenauer Foundation (KAS) in collaboration 

with the Civil Society Institute (CSI), the Center for 

Training and Consultancy (CTC), the Center for 

Strategic Research and Development of Georgia 

(CSRDG) and the Education Development and 

Employment Center (EDEC). The project is funded by 

the European Union and the Konrad Adenauer 

Foundation.

https://csogeorgia.org/ge/video

http://e-learning.ge/enrol/index.php?id=87

„10-12 წლის წინათ, მე და ჩემი რამდენიმე მეგობარი ვსაუბრობდით, როგორ 
უნდა გვეშველა ქვეყნისთვის და ერთ-ერთმა თქვა: საქართველოს ეშველება 
მაშინ, როცა ის შეწყვეტს პატრონის ძებნას. ასეცაა. როცა პატრონი ჩნდება 
და მას მოაქვს თავისი წესები. მაშინ, სად არის გამოსავალი? 
ამ ქვეყანას ეშველება მაშინ, როცა ის რეალურად გახდება ჩვენი - შენი, როცა 
არ დაგვეზარება ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საქმეების კეთება, ცუდის 
გაპროტესტება და კარგის მხარდაჭერა. 
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სამოქალაქო აქტიურობას, სწორი 
ღირებულებების ქონას, და სამოქალაქო სექტორის განვითარებას. ჩვენ 
გვაქვს პრეტენზია, რომ ვასწავლით ამას ჩვენ მოქალაქეებს და შევქმნით 
კრიტიკულ მასას, რომელიც რეალურ ცვლილებებს მოიტანს. აი, მაშინ 
ნამდვილად ეშველება ქვეყანას“. 

ვაჟა სალამაძე, CSI-ის დირექტორი

„ჩვენი ორგანიზაცია 90-იანი წლებიდან საქმიანობს, იმ დროიდან, როდესაც 
საქართველოში გამოჩნდნენ პირველი ქუჩის ბავშვები, რომლებიც ჯგუფ-
ჯგუფად ქურდობდნენ და მათხოვრობდნენ. მათზე ზრუნვა მე და ჩემმა 
მეგობრებმა მოხალისეობით დავიწყეთ, შემდეგ, საერთაშორისო ორგანი-
ზაციების დახმარებით გავაგრძელეთ და, დღეისათვის, ორგანიზაციას 7 
სხვადასხვა სამსახური აქვს: მიუსაფარ ბავშვთა სადღეღამისო ცენტრი 
“ბეღურები“, ცენტრი “იმედი“ - შშმ ბავშვებისთვის, მცირე საოჯახო ტიპის ორი 
სახლი ნორიოსა და რუსთავში, სამი ცენტრი თბილისში, ჭიათურასა და 
რუსთავში, გვაქვს, ასევე, მობილური სამსახური. 
ამ კამპანიის ფარგლებში მომზადებული მასალის საშუალებით, ჩვენი ამბავი 
უამრავმა ადამიანმა წაიკითხა, ბევრმა ახლა გაიგო, რას ვაკეთებთ და რას 
ვსაქმიანობთ. უამრავი გამოხმაურება იყო, მადლობის წერილები. ეს იმას 
ნიშნავს, რომ ჩვენი ცნობადობა გაიზარდა, რაც მხოლოდ წაადგება საქმეს, 
რომელსაც ვემსახურებით“. 

ნანა იაშვილი, „ბავშვი და გარემო“ 

“10-12 years ago, some of my friends and I were talking 
about how to help the country and one of them said: 
Georgia will be saved when it stops looking for a patron. So 
that's how it is. When the patron appears he applies his 
rules. Then, what is the solution?
This country will be saved when it actually becomes ours - 
yours, when we do not hesitate to do important things for 
the country, protest the bad and support the good.
Civic activism, possession of proper values, as well as 
development of the civil sector have the utmost 
importance. We have an ambition to teach this to our 
citizens and create a critical mass that brings about real 
changes. That's when the country will really be saved”.

Vazha Salamadze, 
Director of CSI

“Our organization operates since the 90s, when first street 
children appeared in Georgia, stealing in groups and 
begging. My friends and I started caring for them 
voluntarily, while later continued with the help of 
international organizations, and today the organization 
has 7 different services: “Beghurebi” – Psycho-Social 
Rehabilitation Center for Street Children, “Imedi” Center 
- for children with disabilities, two small family type 
houses in Norio and Rustavi, three centers in Tbilisi, 
Chiatura and Rustavi, as well as a mobile service.
Material, prepared within the framework of this 
campaign, enabled a lot of people to read our story, many of 
them came to know about what we do and what our 
activities are just now. There were lots of responses, 
appreciation letters. It means that awareness about us has 
increased, which fact will only support the work we serve”.

