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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.

მისია

Mission

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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“საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გაძლიერებას, მათთვის საჭირო საარსებო გარემოს 

შექმნას, რაც, საბოლოო ჯამში, ქვეყნის განვითარებაში ტრანსფორმირდება, სამოქალაქო 

საზოგადოების ინსტიტუტი მომავალშიც გააგრძელებს. ჩვენი მიზანი იქნება საზოგადოების 

მდგრადობის ხელშეწყობა, მისი როლის გაზრდა პოლიტიკურ დიალოგსა და განვითარებაში, 

ადგილობრივი ორგანიზაციების, აქტიური მოქალაქეებისა და ახალგაზრდების ხელშეწყობა.

ჩვენ ისევ ვიმუშავებთ იმისთვის, რომ ადამიანებს უკეთ ესმოდეთ სამოქალაქო სექტორის 

ფუნქცია, გააცნობიერონ, 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 მოქალაქეები.” 

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.

ვაჟა სალამაძე 
სამოქალაქო საზოგადოების 
ინსტიტუტის დირექტორი

Vazha Salamadze
Director of CSI

თანამშრომლები

STAFF

დავით ტივიშვილი, ია გაბუნია,თემურ ჯალიაშვილი, ლევან ფანიაშვილი, ანა ჯიქია, ეთო გვრიტიშვილი, ლალი 
შალვაშვილი, ნინო კეთილაძე, თამარ ბოჭორიშვილი, ნინო მღვდელაძე, ნინო სურგულაძე, ოლიკო 
გიორგობიანი, თეკლა ქაროსანიძე, ნინო სამსონიძე, გიორგი ახალკაცი, მალხაზ ლაგაზიძე,
ბათუმის ფილიალი: ნათია აფხაზავა; გორის ფილიალი: დაკო მურადაშვილი.

David Tivishvili, Ia Gabunia, Temur Jaliashvili, Levan Paniashvili, Anna Jikia, Eto Gvritishvili, Lali Shalvashvili, Tamar 
Bochorishvili, Nino Mgvdeladze, Nino Ketiladze, Nino Surguladze, Oliko Giorgobiani, Tekla Karosanidze, Nino 
Samsonidze,  Malkhaz Lagazidze, Giorgi Akhalkatsi,
Batumi Branch: Natia Apkhazava; Gori Branch: Dako Muradashvili.



2020
წლიური ანგარიში

Annual Report

3

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 ცენ-

ტრის” სახელით დარეგისტრირდა. ამ სახელით გაიცნო იგი 

ფართოდ ქართულმა საზოგადოებამ და საერთაშორისო 

თანამეგობრობამ. 

ორგანიზაციის საქმიანობის არეალი მნიშვნელოვნად გა-

ფართოვდა და 2002 წელს, მართვის სტრუქტურის ოპტიმიზა-

ციისთვის, მისმა გამგეობამ რეორგანიზაცის ერთწლიანი 

გეგმა შეიმუშავა. შედეგად, 2003 წლის 25 ივნისიდან ბიზნეს 

სამართლის ცენტრი ფონდ სამოქალაქო საზოგადოების 

ინსტიტუტად (CSI) ჩამოყალიბდა. 

2020 წლის ბოლოს დავიწყეთ მუშაობა ორგანიზაციის 

რებრენდინგზე. დავშალეთ ძველი ლოგო და მისი გეომეტ-

რიული ელემენტები ახალ ლოგოში გავიმეორეთ, ასე ვთქვათ 

მემკვიდრეობითობა შევინარჩუნეთ... აი ფერი კი შევცვალეთ 

– ლურჯი. ეს ფერი დადებით ემოციებთან, ლოგიკურობასთან, 

ნდობასთან ასოცირდება....

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.

At the end of 2020, we started working on the 

rebranding of the organization. We dismantled the 

old logo and repeated its geometric elements in the 

new logo, so we preserved the heritage... We 

changed the color - blue. This color is associated with 

positive emotions, logic, trust.

როგორ დავიწყეთ How we started

2003-2009 2010-2020 2021 -

 Rebrandingრებრენდინგი

დონორები Donors
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ჩვენი პროდუქტები

! 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

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

e
www.e-learning.ge  

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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ADJARA
TBILISI

SHIDA 
KARTLI

Batumi

Gori

სათაო ოფისი Head offices
ქ. თბილისი, 

26 მაისის მოედანი #2, V სართული

2, May 26 Sqoare, V Floor, 
Tbilisi 0171

ტელ/tel:(995 32) 236 56 75, 236 36 00,  

 

233 04 17
mail: admin@civilin.org

59 P.Melikishvili st V Floor, Ap18 

პ.მელიქიშვილის ქ #59, 
V სართული ბ18  

25 Stalini ave. Ap5  

სტალინის გამზ. #25, ბ18  

ბათუმის ფილიალი
Branch offices Batumi

გორის ფილიალი
Branch offices Gori

Our products



პროექტის მიზანი

პროექტის ამოცანები

Ÿ  

Ÿ 

Ÿ 

სამოქალაქო საზოგადოებისა (ადგილობრივი ორგანიზაციები, აქტიური მოქალაქეები და ახალგაზრდები) და 

ადგილობრივი ხელისუფლების შესაძლებლობებისა და კომპეტენციის გაზრდა, საარსებო გარემოს გაუმჯობესება, 

რათა მათ, ერთობლივი ძალისხმევით, ადგილობრივ დონეზე, ხელი შეუწყონ მდგრად და ინკლუზიურ 

განვითარებას.

სამოქალაქო საზოგადოებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა, რომელიც მოიაზრებს ისეთ საკითხების 

ადვოკატირება-ლობირებას როგორიცაა: სახელმწიფო დაფინანსებისა და მუნიციპალური გრანტების 

მექანიზმები, ეკონომიკური აქტივობის წახალისების მექანიზმები, ფინანსური პაკეტი მოხალისეობის 

წასახალისებლად; სამოქალაქო სექტორის ინიციატივების წარმოჩენ და სსო-ების ანგარიშვალდებულებისა და 

გამჭვირვალობის ხელშეწყობა ინტერაქტიული პლატფორმაზე www.csogeorgia.ge;

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისა და განვითარების სხვა აქტორების 

შესაძლებლობების შესაძლებლობების გაზრდა: ელექტრონული სწავლების გზით, პორტალ e-learning.ge 

საშუალებით; გურიის, ბათუმისა და შიდა ქართლის რეგიონში ჩატარებული ახალგაზრდების საჭიროებების 

კვლევის საფუძველზე შექმნილი მოკლე სასწავლო ვიდეოებითა და კონკურსებით;

ადგილობრივ დონეზე მონაწილეობითი მიდგომების გაძლიერება სამოქალაქო ჩართულობის 

სტიმულირებისთვის: მრავალაქტორულ მონაწილეობით აქტივობები – ერთობლივი ტრენინგების, 

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების, სამოქალაქო მონიტორინგის ხელშეწყობა; ბათუმის, ქობულეთის, ოზურგეთის, 

ჩოხატაურისა და გორის მუნიციპალიტეტებში მონაწილეობითი მიდგომების ხარისხის შემოწმება და 

ადგილობრივ თვითმმართველობებს საჭიროებებზე დაფუძნებული საქმიანობის განხორციელებაში დახმარება 

ბენჩმარკინგის პროცესით.

