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

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

mizani

Goal

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

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

misia

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

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

Head offices

Staff

ქ.თბილისი,
26 მაისის მოედანი #2, V სართული

2, May 26 Sqoare, V Floor,

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

gamgeobis Tavmjdomare

filiali

Branch office

Chairman of the Board
დავით ტივიშვილი, ია გაბუნია, ეველინ შფეიხ-ბერი, ეკა დანელია,
თემურ ჯალიაშვილი, ლალი შალვაშვილი, გელა ჩარკვიანი,
თამარ ბოჭორიშვილი, ნინო მღვდელაძე, მარიამ პატატიშვილი,
ნინო კეთილაძე, არჩილ ცერცვაძე, ოლიკო გიორგობიანი, მარიამ
შანიძე, გიორგი საბაძე, მალხაზ ლაგაზიძე, ირინა გალსტიანი;

ქ. ბათუმი
მელაშვილის ქ. #24 ბ3
ტელ/tel: (0422)242 801

24 b3, Melashvili st,

Batumi

ბათუმის ფილიალი: ნათია აფხაზავა, ნინო ჩხაიძე.
ვაჟა სალამაძე

Vazha Salamadze

programebi

Batumi Branch: Natia Apkhazava, Nino Chkhaidze.

Programs

სამართლის
სამოქალაქო საზოგადოების
ეფექტური მმართველობა
საჯარო პოლიტიკის
ეკონომიკური განვითარების

David Tivishvili, Ia Gabunia, Evelin Speich-Baer, Temur Jaliashvili, Eka
Danelia, Lali Shalvashvili, Gela Charkviani, Tamar Bochorishvili, Nino
Mgvdeladze, Mariam Patatishvili, Nino Ketiladze, Archil Tsertsvadze,
Mariam Shanidze, Malkhaz Lagazidze, Giorgi Sabadze, Oliko Giorgobiani,
Irina Galstian;

Legal
Civil Society Development
Good Governance
Public Policy
Economic Development
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www.E-learning.ge Web Portal
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა 2014 წელს შექმნა დისტანციური
სწავლების ახალი ქართული პორტალი - www.e-learning.ge, რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს თვით-განვითარების და პროფესიული ზრდის ახალ, საინტერესო შესაძლებლობას. დისტანციური (ონლაინ) სასწავლო პროგრამა, განკუთვნილია საზოგადოებრივი (არასამთავრობო) ორგანიზაციების თანამშრომლებისთვის, სტუდენტებისთვის და სამოქალაქო აქტივისტებისთვის. მათ შესაძლებლობა ეძლევათ ჩაერთონ ონლაინ პროგრამაში და ყოველდღიური საქმიანობის პარალელურად, სამუშაოდან თუ სწავლიდან მოუწყვეტად, გაიღრმავონ
ანალიტიკური და პრაქტიკული უნარები.

Civil Society Institute has created a new Georgian portal for distance learning - www.elearning.ge in 2014, which offers a new, interesting opportunity of self-development and
professional growth to the users. Online learning program is designed for the staff of civil
society (non-governmental) organizations, students and civil activists. This learning
platform allows everyone, who is interested insocial activities, to engage
intoonlineprogramsandto expand theiranalyticalandpracticalskills at the same time with
their daily activities and without interrupting their workor studies.
The programconsists offour modules:
Public Finances- Lectures MishaDzagania Oto Kikvadze
Public Policy- Lecture Keti Melikadze
Lobbying and Advocacy- Lecture Vazha Salamadze
Research Methods- LeqctureIagoKachkachishvili

პროგრამა ოთხი მოდულისგან შედგება:
სოციალური კვლევის მეთოდები - კურსის ხელმძღვანელი:
იაგო კაჭკაჭიშვილი;
საჯარო პოლიტიკის ანალიზი - კურსის ხელმძღვანელი: ქეთი მელიქაძე;
ადვოკატირება და ლობირება - კურსის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე;
საჯარო ფინანსები - მიშა ძაგანია, ოთო კიკვაძე.
პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელია როგორც ცალკეული კურსების
გავლა, ასევე სრული სალექციო პროგრამის არჩევა. საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რომლებიც გაივლიან სრულად პროგრამას (მინიმუმ 2 კურსს), მიეცემათ დამატებითი შესაძლებლობა - ჩაერთონ მცირე გრანტების პროგრამაში, რაც მისცემს მათ საშუალებას მიღებული ცოდნა და უნარები
პრაქტიკაში გამოიყენონ და ეფექტურად ჩაერთონ პოლიტიკის დიალოგის და
რეფორმების პროცესში.