Nana Iashvili,
 “Child and Environment”
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სამოქალაქო კამპანია „ეს ქვეყანა შენია“ მიმდინარებს 

„სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის“ 

ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება კონრად ადენაუერის 

ფონდის (KAS) მიერ სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტ-

თან (CSI), კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრთან (CTC), 

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების 

ცენტრთან (CSRDG) და განათლების განვითარების და 

დასაქმების ცენტრთან (EDEC) თანამშრომლობით. პროექტს 

აფინანსებს ევროკავშირი და კონრად ადენაუერის ფონდი.
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CSI ერთ-ერთი პირველი ორგანზიაციაა, რომელმაც 

საქართველოში დისტანციური სწავლება შემოიღო. სწავლე-

ბის ეს ფორმა მოქალაქეებსა და საჯარო მოხელეებს აძლევს 

საშუალებას, მათთვის მოხერხებულ დროსა და ვითარებაში 

აიმაღლონ ცოდნის დონე სხვადასხვა აქტუალური მიმართუ-

ლებით. კურსებზე სწავლა უფასოა, დასრულების შემდეგ 

გაიცემა სერთიფიკატი.

დღეისთვის, CSI-ის პლათფორმა  31 

ონლაინ კურსს ითვლის. სასწავლო კურსები დისტანციურია 

და ყველა აქტივობა: ლექციები, დისკუსიები, დავალებები, 

შეფასება, სხვა ონლაინ რეჟიმში მიმდინარეობს. სწავლების 

გრაფიკი მოქნილია და მსმენელს თავად შეუძლია, მაქსიმა-

ლურად დაზოგოს რესურსები და ყოველდღიური საქმიანო-

ბის პარალელურად ისწავლოს.  

2019 წელს CSI-ის პლათფორმამ მიღება შემდეგ მიმართუ-

ლებებზე გამოაცხადა: სახელმწიფო შესყიდვები; ადვოკატი-

რება-ლობირება; სოციალური კვლევის მეთოდები; მუნიცი-

პალური საჯარო ფინანსები; საზოგადოებასთან ურთიერთო-

ბა და კომუნიკაცია; ადგილობრივი თვითმმართველობის 

სამართლებრივი აქტები; ჟურნალისტიკა - სოციალური 

ცვლილებებისთვის; შედეგსა და გავლენაზე ორიენტირებუ-

ლი პროექტის მართვა; საზოგადოებრივი მონაწილეობა.  

ონლაინ კურსებზე სწავლის სურვილი 3683-მა ადამიანმა 

გამოხატა, მათგან კურსებზე ჩაირიცხა 1155. კურსების 

მსმენელები იყვნენ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, 

საჯარო სექტორის, მედიის წარმომადგენლები, ასევე - 

სტუდენტები და სამოქალაქო აქტივისტები. მონაწილეთა 

82% იყო რეგიონის, ხოლო 18% თბილისის წარმომადგენე-

ლი. კითხვარების მიხედვით, რომელიც მსმენელებმა, 

კურსების დასრულების შემდეგ, ანონიმურად შევსეს, 

პროგრამით კმაყოფილება 92%-მა გამოხატა, 85%-მა 

აღნიშნა, რომ ცოდნა მნიშვნელოვნად გაიუმჯობესა; 

მსმენელების 51% მიიჩნევს, რომ ამ ცოდნას თავის საქმია-

ნობაში გამოიყენებს, 45% კი მას „ძალიან გამოსაყენებ-

ლად“ აფასებს.  

http://e-learning.ge/

CSI is one of the first organizations, which introduced 

distance learning in Georgia. This form of education 

allows citizens and public servants to raise the level of 

their knowledge in various topical areas at a time and 

in a situation that is convenient for them. The learning 

program is free of charge and there will be issued a 

certificate upon its completion.

Today, the CSI platform -  counts 31 

online courses. Learning courses are remote and all 

activities: lectures, discussions, tasks, evaluations, etc. 

take place online. The schedule of learning is flexible so 

participants can save resources as much as possible 

and study in parallel with their daily activities.

In 2019, the CSI platform announced admission in the 

following areas: state procurement; advocacy-lobbying; 

social survey methods; municipal public finances; 

public relations and communication; local self-

government legal acts; journalism - for social change; 

result and impact oriented project management; civic 

engagement.

3683 people expressed their willingness to attend 

online courses, of which 1155 were enrolled in them. 