დონორები და პარტნიორები

პროექტის არეალი

პროექტის განხორციელების ვადები

პროექტის ხელმძღვანელი

Bread for the World

აჭარა, გურია, შიდა ქართლი

2017-07-01 – 2020-06-30

ია გაბუნია

ჩვენი 
პროექტები 
Our projects
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ადგილობრივი განვითარების აქტორებს შორის 
მყარი კავშირების დამყარება

პროექტის მიზანი

პროექტის ამოცანები

Ÿ  

Ÿ

Ÿ

ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე განვითარების სფეროში ჩართული აქტორების გაძლიერება, რათა 

მათ ეფექტურად შეძლონ ადგილობრივი საჭიროებებისა და განვითარების პრიორიტეტების განსაზღვრა და 

პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში აქტიური მონაწილეობა.

ადგილობრივი განვითარების აქტორების (საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, სოციალური საწარმოები, 

მუნიციპალიტეტები) საარსებო გარემოს გაუმჯობესება;

საზოგადოებრივი მონაწილეობისა და აქტივიზმის ხელშეწყობა, ადგილობრივი განვითარების აქტორებს 

შორის თანამშრომლობის გაღრმავებით;

ადგილობრივი განვითარების აქტორების შესაძლებლობების გაძლიერება.

ადგილობრივი განვითარების აქტორებს შორის 
მყარი კავშირების დამყარება - II ფაზა

დონორები და პარტნიორები

პროექტის არეალი

პროექტის განხორციელების ვადები

პროექტის ხელმძღვანელი

Bread for the World

აჭარა, გურია, შიდა ქართლი

01.10.2020 – 30.09.2023

ია გაბუნია

ორგანიზაცია
პური მსოფლიოს
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Project goal

Project objectives

Empower actors involved in the development sphere at the local self-government level in order to enable them effectively 

manage the identification of local needs and development priorities, as well as active participation in political decision-

making.

Ÿ Improve an enabling environment of local development actors (civil society organizations, social enterprises, 

municipalities);

Ÿ  Promote civic engagement and activism via enhancement of cooperation among local development actors;

Ÿ  Build capacities of local development actors.

Donors and Partners

Project coverage

Project timelines

Project Manager

Bread for the World

Adjara, Guria, Shida Kartli

2017-07-01 – 2020-06-30

Ia Gabunia

Donors and Partners

Project coverage

Project timelines

Project Manager

Bread for the World

Adjara, Guria, Shida Kartli

01.10.2020 – 30.09.2023

Ia Gabunia

BUILDING A ROBUST ALLIANCE OF LOCAL DEVELOPMENT 
ACTORS IN GEORGIA  – PHASE II

Project goal

Project objectives

Enhance capacities and competencies of civil society (local organizations, active citizens, and youth) and local authorities, 

as well as improve an enabling environment to let them spend joint efforts to facilitate sustainable and inclusive 

development at the local level.

Ÿ  Create an enabling environment for civil society that considers advocacy-lobbying on such issues as mechanisms for 

state funding and municipal grants, mechanisms for stimulating economic activities, as well as a financial package to 

encourage volunteering; besides, promotion of civil society initiatives and support to accountability and transparency of 

CSOs on the interactive platform www.csogeorgia.ge;

Ÿ  Build capacities of local self-government representatives and other development actors: via e-learning, through the 

portal e-learning.ge; using short educational videos and competitions created on the basis of youth needs assessment 

that was carried out in Guria, Batumi, and Shida Kartli regions;

Ÿ Enhance participatory approaches at the local level to stimulate civic engagement: multi-stakeholder participatory 

activities – promotion of joint training, participatory budgeting, civil monitoring; assess the quality of participatory 

approaches in Batumi, Kobuleti, Ozurgeti, Chokhatauri, and Gori municipalities and assist local self-governments in 

implementation of needs-based activities through a benchmarking process.

BUILDING A ROBUST ALLIANCE OF LOCAL DEVELOPMENT 
ACTORS IN GEORGIA

Bread for the World
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პროექტის მიზანი

პროექტის ამოცანები

Ÿ

პროექტის ამოცანები

სოციალური საწარმოებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის ხელსაყრელი საარსებო გარემოს შექმნა,  

რათა მათ შეძლონ, საზოგადოებრივი ინტერესების სასარგებლოდ, საკუთარი მიზნებისა და ამოცანების უკეთ 

განხორციელება.

  საქართველოში სოციალური მეწარმეობის სამართლებრივი გარემოს გაუმჯობესება;

Ÿ სოციალური მეწარმეობის განვითარების სახელმწიფო მხარდაჭერის სტრატეგიული ხედვისა შექმნა, 

დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით;

Ÿ  საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და სოციალური საწარმოების შესაძლებლობების გაძლიერება.

Ÿ  სოციალური მეწარმეობის კანონის ადვოკატორება;

Ÿ  სოციალური მეწარმეობის ეკოსისტემის საერთაშორისო პრაქტიკის კვლევა;

Ÿ  სოციალური მეწარმეობის ადგილობრივი პრაქტიკის კვლევა;

Ÿ  სოციალური მეწარმეობის განვითარების სახელმწიფო მხარდაჭერის სტრატეგიული ხედვის პოლიტიკის დო-

კუმენტის შემუშავება;

Ÿ  მრგვალი მაგიდა/დისკუსიების ორგანიზება;

Ÿ  სოციალური მეწარმეებისთვის და სოციალური მეწარმეობით დაინტერესებული საზოგადოებრივი ორგანიზა-

ციებისთვის ონლაინ სასწავლო პროგრამის შექმნა, რომელიც მოიცავს ორ მოდულს: სამართლებრივი 

მართვა და ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგება;

Ÿ  გზამკვლევის შექმნა სოციალური საწარმოებისა და არასამეწარმეო იურიდიული პირებისათვის, სამართლებ-

რივი მართვისა და ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგების საკითხებზე;

Ÿ  სოციალური მეწარმეებისა და სოციალური მეწარმეობით დაინტერესებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციე-

ბის სამართლებრივი დახმარება/კონსულტირება.

დონორები და პარტნიორები

პროექტის არეალი

პროექტის განხორციელების ვადები

პროექტის ხელმძღვანელი

პროექტი ხორციელდება სამოქალაქო საზოგადოების 

ინსტიტუტისა და სოციალურ საწარმოთა ალიანსი 

საქართველოს თანამშრომლობით, არაკომერციული 

სამართლის საერთაშორისო ცენტრის (ICNL) ფინანსური 

მხარდაჭერით.

საქართველო

01.10.2019 – 31.05.2021

ია გაბუნია

სოციალური მეწარმეობის ინიციატივა საქართველოსთვის

სოციალური მეწარმეობა, 
სოციალური საწარმოები 
და მათი ეკოსისტემა

ევროპული პრაქტიკის მიმოხილვა

სამაგიდო კვლევის ანგარიში

თბილისი 2020

სოციალური მეწარმეობის  ინიციატივა საქართველოში

Social Enterprise Initiative for Georgia

სოციალური მეწარმეობის ინიციატივა საქართველოში

Social Enterprise Initiative for Georgia

სოციალური მეწარმეობა 
საქართველოში

საქართველოს პრაქტიკის მიმოხილვა

თბილისი 2020

7
www.civilin.org/wp-content/uploads/2021/08/
Social_Enterprises_and_their_Ecosystem.pdf  

www.civilin.org/wp-content/uploads/2021/08/
Social_Enterprise_geo.pdf 
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Donors and Partners

Project coverage

Project timelines

Project Manager

The project is implemented through the collaboration 

of the Civil Society Institute and Social Enterprise 

Alliance Georgia, while it is financially supported by 

The International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

Georgia

01.10.2019 – 31.05.2021

Ia Gabunia

Project goal

Project objectives

Project activities

Create a supportive enabling environment for social enterprises and civil society organizations in order to let them better 

implement their goals and objectives in favor of public interest.