Within the framework of the program it is available to choose as individual courses, as a
full program of lectures. The representatives of CSOs, who go through the full program (at
least 2 courses), will be given an additional opportunity of getting involved in the small
grants program, which will allow them to utilize obtained knowledge and skills in practice
and to effectively engage in the policy dialogue and the process of reforms.
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შედეგად, ონლაინ სწავლების I ციკლზე 703 ადამიანმა შემოიტანა
განაცხადი, მათ შორის 481 საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენელი და 222 სტუდენტი.

ონლაინ სწავლებას საკმაოდ დიდი ინტერესი და გამოხმაურება მოჰყვა
პოტენციური სამიზნე ჯგუფების მხრიდან. საინფორმაციო შეხვედრებზე, რომელიც
7 რეგიონში (თელავი, გორი, ახალციხე, ქუთაისი, ზუგდიდი, ბათუმი, ოზურგეთი)
დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრებში ჩატარდა, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების და სტუდენტების მხრიდან საკმაოდ დიდი ინტერესი და პროგრამაში ჩართვის მზაობა დაფიქსირდა. აღნიშნული შეხვედრების პარალელურად ჩატარდა
სპეციალური საინფორმაციო შეხვედრები რეგიონებში მოქმედი სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში.

Onlin elearning has evoked quite a great interestand feedback from the potential
target groups. At the information meetings, held at the Centers for Civic Engagement in 7
regions(Telavi, Gori, Akhaltsikhe, Kutaisi, Batumi, Zugdidi, Ozurgeti), public organizations
and students have expressed their great interest and willingness to be included into the
program. In parallel to mentioned meetings special informational meetings have been
heldatthevarious institutions of higher education, operational in the region.

სწავლების პირველ ეტაპზე პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობდა
საჯარო პოლიტიკის ანალიზის და კვლევის მეთოდების კურსები. კვლევის
მეთოდებზე ჩაირიცხა 31 სსო წარმომადგენელი და 11 სტუდენტი, ხოლო
საჯარო პოლიტიკის ანალიზზე 33 სსო წარმომადგენელი და 7 სტუდენტი.
სწავლება დაიწყო 2014 წლის 27 ოქტომბერს და დასრულდა 28 დეკემბერს.
ჯამში ორივე საგანში სერთიფიკატი მიიღო 35 მსმენელმა.

As a result, 703 people have submitted an application for the 1st cycle of
online learning, among which 481 are the representatives of civil society
organizations and 222 are students.
At the first stage of learning the courses on public policy analysis and research
methods have taken place in parallel mode. 31 CSO representatives and 11
students have been enrolled for the research methods, while for the public policy
analysis 33 CSO representatives and 7 students have been admitted.
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CSO Development Index for 2013