Participants of courses consisted of representatives of 

civil society organizations, public sector and media, as 

well as students and civil activists. 82% of participants 

were representatives from regions, while 18% - those 

from Tbilisi. According to questionnaires that 

participants filled in anonymously upon completion of 

courses, 92% expressed satisfaction with the program, 

85% indicated that they significantly improved their 

knowledge; 51% of participants noted that they would 

use obtained knowledge in their activities, while 45% 

rated it as “very useful”.

http://e-learning.ge/

ონლაინ სასწავლო პროგრამა Online learning program

„ამ სწავლების შემდეგ, ჩემმა ორგანიზაციამ მოამზადა ორი მნიშვნელოვანი 
კვლევის დოკუმენტი, გაეროს შშმ პირთა უფლებების ანალიზის ანგარიშში 
ცალკე თავი მოამზადა; საზოგადოებასთან ურთიერთობის ნაწილიში 
დავგეგმეთ საჯარო შეხვედრები, შევქმენით პიარ-სტატეგია და მოვახდინეთ 
სხვადასხვა აქტივობების განხორციელება.
ვთვლი, რომ ჩემი და ორგანიზაციის საქმიანობის ხარისხი გაუმჯობესდა, 
იმიტომ, რომ, მიღებული ცოდნის შედეგად, მონაწილეობა მივიღე 2 
საპროექტო განაცხადის შევსების პროცესში და ორივე საპროექტო 
განაცხადი დაფინანსდა“.

ამონარიდი ანონომური კითხვარიდან

“Upon completion of this learning, my organization 
developed two important survey documents, a separate 
chapter was added to the UN Analysis Report on Rights of 
Disabled; in the field of public relations we planned public 
meetings, created a PR strategy and carried out various 
activities.
I consider that the quality of my work and that of the 
organization has improved, because thanks to the 
knowledge gained, I participated in the process of 
completing 2 project applications and, as a result, both of 
them were funded”.

Excerpt from an 
anonymous 
questionnaire
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სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა ევროკავშირის 

დაფინანსებული პროექტის - “საზოგადოებრივი ორგანიზა-

ციების გაძლიერება საჯარო სექტორის მონიტორინგსა და 

პოლიტიკის დიალოგში გასააქტიურებლად” - ფარგლებში, 

2019 წელს, 5 მცირე გრანტი გასცა.

საგარანტო პროგრამა განკუთნილი იყო e-learning მონაწი-

ლე სერთიფიცირებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციების-

თვის და მისი მიზანი იყო, ერთი მხრივ, საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების მონაწილეობის ხელშეწყობა დემოკრა-

ტიის, რეფორმებისა და პოლიტიკის დიალოგის პროცესებში, 

მეორე მხრივ კი - ონლაინ კურსებიდან მიღებული ცოდნის 

პრაქტიკაში გამოყენების ხელშეწყობა. 

აპლიკანტებს უნდა წარმოედგინათ საპროექტო განაცხადი 

ადვოკატირება-ლობირების, პოლიტიკის დოკუმენტის 

შექმნის, კვლევის ჩატარების, პიარ-კამპანიისა და მონიტო-

რინგის განხორციელების შესახებ. 

მოწვეული ექსპერტებისგან შემდგარმა კომისიამ შემდეგი 

ორგანიზაციები შეარჩია: „ნაბიჯი ხარაგაული“, „კონსტიტუ-

ციის 42-ე მუხლი“, „კონსულტაციების და ტრენინგების 

ცენტრი CTC“, „სტუდენტურ ახალგაზრდული სათათბირო“, 

„განათლებისა და დასაქმების ცეტრი EDEC”.

The Civil Society Institute issued 5 small grants in 

2019 within the framework of the EU-funded project – 

“Strengthen Civil Society Organizations to Ensure 

their Active Participation in the Public Sector 

Monitoring and Policy Dialogue Process”. 

The grant program was designed for certified civil 

society organizations participating in e-learning and 

aimed to facilitate participation of civil society 

organizations in democracy, reform and policy dialogue 

processes, on the one hand, and use of knowledge, 

obtained through online learning courses, in practice, 

on the other hand.

Applicants had to submit a project application for 

advocacy-lobbying, development of a policy document, 

conducting a survey, carrying out a PR campaign and 

monitoring.

A commission, consisting of invited experts, selected 

the following organizations: “Step Kharagauli”, 

“Article 42 of the Constitution”, “Center for Training 

and Consultancy CTC”, “Student-Youth Council”, 

“Education Development and Employment Center 

EDEC”.

მცირე გრანტების პროგრამა Small Grants Program

„საგრანტო პროექტიდან მიღებული გამოცდილება სასარგებლო იყო 
ორგანიზაციისთვის, რადგან აქამდე არ გვქონია პროექტი  შშმ პირების 
არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ. ამასთან, გაიზარდა ორგანიზაციის 
ცნობადომა ამ ბენეფიციარებში და გაიზარდა შშმ პირთა მომართვანობა 
იურიდიული დახმარებისთვის. 