Ÿ  Facilitate improvement of a legal environment for social entrepreneurship in Georgia;

Ÿ Create a strategic vision of state support for the development of social entrepreneurship with the participation of 

stakeholders;

Ÿ  Build capacities of civil society organizations and social enterprises.

Ÿ  Advocate for the Law on Social Entrepreneurship;

Ÿ  Study international practices in the ecosystem of social entrepreneurship;

Ÿ  Study local practices of social entrepreneurship;

Ÿ  Develop a policy document on the strategic vision for state support to the development of social entrepreneurship;

Ÿ  Organize round tables/discussions;

Ÿ Create an online training program for social entrepreneurs and civil society organizations interested in social 

entrepreneurship, which includes two modules: legal management and financial accounting reporting;

Ÿ Create a guidebook for social enterprises and non-commercial legal entities on legal management and financial 

accounting-reporting issues;

Ÿ Provide legal assistance/consultancy to social entrepreneurs and civil society organizations interested in social 

entrepreneurship.

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP INITIATIVE FOR GEORGIA

8www.civilin.org/wp-content/uploads/2021/08/Guide.pdf    
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პროექტის მიზანი

პროექტის ამოცანები

„სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა” საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გარემოს 

გაუმჯობესებას ემსახურება. პროექტის მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების მდგრადობის ხელშეწყობა, მისი 

როლის გაზრდა პოლიტიკურ დიალოგსა და განვითარებაში.

Ÿ სამოქალაქო საზოგადოების ფინასური მდგრადობის გაზრდა, დაფინანსების წყაროების გამრავალფე-

როვნებით, მათ შორის, სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის მონაწილეობით, ხელსაყრელი საგადასახადო 

გარემოს შექმნით, ასევე – მოხალისეობის ხელშეწყობით;

Ÿ სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების, ანგარიშვალდებულებისა და სანდოობის გაზრდა, რათა მათ 

უკეთ წარმოადგინონ ფართო საზოგადოების პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული 

უფლებები;

Ÿ  სამოქალაქო მონაწილეობის გაზრდა რეგიონებში, სამოქალაქო საზოგადოების – მედიასთან, ბიზნესთან და 

ადგილობრივ ხელისუფლებასთან უფრო აქტიური თანამშრომლობით;

Ÿ სამოქალაქო საზოგადოების ღონისძიებებისა და ინიციატივების მხარდაჭერა, ეროვნულ და ადგილობრივ 

დონეებზე, საჯარო პოლიტიკის სფეროში, განსაკუთრებით – ევროკავშირთან ასოცირების პროცესში მიმდი-

ნარე რეფორმების თვალსაზრისით.

დონორები და პარტნიორები

პროექტის არეალი

პროექტის განხორციელების ვადები

პროექტის ხელმძღვანელი

პროექტი ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის 

(KAS) მიერ სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტთან 

(CSI), საქართველოს სტრატეგიული 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.

საქართველო

01.01.17 – 31.12.20

ია გაბუნია

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა

Project goal

Project objectives

“Civil Society Sustainability Initiative” serves to improve the civil society 

environment in Georgia. The aim of the project is to facilitate the sustainability of 

civil society, as well as to increase its role in political dialogue and development.

Ÿ  Increase financial sustainability of civil society through diversification of funding 

sources, including the participation of the state and a private sector, creation of a 

favorable tax environment, as well as promotion of volunteering;

Ÿ Increase capacities, accountability, and credibility of civil society to enable them 

better represent political, economic, social, and cultural rights of the general 

public;

Ÿ Increase civic engagement in regions through more active cooperation of civil 

society with media, business, and local government;

Ÿ 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 EU.

Donors and Partners

Project coverage

Project timelines

Project Manager

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).

Georgia

01.01.17 – 31.12.20

Ia Gabunia

Civil Society Sustainability Initiative

9
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პროექტის მიზანი

პროექტის ამოცანები

მონიტორინგის ახალი ინსტრუმენტის – სსო მეტრის (CSO METER) საშუალებით, შეფასდეს აღმოსავლეთ ევროპის 

პარტნიორობის ქვეყნების სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემო და შეიქმნას ჩარჩო, რომელიც ხელს 

შეუწყობს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სამოქმედო გარემოს რეგულარულ და თანმიმდევრულ 

მონიტორინგს.

Ÿ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სამოქმედო გარემოს რეგულარული და თანმიმდევრული მონიტორინგის 

ჩარჩოს შექმნა;

Ÿ სსო-ების საარსებო გარემოს გასაუმჯობესებლად, რეკომენდაციებსა და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 

ადვოკატირების კამპანიების შემუშავება.

დონორები და პარტნიორები

პროექტის არეალი

პროექტის განხორციელების ვადები

პროექტის ხელმძღვანელები

პროექტი ხორციელდება აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

ქვეყენების ექსპერტებთან თანამშრომლობით, არაკომერციული 

სამართლის ევროპული ცენტრის მხარდაჭერით (ECNL) და 

ევროკავშირის დაფინანსებით.

აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის ქვეყნები

03.07.17 – 31.12.20

მარიამ ლაცაბიძე, ქეთევან ირემაშვილი

პროგრესის მონიტორინგი უკეთესი გარემოსთვის

Project goal

Project objectives

“Evaluate an enabling environment of civil society in Eastern European Partnership countries through CSO METER, a new 

monitoring tool, and create a framework to facilitate regular and consistent monitoring of an operational environment of 

civil society organizations.

Ÿ  Create a framework for regular and consistent monitoring of an operational environment of civil society organizations;

Ÿ  Develop advocacy campaigns based on recommendations and evidence to improve an enabling environment of civil 

society organizations.

MONITORING OF PROGRESS FOR A BETTER ENVIRONMENT

Donors and Partners

Project coverage

Project timelines

Project leaders

The project is implemented in collaboration with experts from the 

Eastern Partnership countries, with the support of the European Center 

for Non-for-Profit Law (ECNL) and EU funding.

Eastern European Partnership countries

03.07.17 – 31.12.20

Mariam Latsabidze, Ketevan Iremashvili
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პროექტის მიზანი

პროექტის ამოცანები

ხელი შეუწყოს გორის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი თემების მონაწილეობის გაზრდას მათთვის აქტუალური 

პრობლემების გადაწყვეტის პროცესში მუნიციპალურ ხელისუფლებასთან კონსტრუქციული თანამშრომლობით.

Ÿ გორის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ კანონმდებლობაში ცვლილების შეტანა(ცვლილებები), რომელიც 

შესაძლებელს გახდის თემების მიერ ადგილობრივი პრობლემების გადაჭრის შესახებ წარდგენილი 

პროექტების თანადაფინანსებას გამარტივებული გზით;

Ÿ გორის მუნიციპალიტეტში მოქმედი სსო-ები, სათემო ორგანიზაციები, ამხანაგობები, არარეგისტრირებული 

კავშირები, საინიციატივო ან ინტერესის ჯგუფები იყენებენ თანადაფინანსების გამარტივებულ მექანიზმს;

Ÿ სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების, ანგარიშვალდებულებისა და სანდოობის გაზრდა, რათა მათ 

უკეთ წარმოადგინონ ფართო საზოგადოების პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული 

უფლებები.