აშშ–ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ გამოაქვეყნა „საზოგადოებრივი
ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი 2013". ორგანიზაცია დოკუმენტს 1997 წლიდან
ყოველწლიურად აქვეყნებს. მასში საუბარია საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მდგრადობის, განვითარების, გარემოს, ფინანსური შესაძლებლობების და ა.შ. შესახებ. ცენტრალური, აღმოსავლეთ ევროპის და ევრაზიის ქვეყნების საზოგადოებრივი ორგანიზაციების
განვითარების ინდექსი, სხვა ქვეყნებთან ერთად მოიცავს საქართველოში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსაც.
გასული წლების მსგავსად, დოკუმენტში საუბარია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის
მიერ განხორციელებული აქტივობებზე. მათ შორის, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსა და
პარლამენტს შორის გაფორმებული მემორანდუმზე, ასევე სი-ეს-აის მიერ ლობირებული
საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც გულისხმობდა ტერმინის - „შემოწირულობა" განმარტების დაზუსტებას საგადასახადო კოდექსში. აგრეთვე, დოკუმენტში საუბარია საგადასახადო კოდექსის ცვლილებაზე, რომელიც ორგანიზაციის მიერ ფიზიკური პირისთვის
უსასყიდლოდ გადაცემულ ქონებაზე ათავისუფლებს საშემოსავლო გადასახადისგან, თუ
მისი ღირებულება არ აღემატება 1000 ლარს წელიწადში.

The US Agency for International Development has released the CSO Development Index for 2013 on
August 22. The organization releases the Index on an annual basis since 1997, when the first report was
published. The report examines the sustainability, development, environment, financial capabilities,
etc. of the civil society organizations. Along with other countries, the CSO Development Index for
Eastern Europe and Eurasia countries includes the development index of CSOs in Georgia as well.
As in previous years, the document refers to activities implemented by the Civil Society Institute: Civil
Society Organization's web-portal csogeorgia.org; the memorandum formed between the Parliament
and Civil Society Organizations. also, The Civil Society Institute, one of the major legal advocacy
organizations in Georgia, successfully advocated for several major amendments to the tax code. The
amendments release CSOs from taxes on gifts to their beneficiaries or participants that are valued
under GEL 1,000.
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urTierTTanamSromlobis memorandumi

kanonproeqti „moxaliseobis Sesaxeb“

Memorandum of Cooperation

4 დეკემბერს, საბურთალოს რაიონის გამგეობის შენობაში გაიმართა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ხელმოწერა საბურთალოს რაიონის გამგეობასა და
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტს
შორის. მემორანდუმი ითვალისწინებს
საბურთალოს რაიონში საზოგადოებრივი
საბჭოების შექმნას.
საზოგადოებრივი საბჭო იქნება საბურთალოს გამგეობასთან არსებული სათათბირო ორგანო. იგი იმოქმედებს საზოგადოებრივ საწყისებზე და ხელს შეუწყობს თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობას, სამოქალაქო ინიციატივების, რეკომენდაციების,
მოსაზრებების შემუშავებასა და წარდგენას.
პროექტი განხორციელდება სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის და საბურთალოს რაიონის გამგეობის ურთიერთთანამშრომლობით და ფონდ "ღია საზოგადოება - საქართველოს" მხარდაჭერით.

The Memorandum of Cooperation will be executed on December 4 in the
Saburtalo District Local Administration between the Saburtalo District Local
Administration and the Civil Society Institute. The Memorandum provides for
setting up Public Councils in the Saburtalo District.

საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის გადაწყვეტილებით
საკანონმდებლო ინიციატივის სახით წარდგენილი იქნა კანონპროექტი
„მოხალისეობის შესახებ". კანონპროექტი სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ არის შემუშავებული და მისი მიზანია მოხალისესა და მასპინძელ
ორგანიზაციას შორის ურთიერთობების დარეგულირება.

A Public Council will be a consulting body functioning with the Saburtalo Local
Administration. It will serve public interests and facilitate citizen participation in
the self-government activities, and development and submission of civil
initiatives, recommendations and opinions.

კანონპროექტზე მუშაობა მიმდინარეობდა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის
ინსტიტუტის საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების პროგრამის მხარდაჭერით.

The project will be implemented through joint partnership of the Civil Society
Institute and the Saburtalo District Local Administration, with support of the
"Open Society - Georgia" Foundation.

The Legal Committee of the Parliament of Georgia has decided to submit as a legislative
initiative the draft Law on Volunteering, which is developed by the Civil Society Institute and
aims to regulate the relations between volunteers and host organizations.
Work on the draft Law was supported by the Policy, Advocacy and Civil Society
Development in Georgia program of the East-West Management Institute.