პროექტმა პოზიტიური ცვლილება მოახდინა, როგორც ფსიქო-სოციალური 
საჭიროებების მქონე ადამიანებზე, ისე - მათ მხარდამჭრეებსა და ადგი-
ლობრივ მუნიციპალიტეტებზეც. ბენეფიცირებმა შეიტყვეს თავისი უფლებე-
ბის შესახებ, ამომწურავი ინფორმაცია მიეწოდათ მათ მხარდამჭრებს; 
მუნიციპალიტეტებმა დღის წესრიგში შეიტანეს ამ საჭიროების ადამიანების 
არჩევნებში მონაწილეობის საკითხები“.

„კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“ 

“The experience gained from implementation of the grant 
project was useful for the organization, because we did not 
have a project on participation of people with disabilities in 
the elections before. Besides, awareness of these 
beneficiaries about the organization raised, while the 
number of people with disabilities applying for legal 
assistance to us increased.

The project had a positive impact as on people with psycho-
social needs, as well as on their supporters and local 
municipalities. Beneficiaries learned about their rights, 
while their supporters were provided with comprehensive 
information; municipalities included issues related to 
participation of people with psycho-social needs in the 
elections in the agenda”.

“Article 42 
of the Constitution”
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სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა ანაზღაურებადი 

სტაჟირების პროგრამა, ევროკავშირის პროექტის „საზოგა-

დოებრივი ორგანიზაციების გაძლიერება საჯარო სექტორის 

მონიტორინგსა და პოლიტიკის დიალოგში გასააქტიურებ-

ლად” - ფარგლებში, უკვე მესამედ გამოაცხადა.

პროგრამა განკუთვნილია ონლაინ სასწავლო პლატფორმის 

(www.e-learning.ge) სერთიფიცირებული სტუდენტებისთვის 

და მისი მიზანია ახალგაზრდა პროფესიონალების განვითა-

რების და დასაქმების ხელშეწყობა, ასევე - საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების მხარდაჭერა. 

სტაჟირების პროგრამა შესაძლებლობას უქმნის მსმენე-

ლებს, პრაქტიკაში გამოიყენონ ონლაინ კურსებიდან 

მიღებული ცოდნა, განავითარონ პროფესიული უნარები და 

შეიძინონ ახალი გამოცდილება, რაც ხელს შეუწყობს მათ 

სამომავლო დასაქმებას. საზოგადოებრივ ორგანიზაციას კი, 

საშუალებას აძლევს, 6 თვით აიყვანოს www.e-learning.ge-ს 

სერთიფიცირებული მონაწილე, რომელსაც, კონკურსში 

გამარჯვების შემთხვევაში, სამოქალაქო საზოგადოების 

ინსტიტუტი (CSI) 6 თვით სტიპენდიას უხდის.

2019 წელს დაფინანსდა 6 სტაჟიორი, თბილისის 3 და 

რეგიონის 3 საზოგადოებრივ ორგანიზაციაში. გამოკითხვის 

მიხედვით, პროექტით კმაყოფილებას სტაჟორების 100%-ვე 

პროცენტი გამოთქვამს; 88% მიიჩნევს, რომ სტაჟირება 

პროფესიულ განვითარებაში დაეხმარა; ამდენივე ამბობს, 

რომ მათი მონაწილეობა მასპინძელი ორგანიზაციის საქმია-

ნობაში ძალიან მაღალი იყო. თავის მხრივ, მასპინძელი 

ორგანიზაციების  81% აღნიშნავს, რომ სტაჟორების ცოდნა 

მათთვის ძალიან გამოსაყენებელი აღმოჩნდა. 

It is already the third time that the Civil Society 

Institute announces a paid internship program within 

the framework of the EU-funded project – “Strengthen 

Civil Society Organizations to Ensure their Active 

Participation in the Public Sector Monitoring and 

Policy Dialogue Process”.

The program is designed for certified students of the 

online learning platform ( ) and aims 

to facilitate development and employment of young 

professionals, as well as to support civil society 

organizations.

The internship program enables participants to apply 

knowledge gained from online courses into practice, 

develop professional skills and acquire new experience 

that will help them in their future employment. While 

it provides a civil society organization with a 6-month 

opportunity to hire a certified participant of 

, who is paid a 6-month scholarship by the 

Civil Society Institute (CSI) in case of winning the 

competition.

In 2019, there were funded 6 interns - 3 of them at civil 

society organizations in Tbilisi, while the other 3 – at 

those from regions. According to the survey, entire 

100% of interns were satisfied with the project; 88% 

considered that the internship helped them in 

professional development; the same percentage of 

interns stated that their involvement in activities of a 

host organization was very high. For their part, 81% of 

host organizations noted that knowledge interns 

possessed turned to be very useful to them.

www.e-learning.ge

www.e-

learning.ge

სტაჟირების პროგრამა Internship program

„ჩემმა სტაჟირებამ ორგანიზაცია „ჰელფინგ ჰენდში“ გაიარა. ინტერნეტრა-
დიო „ჩემ ხმაში“ ვიმუშვე, მიმყავდა გადაცემა, რომელშიც ახალგაზრდა 
მეცნიერები, უცხოეთში მომუშვე სპეციალისტები, შშმ პირები მყავდა 
სტუმრად.    