დონორები და პარტნიორები

პროექტის არეალი

პროექტის განხორციელების ვადები

პროექტის იურისტი

პროექტის ლობისტი

პროექტი განხორციელდა გორის საინფორმაციო ცენტრი 

(GIC) და სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის (CSI) 

გორის ოფისის მიერ NDI (ეროვნულ დემოკრატიული 

ინსტიტუტი) ის USAID ფინანსური მხარდაჭერით.

გორის მუნიციპალიტეტი

01.09.19 – 31.06.20

ლევან ფანიაშვილი

დარეჯან მურადაშვილი

ადვოკატირება ეფექტური მონაწილეობისთვის

Project goal

Project objectives

Facilitate increase of participation of local communities in the process of solution of their current problems in Gori 

Municipality through constructive cooperation with municipal authorities.

Ÿ Ensure amendment of local legislation of Gori Municipality, which fact enables co-funding of local problems solution 

related projects, submitted by communities, in a simplified way;

Ÿ CSOs, community organizations, partnerships, non-registered unions, initiative or interest groups operating in Gori 

Municipality use the simplified co-funding mechanism;

Ÿ Increase capabilities, accountability, and credibility of civil society in order to enable them better represent the political, 

economic, social, and cultural rights of the general public.

ADVOCACY FOR EFFECTIVE PARTICIPATION

Donors and Partners

Project coverage

Project timelines

Project Lawyer

Project Lobbyist

The project was implemented by the Gori Information Center (GIC) 

and the Gori office of the Civil Society Institute (CSI) with the 

USAID financial support of NDI (National Democratic Institute).

Gori Municipality

01.09.19 – 31.06.20

Levan Paniashvili

Darejan Muradashvili
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პროექტის მიზანი

პროექტის ამოცანები

პროექტის მიზანია ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების 2019-2022 წლების 

პროცესის ეფექტურად წარამართვაში მხარდაჭერა , მოქალაქეთა მაღალი მონაწილეობის და ჩართულობის 

უზრუნველყოფის გზით.

Ÿ  საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და საგანმანათლებლო კამპანია;

Ÿ  მოქალაქეთა მონაწილეობის წახალისება;

Ÿ  სამართლებრივი აქტების შემუშავება და ინსტიტუტციონალიზაცია.

დონორები და პარტნიორები

პროექტის არეალი

პროექტის განხორციელების ვადები

პროექტის ხელმძღვანელი

პროექტის მხარდამჭერია ამერიკის შეერთებული 

შტატების საერთაშორის სააგენტოს (USAID) 

დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა (GGI).

პროექტის პარტნიორია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი.

ბათუმი

13.05.2020 – 30.12.2020

ნათია აფხაზავა

ბათუმის მერიის მხარდაჭერა 
2021 წლის მონაწილეობითი ბიუჯეტის დანერგვაში, 
ინსტიტუციონალიზაციასა და განხორციელებაში 

ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობით

Project goal

Project objectives

The goal of the project is to support the City Hall of Batumi Municipality in its efforts of effective management of the 

participatory budgeting process for 2021 through making sure intense citizen participation and engagement.

Ÿ  Raise public awareness and carry out an educational campaign;

Ÿ  Encourage citizen participation;

Ÿ  Develop and institutionalize legislative acts.

SUPPORT BATUMI CITY HALL IN INTRODUCTION, 
INSTITUTIONALIZATION, AND IMPLEMENTATION OF 
THE PARTICIPATORY BUDGET FOR 2021 THROUGH 

THE ENGAGEMENT OF LOCAL POPULATION

Donors and Partners

Project coverage

Project timelines

Project Manager

The project is supported by the Good Governance Initiative (GGI) 

of the United States Agency for International Development 

(USAID).

The project partner is Batumi Municipality.

Batumi

13.05.2020 – 30.12.2020

Natia Apkhazava
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პროექტის მიზანი

პროექტის ამოცანები

ბათუმის მუნიციაპლიტეტის – მწვანე ქალაქის, ეკოლოგიური გამწვანების დაცვაზე და მონაწილეობით 

სტანდარტებზე ორიენტირებული პოლიტიკის ფორმირებას და სტიმულირებას. მწვანე ქალაქის, როგორც ჩვენი 

საერთო ურბანული ქსოვილის, წინაშე მდგარი პრობლემებით დაინტერესებას, ქალაქში ეკოლოგიური 

გამწვანებით დაინტერესებული ჯგუფების გააქტიურებას და შესაძლებლობების გაძლიერებას, ხელისუფლების 

ანგარიშვალდებულებას და დიალოგს ურბანულ საკითხებით დაინტერესებულ საზოგადოებასთან.

Ÿ მწვანე ქალაქის წინაშე მდგარი პრობლემებით დაინტერესება, ქალაქში ეკოლოგიური გამწვანებით დაინ-

ტერესებული ჯგუფების გააქტიურება და შესაძლებლობების გაძლიერება;

Ÿ  ხელისუფლების ნაგარიშვალდებულების და დიალოგის გაზრდა.

დონორები და პარტნიორები

პროექტის არეალი

პროექტის განხორციელების ვადები

პროექტის ხელმძღვანელი

პროექტის მხარდამჭერი „ღია საზოგადოების 

ფონდი“ (OSGF)

პროექტის პარტნიორები არიან: საზოგადება 

„ბათომი“, ონლაინ-გამოცემა „გაზეთი ბათუმელები“.

ბათუმი

14.11.2019 – 14.11.2020

ნათია აფხაზავა

ბათუმის მწვანე კოეფიციენტი

Project goal

Project objectives

Facilitate formation and stimulation of a policy that is oriented on the protection of ecological landscaping of Batumi 

Municipality – Green City and participatory standards, solution of problems that Green City as our common urban fabric 

faces, activation of groups interested in ecological landscaping in the city, and enhancement of capabilities, 

accountability, and dialogue of the Government with society concerned about urban issues.

Ÿ Address problems that Green City faces, activate groups interested in ecological landscaping in the city and build 

capacities;

Ÿ  Increase accountability and dialogue of the Government.

BATUMI GREEN CITY RATE

Donors and Partners

Project coverage

Project timelines

Project Manager

The project is supported by the Open Society Georgia Foundation (OSGF).

Project partner: “Society Batomi” Online edition “Newspaper Batumelebi”.

Batumi

14.11.2019 – 14.11.2020

Natia Apkhazava
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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 2020, the portal had 178 199 visitors, while its pages on 

Facebook - 64 718; likes of published materials, in total, 

amounted to 301  438.

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. 

2020 წელს პორტალს 178 199 მნახველი ჰყავდა, მის 

გვერდებს ფეისბუქზე - 64 718, გამოქვეყნებული მასალების 

მოწონებამ, ჯამში, 301 438 შეადგინა.

www.CSOgeorgia.org
ყველაფერი ჩვენს შესახებ...

Everything about us...   
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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.

კონსულტაციები არასამეწარმეო სამართალში

Consultations on non-for-profit law

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI) არასამეწარმეო 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. 2020 წლის განმავლობაში, CSI-იმ 27 ასეთი კონსულტაცია გასწია. 
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Those interested in receiving consultations can apply by e-mail, telephone or in person, via setting an appointment. 