Draft Law on Volunteering
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State Concept on CSO Development

Working on the initial draft of the State Concept on CSO Development is
completed. The Concept is a key program document on the CSO
development policy, which aims to foster civil initiatives, set up
environment required for the development of CSOs and ensure their real
participation in the decision-making process.
By the Memorandum of Cooperation executed between the Parliament
of Georgia and CSOs on 12 December 2013, the Parliament of
Georgia undertook an obligation to draft and adopt the State
Concept on CSO Development together with all interested parties.
CSOs have set up a working group for drafting the Concept, which
included representatives of active
CSOs
(including
regional
organizations of Georgia) and parliamentary majority and minority.
Conducting a participative process was one of the key tasks of the
working group.
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების სახელმწიფო კონცეფციის
დოკუმენტის პირველად ტექსტზე მუშაობა დასრულებულია. კონცეფცია წარმოადგენს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების პოლიტიკის უმთავრეს საპროგრამო დოკუმენტს, რომლის მიზანია წაახალისოს სამოქალაქო
ინიციატივები, შექმნას საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარებისთვის
საჭირო გარემო და უზრუნველყოს მათი რეალური მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
2013 წლის 12 დეკემბერს, საქართველოს პარლამენტსა და საზოგადოებრივ
ორგანიზაციებს შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმით, საქართველოს პარლამენტმა აიღო ვალდებულება, რომ ყველა დაინტერესებულ პირთან ერთად შეემუშავებინა და მიეღო საზოგადოებრივი
ორგანიზაციების განვითარების სახელმწიფო კონცეფცია. საზოგადოებრივი
ორგანიზაციების ინიციატივით შეიქმნა კონცეფციის პროექტზე მომუშავე
ჯგუფი, რომელიც აერთიანებდა აქტიურ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსა (მათ
შორის, საქართველოს რეგიონებში მოქმედ ორგანიზაციებს), საპარლამენტო
უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენლებს. სამუშაო ჯგუფმა ერთერთ მთავარ ამოცანად დაისახა მონაწილეობითი პროცესის წარმართვა.

sazogadoebrivi organizaciebis ganviTarebis
saxelmwifo koncefcia
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State Concept on CSO Development

While working on the State Concept on CSO Development, the Civil
Society Institute has organized public discussions of the document with CSOs
operating in 8 cities of Georgia (Tbilisi, Kutaisi, Zugdidi, Ozurgeti,Batumi,
Akhaltsikhe, Gori and Telavi). Based on the feedback receivedfrom
regions and recommendations of international experts, the draft
Concept was revised and improved. Further, the Concept was actively
examined within the "CSO Development Effectiveness" sub-group of
theEastern Partnership Civil Society Forum.

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების სახელმწიფო კონცეფციაზე მუშაობისას, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა გამართა
დოკუმენტის საჯარო განხილვა საქართველოს 8 ქალაქში (თბილისი, ქუთაისი, ზუგდიდი, ოზურგეთი, ბათუმი, ახალციხე, გორი და თელავი) მომუშავე
საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან. რეგიონებიდან მიღებული უკუკავშირისა და საერთაშორისო ექსპერტების რეკომენდაციებზე დაყრდნობით,
მოხდა კონცეფციის დოკუმენტის რევიზია და სრულყოფა. ასევე აღსანიშნავია, რომ კონცეფციის აქტიური განხილვა მიმდინარეობდა აღმოსავლეთ
პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის „საზოგადოებრივი
ორგანიზაციების განვითარების ეფექტურობის" ქვე-ჯგუფში.

sazogadoebrivi organizaciebis ganviTarebis
saxelmwifo koncefcia
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თბილისი. 26 ივნისს, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა წიგნის - „სამოქალაქო საზოგადოება" - პრეზენტაცია გამართა. პუბლიკაციაში შესულია
ქართველ და მსოფლიო მოაზროვნეთა სტატიები, პუბლიცისტური წერილები და ესსეები სამოქალაქო საზოგადოებაზე. ალმანახის პრეზენტაციასთან ერთად
გაიმართა დისკუსია - „სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოში". ღონისძიებას ესწრებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები,
სტუდენტები და სხვა დაინტერესებული პირები. სტუმრებმა სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტისგან საჩუქრად წიგნი მიიღეს.