ამ სტაჟირებამ მომცა საქმიანობის სტრუქტურა - ანგარიშების წერა, 
დაფიქრება იმაზე, თუ რა შედეგებზე გავიდავარ, როგორი რეიტინგი მაქვს, 
ბევრი ვისწავლე ფეისბუქ-ლაივების მომზადებით და წაყვანით. ნაყოფიერი 
პერიოდი იყო. 

შშმ პირებისთვის დასაქმება რთული პრობლემაა. რთული დამოკიდებულე-
ბა აქვს საზოგადოებას მოხალისეობასთან - მიიჩნევა, რომ წარმატებული არ 
ხარ, თუკი მოხალისეობ, ასეთია სტიგმა. ასეთ დროს, ასეთი ტიპის სამუშაო, 
ერთგვარი ლიგიტიმაციაა, შესაძლებლობაა იმისა, რომ გარეთ გამოხვიდე 
და რაღაც კარგი გააკეთო“.  
  
ესმა გუმბერიძე, 
გაეროში საქართველოს 
ახალგაზრდობის ელჩი

“My internship took place at the organization “Helping 
Hand”. I worked at the internet radio “My Voice” and 
hosted a program in which I had young scientists, 
specialists working abroad, people with disabilities as 
guests.

This internship taught me how to structure my activities - 
write reports, think about what results I am going to 
achieve, what my rating is. I learned a lot by preparing and 
leading Facebook lives. It was a fruitful period.

Employment is a difficult problem for people with 
disabilities. Society has a tough attitude towards 
volunteering - it is considered that you are not successful if 
you volunteer, that's what stigma is. In these times such 
work is a kind of legitimation, an opportunity to go out and 
do something good”.

Esma Gumberidze, 
Youth Ambassador of 
Georgia to the UN
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სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის 

ფარგლებში, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა 

სასწავლო ვიდეო რესურსები - ტუტორიალები მოამზადა.  

რამდენიმეწუთიანი ვიდეოსაუბრებში დარგის სპეციალისტე-

ბი მიმოიხილავენ ისეთ თემებს, როგორიცაა: გუნდური 

მუშაობა, მოტივაცია, საჯარო გამოსვლა, ეფექტური კომუნი-

კაცია, თვითპრეზენტაცია, ბლოგინგი, კრიტიკული აზროვნე-

ბა, ემოციური ინტელექტი, მოქალაქეობა, პიროვნება და 

საზოგადოება, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება, 

სამოქალაქო ღირებულებები, ადამიანის უფლებები, ლიბე-

რალიზმი, დემოკრატია, სახელმწიფო და ხელისუფლება.

ამ ვიდეორესურსებით სარგებლობა უფასოა და იგი ხელ-

მისაწვდომია საზოგადოებრივი ორგანიზაციების პორტალზე 

 https://csogeorgia.org/ge/video

Within the framework of the Civil Society 

Sustainability Initiative, the Civil Society Institute has 

prepared educational video resources - tutorials.

In several-minute video chats field experts cover such 

topics as: teamwork, motivation, public speaking, 

effective communication, self-presentation, blogging, 

critical thinking, emotional intelligence, citizenship, 

personality and society, civil society sustainability, civic 

values, human rights, liberalism, democracy, state and 

government.

These video resources can be used free of charge and are 

available on the portal of civil society organizations 

.https://csogeorgia.org/ge/video

სასწავლო ვიდეო რესურსები - 
ტუტორიალები

Educational video resources – 
tutorials

დემოკრატია, ლიბერალიზმი
თამარ ავალიანილექტორი 

Self-Study 
Online Tutorials for Youth

ვიდეო-ლექციებს აქვს ტიტრი 3 ენაზე: ქართული, 
სომხური და აზერბაიჯანული. 

ტიტრის ჩართავის და ენის შერჩევის ინსტრუქცია 
ნაჩვენებია წითელი ისრით.

ტიტრის ჩართვა და ენის შერჩევა

Tutorial are subtitled in three languages: 
Georgian, Azerbaijani and Armenian.
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ფორუმები და ღონისძიებები / Forums and events

2019 წლის 27 ივნისს, ევროკავშირის მხარდაჭერით, სამო-

ქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა სასტუმროში Holiday Inn 

გამართა ფორუმი „სამოქალაქო მონაწილეობა“. ფორუმის 

მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო საზოგადოებრივი ორგანი-

ზაციების, სტუდენტების, თვითმმართველობების, სამოქალა-

ქო აქტივისტების 80-მდე წარმომადგენელმა, საქართველოს 

სხვადასხვა რეგიონიდან. 