CSI provided 27 such consultations during 2020.
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e www.e-learning.ge  

www.e-learning.ge    

ონლაინ სასწავლო 
პორტალი

Online 
learning portal

A free distance learning platform, which the Civil Society 

Institute (CSI) has been successfully operating for years, 

has become especially pertinent during the Covid-19 

pandemic. In 2020, CSI offered 14 online courses to the 

interested persons on the following topics:
!  Public relations and communication,
!  Participatory budgeting,
! Research methods, result-oriented project manage-

ment,
!  Legal acts related to local self-government,
!  State procurement, municipal public finances,
!  Advocacy and lobbying.

In total, 2,477 applicants expressed their willingness to 

attend the courses throughout Georgia, and 900 of them 

were enrolled. The participants in the anonymous survey 

noted that e-learning was particularly convenient and 

effective for them during the pandemic, as they could 

acquire new knowledge and improve their qualifications 

without leaving home.

უფასო დისტანციური სწავლების პლატფორმა, რო-

მელსაც სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI) 

წლების განმავლობაში წარმატებით ამუშავებს, კორო-

ნავირუსის პანდემიის პირობებში განსაკუთრებით 

აქტურალური გახდა. CSI-მ 2020 წლის განმავლობაში, 

14 ონლაინ კურსი შესთავაზა მსურველებს, ისეთ 

თმებზე, როგორიცაა:

!  საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია, 

!  მონაწილეობითი ბიუჯეტირება, 

! კვლევის მეთოდები, შედეგზე ორიენტირებული 

პროექტის მართვა, 

!  ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებ-

რივი აქტები, 

!  სახელმწიფო შესყიდვები, მუნიციპალური საჯარო 

ფინანსები, 

!   ადვოკატირება და ლობირება.  

მთლიანობაში, საქართველოს მასშტაბით, კურსებზე 

მოხვედრის სურვილი 2 477-მა აპლიკანტმა გამოხატა, 

მათგან 900 მდე მონაწილე ჩაირიცხა. ანონიმური 

გამოკითხვაში მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ პანდე-

მიის პერიოდში განსაკუთრებით მოსახერხებელი და 

ეფექტური იყო მათთვის ონლაინ სწავლება, რადგან 

სახლიდან გაუსვლელად შეეძლოთ ახალი ცოდნის 

მიღება და კვალიფიკაციის ამაღლება.
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კამპანია „ეს ქვეყანა შენია“ 
(გაიზიარე პასუხისმგებლობა)

“This Country Is Yours” campaign 
(Share Responsibility)

„ეს ქვეყანა შენია“ კომპლექსური საკომუნიკაციო კამპანიაა, რომლის მიზანია სამოქალაქო ღირებულებების, 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობის პოპულარიზაცია და მათი ცნობადობის გაზრდა. კამპანიის 
კრეატიული კონცეფცის შემუშავება მოხდა პროექტ „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის“ 
სტრატეგიული კომუნიკაციის დაგეგმვის რამდენიმეთვიანი პროცესის შედეგად, რომლის მიზანი იყო ერთის მხრივ, 
თავად პროექტის ცნობადობის გაზრდა და მეორეს მხრივ კი სამოქალაქო ღირებულებების პოპულარიზაცია. 
პირველად ეტაპზე კომუნიკაციას ორი ძირითადი მიმართულება ჰქონდა, რაც გულისხმობდა როგორც სამოქალაქო 
საზოგადოების ორგანიზაციების პოპულარიზაციას, ასევე ევროინტეგრაციის და დასავლეთთან დაახლოების 
პრომოუშენს ფართო აუდიტორიასა და დაინტერესებულ მხარეებში. თუმცა საკომუნიკაციო სტრატეგიის შექმნის 
ეტაპზევე და შემდეგ უკვე კამპანიის განხორციელების პროცესში გამოიკვეთა მიზნების თანხვედრა და 
შესაბამისად, მოხდა ერთიანი კამპანიის შემუშავება, რომელიც ზემოთ აღნიშნულ ორ ძირითად მიმართულებას 
ერთი ქოლგის ქვეშ აერთიანებდა. 

საბოლოო ჯამში კი კამპანიის მიზანი გახდა სამოქალაქო სექტორის ფუნქციის და როლის გაცნობას 
საზოგადოებისთვის, იმისათვის, რომ საზოგადოებამ აქტიური მონაწილეობა მიიღოს სექტორის საქმიანობასა და 
ზოგადად ქვეყნის განვითარება-მართვის პროცესში. „ეს ქვეყანა შენია“ ღირებულებითი კამპანიაა, რაც ხელს უნდა 
უწყობდეს საზოგადოებას გააცნობიეროს, რომ ევროპული ტიპის საზოგადოებისკენ გზა (ადამიანის უფლებები, 
მზარდი ეკონომიკა, განათლების მაღალი ხარისხი, სოციალური უფლებები, უსაფრთხოება) სამოქალაქო 
საზოგადოების ღირებულებებზე გადის.

“This country is yours” is a complex communication campaign aimed at promoting civic values, the activities of public 
organizations and increasing their awareness. The creative concept of the campaign was developed as a result of several 
months of strategic communication planning process of the project „Civil Society Initiative“, which aimed to increase the 
awareness of the project and on the other hand to promote civic values. In the first stage, communication had two main 
directions, which included the promotion of civil society organizations, as well as the promotion of European integration 
and rapprochement with the West to a wider audience and stakeholders. However, at the stage of creating the 
communication strategy and then already in the process of implementing the campaign, the goals became clear and, 
consequently, a unified campaign was developed, which combined the above two main directions under one umbrella.

Ultimately, the goal of the campaign became to introduce the function and role of the civil sector to the public, so that the 
public can actively participate in the activities of the sector and in the development and management of the country in 
general. “this country is yours” is a value campaign that should help the public realize that the path to a European-style 
society (human rights, growing economy, high quality education, social rights, security) goes beyond the values   of civil 
society. 

საქართველოში ასეთი ფართომასშტაბიანი, თანმიმდევრული და ხანგრძლივი პრომო-კამპანია, რომელიც 
სამოქალაქო საზოგადოებას და სსო–ების საქმიანობას ეძღვნებოდა პირველად განხორციელდა. 

კამპანია „“ეს ქვეყანა შენია“ იყო სისტემური, სიღრმისეულად გააზრებული და სწორად დაგეგმილი. 

კამპანიის ფარგლებში  მაქსიმალურად დაიფარა საინფორმაციო ველი: ცენტრალური ტელეარხები, 
რეგიონული ტელევიზიები, სოციალური მედია. მნიშვნელოვანი იყო საჯარო შეხვედრები და ფეარები 

მთელი ქვეყნის მასშტაბით. 

This is the first time in Georgia that such a large-scale, consistent and long-lasting promo campaign dedicated 
to civil society and CSOs has been launched. 

The “This Country is Yours” campaign was systematic, in-depth, and well-planned.

The information field was covered as much as possible within the campaign: Central TV channels, regional 
televisions, social media. Public meetings and fairs throughout the country were important.