The Civil Society Institute has presented the book "Civil Society" on June 26. The publication includes the articles, op-eds and essays on the civil society by the Georgian and global
thinkers. Along with presentation of the almanac, discussion over "Civil Society in Georgia" was organized. CSO representatives, students and other interested persons have
attended the event.The Civil Society Institute has presented guests with the book.

„samoqalaqo sazogadoeba“ - wignis prezentacia da diskusia

“Civil Society” - Presentation of the Book and Discussion
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წარმატებით განხორციელდა შედეგზე ორიენტირებული პროექტის მართვის საპალტოე პროგრამა , რომელშიც 6-მა საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ
მიიღო მონაწილეობა. პროგრამა 6 ტრენინგ მოდულისგან შედგებოდა. პროგრამის ფარგლებში საზოგადოებრივი ორგანიზაციის თანამშრომლებმა
შეისწავლეს სისტემური ცვლილების და მონაწილეობის პრინციპებზე დაფუძნებული პროექტის მართვის კონცეფციები და მეთოდები, დაეუფლნენ პროექტის
მართვის ინსტრუმენტებს და გაეცნენ საერთაშორისო სტანდარტებს.
აღნიშნულ საკითხზე მზარდი მოთხოვნის გათვალისწინებით, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა რეგიონში მოქმედი საზოგადოებრივი
ორგანიზაციებს შესთავაზა მოკლევადიანი ტრენინგების ციკლი. ჯამში, სისტემური ცვლილების და მონაწილეობის პრინციპებზე დაფუძნებული პროექტის
მართვის კონცეფციებს საქართველოს მასშტაბით 59 საზოგადოებრივი ორგანიზაციის 100 -მდე მონაწილე გაეცნო

CSI successfully implemented outcome and impact oriented PME pilot program for 6 local CSOs. Overall 6 peer sessions were facilitated while the piloting. Within the program
framework peers were introduced to systemic change and participatory approaches and concepts of current development aid, they mastered broad set of methods and tools
for project management and were informed about internationally recognized standards.
Taking into consideration high demand on these topics and aiming to share the experience of the pilot program CSI offered several project design trainings in the regions. OIO
PME concept and basics was promoted about 100 unique participants from 59 CSOs all over the Georgia.

Sedegze orientirebuli proeqtis marTvis sapaltoe programa

outcome and impact oriented PME pilot program
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samoqalaqo aqtivizmis , monawileobiTi TviTmarTvelobis da adgilobrivi
gadawyvetilebis procesSi sazogadoebis monawileobis xelSewyoba

guria

Guria
aWara

Facilitating Effective Civic Participation

Adjara

wliuri angariSi

Annual Report

2014

veb-portali

Web Portal

www.CSOgeorgia.org
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი, სამოქალაქო საზოგადოების
განვითარების პროგრამის ფარგლებში, ახორციელებს პროექტს, რომლის
მიზანია შექმნას საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის ინფორმაციის
გაცვლის, კომუნიკაციის, რესურსების გაზიარებისა და კოორდინაციისათვის
ხელსაყრელი გარემო.
მიზნის მისაღწევად, პირველად საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების
არსებობის ისტორიაში, შეიქმნა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების
ერთიანი საკომუნიკაციო, საინფორმაციო, რესურს პორტალი www.csogeorgia.org
ვირტუალური სივრცე საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს საშუალებას აძლევს
დროის და ენერგიის მინიმალური დანახარჯებით მიიღონ მათთვის საჭირო და
სასარგებლო ინფორმაცია.

Within the framework of the Civil Society Development Program, the Civil Society
Institute implements the project, which aims at creating favorable environment for
exchange of information, communication, sharing of resources and coordination
among the civil society organizations.