On June 27, 2019, the Civil Society Institute, with the 

support of the European Union, held a forum on “Civic 

Engagement” at the Holiday Inn Hotel. About 80 

representatives of civil society organizations, students, 

self-governments, civil activists from different regions 

of Georgia participated in the forum.

ფორუმი „სამოქალაქო მონაწილეობა“ Forum - “Civic Engagement”

e

სამოქალაქო მონაწილეობა 
Public Participation

სამოქალაქო მონაწილეობა Public Participation

სამოქალაქო მონაწილეობა Public Participation
სამოქალაქო მონაწილეობა Public Participation

სამოქალაქო მონაწილეობა Public Participation

სამოქალაქო მონაწილეობა Public Participation

სამოქალაქო მონაწილეობა Public Participation
სამოქალაქო მონაწილეობა Public Participation

სამოქალაქო მონაწილეობა Public Participation

27.06.2019
HOLIDAY INN

ფორუმი FORUM
სასტუმრო HOTEL
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ფორუმზე განხილულ თემებს შორის იყო: საქართველოში 

არსებული სამოქალაქო მონაწილეობის პრაქტიკა, საქარ-

თველოს მოქალაქეების მონაწილეობა გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში, ამ მიმართულებით არსებული წარმა-

ტებული მაგალითები და გამოწვევები. სამოქალაქო მონაწი-

ლეობის სფეროს ექსპერტებმა ისაუბრეს თანამედროვე 

მიდგომებსა და პრაქტიკულ მაგალითებზე, წარმოადგინეს 

მონაწილეობის სხვადასხვა ფორმალური თუ არაფორმალუ-

რი მექანიზმები, რომელიც ხელს უწყობს პოლიტიკის, 

სტრატეგიების შემუშავებას, მონაწილეობით ბიუჯეტირებას, 

საჯარო სერვისის ხარისხის გაუმჯობესებას ან საჯარო 

სივრცის მოწყობას. 

Among various topics, discussed at the forum, were: 

practice of civic engagement in Georgia, participation 

of citizens of Georgia in decision-making process, 

successful examples and challenges in this area. 

Experts in the field of civic engagement spoke about 

modern approaches and practical examples, presented 

various formal or informal mechanisms of 

participation, which facilitate development of policies, 

strategies, participatory budgeting, improvement of 

quality of public service or arrangement of public space.

CSI2019/28
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ფორუმზე საზეიმოდ დაიხურა პროექტი - „საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების გაძლიერება საჯარო სექტორის მონიტო-

რინგის და პოლიტიკის დიალოგში გასააქტიურებლად“. მისი 

შედეგების შეჯამებასთან ერთად, დაჯილდოვდნენ პროექტის 

ფარგლებში შექმნილი ონლაინ სწავლების პროგრამის 

ყველაზე წარმატებული კურსდამთავრებულები, რომლებმაც 

ისაუბრეს იმ გამოცდილებაზე, რომელიც პროექტის ფარ-

გლებში მიიღეს, მათ შორის, მცირე გრანტებისა და 

სტაჟირების შესაძლებლობებზე.   

ფორუმი „სამოქალაქო მონაწილეობა“ გაიმართა „სამოქა-

ლაქო საზოგადოების ინსტიტუტის“ (CSI) ორგანიზებით, 

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის - „საზოგა-

დოებრივი ორგანიზაციების გაძლიერება საჯარო სექტორის 

მონიტორინგისა და პოლიტიკის დიალოგში გასააქტიურებ-

ლად“ - ფარგლებში.  

The project “Strengthen civil society organizations to 

ensure their active participation in the public sector 

monitoring and policy dialogue process” was solemnly 

closed at the forum. Apart from summarization of its 

results, there was held awarding of most successful 

graduates of the online learning program created 

within the framework of the project. They spoke about 

the experience gained through the project, including 

small grants and internship opportunities.

The “Civic Engagement” forum was organized by the 

Civil Society Institute (CSI) within the framework of 

the European Union-funded project “Strengthen civil 

society organizations to ensure their active 

participation in the public sector monitoring and policy 

dialogue process”.

ფორუმი „სამოქალაქო მონაწილეობა“ 

Forum - “Civic Engagement”
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2019 წლის 27 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტის 

ეროვნული ბიბლიოთეკის ილია ჭავჭავაძის სახელობის 

დარბაზში სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა ფართო-

მასშტაბიანი კამპანიის - „ეს ქვეყანა შენია“ (გაიზიარე 

პასუხისმგებლობა) - წარდგენა გამართა. 