17
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პრომო მასალები
Promo Materials

კამპანია სოციალურ 
მედიაში 

საჯარო შეხვედრები 
რეგიონებში 

 

სატელევიზიო მხარდაჭერა

Campaign on Social Media 
Campaign on

Media 

დემოკრატია, ლიბერალიზმი
თამარ ავალიანილექტორი 

მოკლე სასწავლო 
კურსები

ონლაინ კურსი
"ჟურნალისტიკა სოციალური 

ცვლილებებსთვის"

სსო-ების 
ვებ-პორტალი

CSOs' Web-portal

 
csogeorgia.org

კონკურსები

კონკურსები

e-learning Course 
“Journalism for Social Change”

ალმანახი - თავისუფლება, 
სამართლიანობა და დემოკრატია 

ქართულ აზროვნებაში

PR გზამკვლევი
სსო-ებისთვის

ბეჭდური გამოცემები

PR Guideline for CSOs 

The Almanac - 
Freedom, Justice and Democracy 

in Georgian History of Thought

Publications

18

public meetings in regions
 

Contest
 Online Tutorials 

for Youth



2020
წლიური ანგარიში

Annual Report

კამპანიის მნიშვნელოვანი და ეფექტური  ნაწილი იყო სატელევიზიო მედია-კამპანია.
ჯამში 2 ცენტრალურ და 11 რეგიონულ არხზე განთავსდა როგორც გადაცემების ციკლი, ასევე რუბრიკები და 
სიუჟეტები არსებულ რეიტინგულ გადაცემებში (სახელწოდებით  „ეს ქვეყანა შენია“). 

მედია კამპანია ეფექტურთან ერთად ეფექტიანიც აღმოჩნდა: დამზადდა მაღალი ხარისხის მედია-კონტენტი, 
კამპანიაში ჩაერთნენ რეიტინგული და პოპულარული ჟურნალისტები და ტელე-წამყვანები, რამაც ხელი შეუწყო 
როგორც კამპანიის სტრატეგიული მიზნების შესრულებას, ისე თვითონ კამპანიის პოპულარიზაციას.

რეგულარულად გადიოდა რუბრიკა „ეს 
ქვეყანა შენია“ (სულ გავიდა 24 სიუჟეტი), რომელიც ეხებოდა სამოქალაქო ღირებულებებს და საქართველო - 
ევროპას შორის კავშირებს. სატელევიზიო რეიტინგების მიხედვით, ამ სიუჟეტებს საერთო ჯამში ჰყავდა 1 837 008 
ტელემაყურებელი, საშუალოდ 1 სიუჟეტი -  76 542 მაყურებელი. ამას ემატება სოციალურ მედიაში ნახვები - 
საშუალოდ 1 სიუჟეტი 64 380 ნახვა.

აღსანიშნავია რომ, ამ სიუჟეტებიდან დამზადდა მოკლე (1 წუთიანი) რგოლები, რომლებიც ტრიალებდა მთავარი 
არხის ეთერში სოციალური რეკლამის სახით (ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ), რამაც ხელი შეუწყო კამპანიის 
ცნობადობის ზრდას.

შუადღის შოუ „ლიტერატურულ სამკუთხედში“ (მთავარი არხი) 

გადაცემა „პოსტ ფაქტუმში“(მთავარი არხი) გავიდა 
10 სიუჟეტი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების და 
სამოქალაქო აქტივისტების საქმიანობაზე. სატელევიზიო 
რეიტინგების მიხედვით, ამ სიუჟეტებს საერთო ჯამში 
ჰყავდა 1 664 728 ტელემაყურებელი, საშუალოდ 1 
სიუჟეტი - 166 473 მაყურებელი. ამას ემატება სოციალურ 
მედიაში ნახვები - საშუალოდ 1 სიუჟეტი 123 564 ნახვა.

მედია კამპანია
Media campaign 

An important and effective part of the campaign was the television media campaign. In total, 2 central and 11 regional 
channels broadcasted the program cycle, as well as rubrics and stories in the existing rating programs (titled „This country 
is yours“).

The media campaign was effective as well: high-quality media content was produced, the campaign involved top-ranked 
and popular journalists and TV presenters, which contributed to both the strategic goals of the campaign and the 
popularization of the campaign itself.

regularly aired the rubric “This Country is Yours” (24 
stories in total), which dealt with civic values and the ties between Georgia and Europe. According to TV ratings, these 
stories had a total of 1,837,008 TV viewers, with an average of 1 story - 76,542 viewers. Added to this are social media views - 
an average of 1 story is 64,380 views.

 

The afternoon show „Literary Triangle“ (Channel „Mtavari”) 

The program “Post Factum” (Channel “Mtavari”) aired 
10 stories about the activities of non-government 
organizations and civil activists. According to TV ratings, 
these stories had a total of 1,664,728 TV viewers, with an 
average of 1 story - 166,473 viewers. Added to this are social 
media views - an average of 1 story 123,564 views 19
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საზოგადოებრივი მაუწყებლის თოქ-შოუ „რეალური  8 გადაცემა მთლიანად დაეთმო „ეს ქვეყანა შენიას“ 
(ასევე ამ გადაცემაში გავიდა 20 სიუჟეტი სამოქალაქო აქტივისტებზე და მათ საქმიანობაზე). სატელევიზიო 
რეიტინგების მიხედვით, ამ გადაცემებს და სიუჟეტებს საერთო ჯამში ჰყავდა 734 565 ტელემაყურებელი, საშუალოდ 
1 სიუჟეტი -  20 404 მაყურებელი. ამას ემატება სოციალურ მედიაში ნახვები - საშუალოდ 1 სიუჟეტი 11 589 ნახვა.

პარტნიორ რეგიონულ მაუწყებლებთან ერთად სულ მომზადდება და 8 რეგიონის 11 არხის ეთერში 
გავიდა 165 გადაცემა. მიუხედავად რეგიონული ტელევიზიების დაბალი რეიტინგისა, ეს გადაცემები 
იქცა ერთგვარ პლატფორმად ადგილობრივი საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის. მათ 
გააუმჯობესეს კომუნიკაცია ადგილობრივ საზოგადოებასთან აცნობდნენ მათ საკუთარ საქმიანობას. 

Public Broadcaster talk show “Real Space's” program was entirely dedicated to “This Country is Yours” (the program 
also aired 20 stories about civil activists and their activities). According to TV ratings, these programs and stories had a 
total of 734,565 TV viewers, with an average of 1 story - 20,404 viewers. Added to this are social media views - an average of 1 
story 11,589 views.

A total of 165 programs were aired together with partner regional broadcasters and aired on 11 channels in 8 
regions. Despite the low ratings of regional televisions, these programs became a kind of platform for local 
public organizations. They improved communication with the local community by informing them of their 
own activities. 

The coronavirus pandemic has brought changes to 
campaign plans as well. 4 animated clips were created, 
which were dedicated to taking care and supporting 
each other, as well as the necessity to verify information 
about Covid-19. Video clips were translated into 
Armenian and Azerbaijani languages   for regional 
channels. The clips were aired on the 7 central TV 
stations (Rustavi2, Comedy Channel, TV Pirveli, Mtavari, 
Formula, Imedi, GDS), as well as on 11 regional channels.