სფეროში არსებული სხვადასხვა შესაძლებლობების შესახებ;
განათავსონ ინფორმაცია საკუთარი ორგანიზაციის და საქმიანობის შესახებ;
გაუზიარონ ერთმანეთს რესურსები და გამოცდილება;
მიიღონ უფასო კონსულტაციები სამართლის და საგადასახადო სფეროში;

To achieve this objective, for the first time in the history of Georgian civil society
organizations, the integrated communication and informative resource portal
www.csogeorgia.org of the civil society organizations was set up. By spending minimum
amount of time and energy, this virtual space enables the civil society organizations to
obtain the required and useful information.
Information on various possibilities available in the field;
To upload information on their own organization and activities;
To share resources and experience with each other;
To receive free of charge legal and tax consultations.

www.CSOgeorgia.org
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Funding Structure for 2014
2013 wlis biujetis
ganawileba dafinansebis
wyaroebis mixedviT

31.12.2013 GEL 31.12.2014
ASSETS

aqtivebi
mimdinare aqtivebi

CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents

fuladi saxsrebi
sagadasaxado moTxovna dRg-s mixedviT

VAT refundable

materialuri maragebi (wignebi)

Books in stock
Prepaid Expenses
Advance enlisted service fee

13%

Prepayments

20%

7%

winaswar gaweuli xarjebi
avansad Caricxuli momsaxurebis safasuri

sul mimdinare aqtivebi

LONG-TERM ASSETS

grZelvadiani aqtivebi

Prooerty, plant and equipment
Long term investments (Buildings)
TOTAL ASSETS

27%

mTliani3 aqtivebi
valdebulbebi da fondebi

CURRENT LAIBILITIES

mimdinare valdebulebebi

VAT Charged
Liabilities to Donors
Differed Revenues
Total current liabilities

FUNDS

EU

ZiriTadi saSualebebi
grZelvadiani investicia (შენობები)

LIABILITIES AND FUNDS

Advances Received

33%

gadaxdili avansebi

Total current assets

miRebuli avansebi
gadaxdili dRg

-

4,494

346,327

104,242
724,311

75,239
99,019

63,075
94,068

174,258
520,586

157,143
881,454

-

144,913
-

44,652
3,227

3,320
-

55,773

148,233

4,530
354,370
105,912

5,909
623,704
103,609

84,795
21,118

82,491
21,118

sul mimdinare valdebulebebi

fondebi

EED
fondi “Ria sazogadoeba-saqarTvelo”

Profit for current period

G-Pac

G-Pac

Donation

BftW

BftW

TOTAL LIABILITIES AND FUNDS

18,750

7,893

Semosavlebi da xarjebi
Less: Projects Revenue vs. Expenses not closed yet dausrulebel
proeqtebze
wminda Sedegi
Net results

TOTAL FUNDS

2,752
-

sagadasaxado valdebulebebi

Project support fund

“Open Society Georgia” Foundation

588,081
3,891
4,853

valdebulebebi donorebis winaSe

evrokavSiri

EED

293,605
45,440
4,530

proeqtis mxardaWris fondi

mimdinare periodis Sedegi
Semowirulobebi

sul fondebi

464,813

733,221

sul valdebulebebi da fondebi

520,586

881,454

sabalanso uwyisi 31.12.2014 mdgomareobiT

Balance Sheet Statement (In GEL)
for the End 31.12.2014

wliuri angariSi
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INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To: Mr. Vaja Salamadze,
Civil Society Institute
Director
We have audited the accompanying Financial Statements of the Civil Society Institute (the Entity) which
comprises the Balance Sheet, Accountability Statement, and the Cash Flow Statement prepared as at 31
December 2014, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes.
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in
accordance with internationally accepted reporting standards. This responsibility includes designing,
implementing, and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying
appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we comply
with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the
financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the
financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of
the risks of material misstatement of the financial statement, whether due to fraud or error. In making those
risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and presentation of
the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not
for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also
includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.
In our opinion, the financial statements of “Civil Society Institute” give a true and fair view of the
disbursements made and funds received for the given period, and of its financial performance.
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