კამპანიის მიზანია, საზოგადოებას უკეთ ესმოდეს სამოქა-

ლაქო სექტორის ფუნქცია; აქტიურად ჩაერთოს სექტორის 

საქმიანობაში და მონაწილეობდეს მის მიერ ინიცირებულ 

პროექტებში; გაიზარდოს საზოგადოების ნდობა სამოქალა-

ქო სექტორის მიმართ; მოსახლეობამ გააცნობიეროს, რომ 

გზა ევროპული ტიპის საზოგადოებისკენ (სადაც დაცულია 

უსაფრთხოება, ადამიანის უფლებები, არის ეკონომიკის, 

განათლების მაღალი დონე, დაცულია სოციალური უფლებე-

ბი) სწორედ სამოქალაქო საზოგადოების ღირებულებებზე 

გადის. 

On September 27, 2019, in the Ilia Chavchavadze Hall 

of the National Parliamentary Library of Georgia, the 

Civil Society Institute made a presentation of a large-

scale campaign – ”This Country is Yours“ (Share 

responsibility).

The campaign aims to let public better understand 

function of civil sector; encourage society to get actively 

involved in activities of the sector and participate in 

projects initiated by it; increase public confidence in 

civil sector; make population realize that it's 

specifically civil society values that the path to a 

European type of society (where security, human rights 

are protected, there is a high level of economy, 

education, social rights are protected) passes through.

„ეს ქვეყანა შენია“ 
(გაიზიარე პასუხისმგებლობა) - 
კამპანიის წარდგენა

”This Country is Yours“ 
(Share responsibility) - 

Presentation of the campaign

CSI2019/30
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სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა პრეზენტაციაზე 

წარადგინა ის მედია-პროდუქტები და აქტივობები, რომელ-

მაც ხელი უნდა შეუწყოს კამპანიის წარმატებით განხორციე-

ლებას: 

! ალმანახი - “თავისუფლება, სამართლიანობა და 

დემოკრატია ქართულ აზროვნებაში”; 

! მოკლე ონლაინ-სასწავლო კურსები 

ახალგაზრდებისათვის; 

! ონლაინ სასწავლო კურსი „ჟურნალისტიკა 

სოციალური ცვლილებებისთვის“ 

! ტელეგადაცემების ციკლი 11 რეგიონულ 

ტელევიზიაში; 

! საზოგადოებრივი ორგანიზაციების პიარ გზამკვლევი; 

! საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ვებ-პორტალი 

csogeorgia.org; 

! კამპანია სოციალურ მედიაში; 

! სარეკლამო და პრომო კამპანიები 

! კონკურსები ჟურნალისტებისთვის, ბლოგერებისთვის, 

უფროსკლასელებისთვის და ა.შ. 

At the presentation, the Civil Society Institute 

introduced those media products and activities, which 

should contribute to successful implementation of the 

campaign:
! Almanac – ”Freedom, Justice and Democracy in 

Georgian Thought“;
! Short online learning courses for youth;
! Online learning course - ”Journalism for social 

change”;
! Cycle of TV programs at 11 regional televisions;
! PR guide for civil society organizations;
! Web-portal of civil society organizations 

csogeorgia.org;
! Campaign on social media;
! Advertising and promo campaigns;
! Competitions for journalists, bloggers, senior 

students, etc.
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ღონისძიებას ესწრებოდნენ: საქართველოში ევროკავშირის 

დელეგაციის წარმომადგენელი, კატალინ გერმანი, ადგი-

ლობრივი, საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციების, 

ცენტრალური და რეგიონული მედიის წარმომადგენლები, 

სამოქალაქო აქტივისტები, ახალგაზრდები და საზოგადოებ-

რივი აზრის ლიდერები. 

სამოქალაქო კამპანია „ეს ქვეყანა შენია“ მიმდინარეობს 

„სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის“ 

ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება კონრად ადენაუერის 

ფონდის (KAS) მიერ სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტ-

თან (CSI), კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრთან (CTC), 

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების 

ცენტრთან (CSRDG) და განათლების განვითარების და 

დასაქმების ცენტრთან (EDEC) თანამშრომლობით. პროექტს 

აფინანსებს ევროკავშირი და კონრად ადენაუერის ფონდი.

The event was attended by: Catalin German, a 

representative of the EU Delegation to Georgia, 

representatives of local, international and donor 

organizations, as well as those of central and regional 

media, civic activists, youth and public opinion leaders.