გადაცემები რეგიონულ ტელევიზიებში

Shows on regional TV

კორონავირუსის პანდემიამ ცვლილებები შეიტანა კამპანიის გეგმებშიც. შეიქმნა 4 ანიმაციური რგოლი, 
რომლებიც ურთიერთ გაფრთხილებას, თანადგომას და კოვიდ 19–ის შესახებ ინფორმაციის 
გადამოწმების აუცილებლობას მიეძღვნა. რეგიონული არხებისთვის ვიდორგოლები ითარგმნა სომხურ 
და აზერბაიჯანულ ენებზე. რგოლები განთავსდა შემდეგი  7 ცენტრალური ტელეკომპანიის ეთერში 
(რუსთავი2, კომედი არხი, ტვ პირველი, მთავარი, ფორმულა, იმედი, GDS), ასევე - 11 რეგიონულ არხზე. 
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ახლგაზრდების კონკურსის „ეს ქვეყანა შენია“ 

9 დეკემბერს გაიმართა „ეს ქვეყანა შენიას!“ ახალგაზრდების (უფროსკლასელების) კონკურსის სუპერ-ფინალი.
სუპერ-ფინალი ჩატარდა ტელე-ხიდის ფორმატში: საქართველოს ყველა რეგიონიდან ფინალში გასული 10  გუნდი 
შესაბამისი რეგიონული ტელევიზიის სტუდიაში განთავსდა და პირდაპირ ჩართვაზე იყო თბილისის ცენტრალურ 
სტუდიასთან.
ეს გუნდები იყვნენ: 

Ÿ  შიდა ქართლი - კასპის  სოფელ დოესის საჯარო სკოლა; 
Ÿ  სამეგრელო ზემო სვანეთი - ზუგდიდის  სოფელ ახალაბასთუმნის საჯარო  სკოლა;
Ÿ  ქვემო ქართლი - ბოლნისის კერძო საშუალო სკოლა „დავითიანი-მარინა გორშკოვა“;
Ÿ  კახეთი - ყვარლის სოფელ ახალსოფლის #2 საჯარო სკოლა;
Ÿ  სამცხე ჯავახეთი - ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ვალის N2 საჯარო სკოლა;
Ÿ  აჭარა - ბათუმის მეოთხე საჯარო სკოლა;
Ÿ  გურია - ჩოხატაურის სოფელ საჭამიასერის საჯარო სკოლა;
Ÿ  იმერეთი - ქუთაისის იოსებ ოცხელის სახელობის N 2 საჯარო სკოლა;
Ÿ  მცხეთა - მთიანეთი  - მცხეთის სოფელ მუხრანის ნიკო ბაგრატიონის (ბურის) სახელობის 1-ლი საჯარო სკოლა;
Ÿ  თბილისი - გოგიტა კიკნაძის სახელობის N182 საჯარო სკოლა.

სამწუხაროდ კოვიდ ინფექციის ეპიდემიის გამო ფინალში ვერ მიიღო მონაწილეობა რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო 
სვანეთის რეგიონის გამარჯვებული ონის რაიონის სოფელ გლოლას საჯარო სკოლის გუნდმა.

გადაცემა მიყავდა მოწვეულ სტუმარს, მწერალ ტორესა მოსს (ვახტანგ მოსიაშვილს). პასუხების სისწორეს და 
კონკურსის სამართლიანად ჩატარებას აკონტროლებდნენ კონკურსის კომისიის წევრები: თემურ ჯალიაშვილი და 
თათა ბოჭორიშვილი - სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტიდან.
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კონკურსის სუპერ-ფინალი

Youth competition "This country is yours”

კონკურსი „ეს ქვეყანა შენია“ მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაიმართა და მასში 150-მდე გუნდი მონაწილეობდა. 
გამარჯვებულ მოსწავლეებს და მათ კურატორ-მასწავლებლებს საჩუქრად გადაეცათ ნოუთ-ბუქები, პირბადეები, 
რუკები, რვეულები, ალმანახი „თავისუფლება, სამართლიანობა და დემოკრატია ქართულ აზროვნებაში“…

ახალგაზრდებთან საჯარო შეხვედრები გამართეს საზოგადოებისთვის ცნობილმა მწერლებმა, გამომცემლებმა, 
ჟურნალისტებმა და განათლების ექსპერტებმა. მათ ისაუბრეს სამოქალაქო ღირებულებების, საზოგადოებრივი 
ორგანიზაციების საქმიანობის, სამოქალაქო პასუხისმგებლობის, აქტივიზმის და განათლების შესახებ.

საერთო ჯამში, რეგიონულ შეხვედრებს 600-მდე ადამიანი დაესწრო.

The competition “This country is yours” was carried out throughout the country and about 150 teams participated in it. The 
winning students and their curator-teachers were given laptops, face masks, maps, notebooks, and an almanac “Freedom, 
Justice and Democracy in Georgian Thought” as gifts… Public meetings with young people were conducted by well-
known writers, publishers, journalists and education experts. They talked about civic values, activities of civil society 
organizations, civic responsibility, activism and education.
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კონკურსში გამარჯვებული პირველი 3 საუკეთესო გუნდის ყველა წევრმა და არაგამარჯვებული გუნდებიდან ორმა 
საუკეთესო მოთამაშემ საჩუქრად მიიღო  ინდივიდუალური საჩუქარი (სმარტფონი) და კამპანიის პრომო-
პროდუქცია (ჰუდი, ჩანთა, ალმანახი და მაისური).

პირველ 3 ადგილზე გავიდნენ:
Ÿ  ქვემო ქართლი - ბოლნისის კერძო საშუალო სკოლა „დავითიანი-მარინა გორშკოვა“;
Ÿ  იმერეთი - ქუთაისის იოსებ ოცხელის სახელობის N 2 საჯარო სკოლა;
Ÿ  თბილისი - გოგიტა კიკნაძის სახელობის N182 საჯარო სკოლა.

საუკეთესო მაჩვენებლის მქონე გუნდის - თბილისის გოგიტა კიკნაძის სახელობის N182 საჯარო  
სკოლას(რომელშიც 1 600 მოსწავლე სწავლობს) გადაეცა გრანპრი: კომპიუტერული კლასი ( კომპიუტერები, 
მონიტორები, პრინტერი/სკანერი, პროექტორი, ეკრანი, დინამიკი და ა.შ.).

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა უზრუნველყო კომპიუტერული ტექნიკის ადგილზე მიტანა და 
დამონტაჟება. ასევე დამზადდა ბანერი პროექტის და კამპანიის სიმბოლიკით, რომელიც განთავსდა კომპიუტერულ 
კლასზე. 

კონკურსის ჟიურიმ  არაგამარჯვებული გუნდებიდან გამოარჩია 2 მოთამაშე: შოთიკო შაქარაშვილი - კასპის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ დოესის საჯარო სკოლა და ლევან აბაზაძე - ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ 
ახალსოფლის #2 საჯარო სკოლა.

ამ ორმა მოთამაშემ საჩუქრად მიიღო სპეციალური პრიზი - ინდივიდუალური საჩუქარი (სმარტფონი) და კამპანიის 
პრომო-პროდუქცია (ჰუდი, ჩანთა, ალმანახი და მაისური).

ტელე-ვიქტორინა ერთდროულად გავიდა 10 რეგიონული ტელევიზიის ეთერში და ასევე სოციალურ მედიაში.
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Super-final of the youth competition "This country is yours”

On December 9, the super-final of the "This country is yours!" a competition for young people (high school students) was 
held.
The super-final was conducted in the format of a tele-bridge: 10 teams from all regions of Georgia that made it to the final 
were placed in the studio of the respective regional television and were connected directly to the central studio of Tbilisi.

These teams were:

Ÿ  Shida Kartli - Kaspi village Doesi Public School;
Ÿ  Samegrelo Zemo Svaneti - Zugdidi village Akhalabastumni Public School;
Ÿ  Kvemo Kartli - Bolnisi private high school "Davitiani-Marina Gorshkova";
Ÿ  Kakheti - Kvareli village Akhalsopeli No. 2 Public School;
Ÿ  Samtskhe Javakheti - Akhaltsikhe municipality, Vali town No. 2 Public School;
Ÿ  Adjara -Batumi, Public School No.4;
Ÿ  Guria - Chokhatauri village Sachamiaseri Public School;
Ÿ  Imereti - Kutaisi Ioseb Otkheli Public School No. 2;
Ÿ  Mtskheta - Mtianeti - Public School No.1 named after Niko Bagrationi (Buri) of Mukhrani village of Mtskheta;
Ÿ  Tbilisi - Public School No. 182 named after Gogita Kiknadze.