The public campaign ”This Country is Yours” is carried 

out within the framework of the “Civil Society 

Sustainability Initiative” project, implemented by the 

Konrad Adenauer Foundation (KAS) in collaboration 

with the Civil Society Institute (CSI), the Center for 

Training and Consultancy (CTC), the Center for 

Strategic Research and Development of Georgia 

(CSRDG) and the Education Development and 

Employment Center (EDEC). The project is funded by 

the European Union and the Konrad Adenauer 

Foundation.
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Depositsa and exch gains/other 

2019 წლის ბიუჯეტის განაწილება 
დაფინანსების წყაროების მიხედვით

Funding Structure for 2019

0.16%

2.67%
0.08%

0.77%

5.24%

1.94%

14.08%

0.18%

19.42%

41.49%

13.97%

ფონდი “ღია საზოგადოება-საქართველო”

დეპოზიტები/სხვა

“Open Society  Georgia” Foundation

IWO/EU

KAS/EU KAS/EU

EU

BftW

GIC.NDI

ECNL/EU

Economical Activity

ICNL/SIDA ICNL/SIDA

IDFI IDFI

BftW

GIC.NDI

ECNL/EU

ეკონომიკური აქტივობა

IWO/EU

ევროკავშირი
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საბალანსო უწყისი 31.12.2019 მდგომარეობით
Balance Sheet Statement (In GEL) for the End 31.12.2019

CURRENT ASSETS mimdinare aqtivebi  

 Cash and cash equivalents  

 Prooerty, plant and equipment  

 TOTAL ASSETS 

TOTAL LIABILITIES AND FUNDS

 LIABILITIES AND FUNDS 

 CURRENT LAIBILITIES  

  Books in stock

 VAT refundable 

Prepaid Expenses   

Prepayments

Other current Assets

Deferred Income/Liabilities to donors

Advances Received

Differed Revenues 

Total Funds

 Project support fund

 Liabilities to Donors

 Total current liabilities  

 Total current assets  

fuladi saxsrebi

ZiriTadi saSualebebi

mTliani aqtivebi  

 fondebi  

sul valdebulebebi da fondebi  

valdebulbebi da fondebi  

mimdinare valdebulebebi    

materialuri maragebi (wignebi)

sagadasaxado moTxovna dRg-s mixedviT

winaswar gaweuli xarjebi

gadaxdili avansebi

sxva mimdinare aqtivebi

gadavadebuli Semosavali/
valdebulebebi donoris winaSe

miRebuli avansebi

sagadasaxado valdebulebebi

sul fondebi

wminda Sedegi

proeqtis mxardaWris fondi

valdebulebebi donorebis winaSe

sul mimdinare valdebulebebi

sul mimdinare aqtivebi

LONG-TERM ASSETS                                    

aqtivebi 

grZelvadiani aqtivebi

   31.12.2019    31.12.2018GEL

ASSETS  

  FUNDS  

 Net results

   55,799

   290,086

   -

   3,345,259

   147,065

   193,199

     725,268

   14,826

   411

4,085,763

3,360,496

4,085,763

833,500

   594,378

78,242

   -

   3,491,385

 16,776

   134,723 

   10,202 

   -

   795,085 

   154,864

   140,425

     698,963

   11,461 

   6,680 

1,512,189

813,227

1,512,189 

695,012

   636,247 

21,161

   -

   875,943

 14,844

ბიუჯეტი / PROJECTS

CSI2019/34



სამოქალაქო საზოგადოების 
ინსტიტუტი CIVIL SOCIETY INSTITUTE

www.civilin.org

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 2019 
წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, აგრეთვე საქმიანობის შედეგების ანგარიშგებასა და ფულადი სახსრების 
მოძრაობის ანგარიშგებას 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით და ძირითად სააღრიცხვო პოლიტიკასა და 
სხვა განმარტებით შენიშვნებს. 

ჩვენი აზრით, ფინანსური ანგარიშგებები წარმოდგენილია სამართლიანად, ყველა არსებით ასპექტში, 
ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობა 2019წლის 31 დეკემბრისთვის და მისი ფინანსური მაჩვენებელი, ასევე 
წლის დასასრულს არსებული ფულადი ნაკადები ,საერთაშორისო ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების 
შესაბამისად (IFRS). 

დასკვნის საფუძველი 

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 მტკიცე-ბულებები საკმარისი და შესაბამისი 
საფუძველია ჩვენს მიერ მოსაზრების გამოსათქმელად. 

Crowe GE LLC
Member Crowe Horwath International

Axis Business Palace, floor IV,

2, D. Gamrekeli St., 0160 Tbilisi, Georgia

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, 2019, 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, 2019, 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. 

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.

დამოუკიდებელ აუდიტორთა დასკვნა
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

CSI2019/35

July 29 ივლისი 2020
თბილისი, საქართველო

თემურ ფარცხალაძე

Temur Partskhaladze
დირექტორი/Director
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