Regrettably, the winner of the Racha-Lechkhumi Kvemo Svaneti region, the team of the Glola public school of the Oni 
district, could not participate in the final due to the Covid-19 reasons.
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კამპანიის ფარგლებში, 2020 წელს სოციალურ 
ქსელში 150–მდე პოსტი განთავსდა:
Ÿ პოსტები ისტორიულ-კულტურულ თემებზე;
Ÿ ციფრული პოსტერები ცვლილებების კონკრეტულ 

ქეისებზე;
Ÿ სამოქალაქო ორგანიზაციების 

წარმომადგენლების პოსტერები;
Ÿ ვიდეოები არასამთავრობო ორგანიზაციებზე;
Ÿ ვიდეოები სტერეოტიპების წინააღმდეგ;
Ÿ აქტუალური თემების და თარიღების კალენდარი;
Ÿ ანიმაციური ვიდეოები ბენეფიციარებთან 

მიღწეულ შედეგებზე.

წლის აქტუალურ რამდენიმე თემის შესახებ 
სოციალურ ქსელში მინი კამპანიებიც განთავსდა. 
ასეთი იყო კოვიდის თემატიკისადმი მიძღვნილი 
ანიმაციების, პრინტების სერია, არჩევნებისადმი 
მიძღვნილი კამპანია, სხვა.

As part of the campaign, in 2020, about 150 posts were 
disseminated through the social network:
Ÿ Posts on historical and cultural topics
Ÿ Digital posters on specific change cases
Ÿ Posters of civil society representatives 
Ÿ Videos about NGOs
Ÿ Videos against stereotypes
Ÿ Calendar of current topics and dates
Ÿ Animated videos on the results achieved with the 

beneficiaries

Mini-campaigns were also posted on the social network about 
relevant topics of the year, inter alia series of animations, prints 
dedicated to the Covid-19 topic, campaigns related to 
elections, etc.

კამპანია სოციალურ მედიაში

Social media campaigns

The program was hosted by an invited guest, writer Toresa Mossy (Vakhtang Mosiashvili). The correctness of the answers 
and the fair conduct of the competition were monitored by the members of the commission: Temur Jaliashvili and Tata 
Bochorishvili - from the Civil Society Institute.

All members of the first 3 winning teams of the competition and the two best players from the non-winning teams received 
an individual gift (smartphone) and promotional products of the campaign (hoodie, bag, almanach and t-shirt).

The teams in the first three places were:
Ÿ  Kvemo Kartli - Bolnisi private high school "Davitiani-Marina Gorshkova";
Ÿ  Imereti - Kutaisi Ioseb Otkheli Public School No. 2;
Ÿ  Tbilisi - N182 Public School No. 182 named after Gogita Kiknadze.

The team with the best performance - Tbilisi Gogita Kiknadze Public School No. 182 (where 1,600 students study) was 
awarded the grand prize: computer class (computers, monitors, printer/scanner, projector, screen, speakers, etc.).
The Civil Society Institute ensured delivery and installation of computer equipment. A banner with the project and 
campaign symbols was also created and placed in the computer classroom.

The jury of the competition selected 2 players from the non-winning teams: Shotiko Shakarashvili – from Public School of 
Doesi village, Kaspi municipality and Levan Abazadze - Public School No. 2 of Akhalsopeli village, Kvareli municipality.

These two players received a special prize as a gift - an individual gift (smartphone) and promotional products of the 
campaign (hoodie, bag, almanac and t-shirt).

The TV-quiz was broadcast simultaneously on 10 regional television stations and also on social media.
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მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშწყობა

საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID/Georgia) დემოკრატიული მმართველობის 
ინიციატივის პროგრამა (GGI) და სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI) მხარს უჭერენ 
მონაწილეობით ბიუჯეტირების პროექტს - „შენი იდეა ბათუმს“, რომელსაც ბათუმის მინიციპალიტეტის 
მერია 2019 წლიდან ახორციელებს. 

პროექტის მიხედვით, ყოველწლიურად მერიის ბიუჯეტი გამოყოფს გარკვეული რაოდენობის თანხების, 
რომლის ფარგლებშიც, მოქალაქეები ბათუმისთვის საერთო სარგებლის მომტან იდეებს 
არეგისტირებენ სპეციალურად შექმნილ ვებ-გვერდზე 

კორონავირუსის პანდემიის მიხედავად, პროექტის 2020 წლის ციკლი სრულად და წარმატებულად 
განხორციელდა. გაიმართა დატვირთული საინფორმაციო კამპანია - პირისპირ და ონლაინ 
შეხვედრები, მომზადდა სატელევიზიო და რადიო სიუჟეტები, სოციალური კამპანია, გავრცელდა პრომო 
მასალები, მოეწყო ხმის მიცემის შაბათი და ღია კარის დღეები. 

შედეგად, მოქალაქეებმა ვებგვერდზე დაარეგისტრირეს 53 იდეა, საიდანაც, წინასწარ განსაზღვურლი 
კრიტერიუმების მიხედვით, ხმის მიცემის ეტაპზე გადავიდა 20; აქედან, მოქალაქეებმა, ხმის მიცემის 
გზით, გამოავლინეს 8 გამარჯვებული იდეა. გამარჯვებული იდეების განსახორციელებლად, ბათუმის 
2021 წლის ბიუჯეტიდან  459, 470 ლარი გამოიყო.

აღსანიშნავია მოქალაქეების ატიურობა - პროქტებისთვის ხმის მიცემის პროცესში ჩაერთო 2547 
მოქალაქე და 20-მა იდეამ, მთლიანოაბში, 5169 ხმა დააგროვა. 2020 წელს პროექტში დამატებით 
დარეგისტრირდა 2582 მოქალაქე და რეგისტრირებული მოქალაქეების რაოდენობამ უკვე 5978 
შეადგინა. 

პროექტის ფარგლებში, მომზადა მონაწილეობითი ბიუჯეტირების შეფასება-მონიტორინგის 
მეთოდოლოგია, რომელიც მუნიციპალიტეტს პროცესის შეფასებაში დაეხმარება. ასევე, შემუშავდა 
მიღებული პროექტების შეფასების ინდიკატორები. 

www.idea.batumi.ge
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The Democratic Governance Initiative Program (GGI) of the International Development Agency 
(USAID/Georgia) and the Civil Society Institute (CSI) support the participatory budgeting project - "Your Idea 
Batumi", which has been implemented by the City Hall of Batumi Municipality since 2019. 

According to the project, every year the City Hall budget allocates a certain amount of funds, within the 
framework of which citizens will register ideas that benefits the public to Batumi on the specially created 
website 

Despite the coronavirus pandemic, the 2020 cycle of the project was fully and successfully implemented. A 
compregensive information campaign was held - face-to-face and online meetings, television and radio 
stories were prepared, social campaigns, promo materials were distributed, voting Saturdays and open house 
days were organized.

As a result, citizens registered 53 ideas on the website, out of which, according to predetermined criteria, 20 
went to the voting stage; From this, the citizens, through voting, identified 8 winning ideas. To implement the 
winning ideas, 459,470 GEL was allocated from the 2021 budget of Batumi.

The citizens' active participation is important to highlight - 2547 citizens participated in the process of voting 
for the projects and 20 ideas collected 5169 votes in total. In 2020, 2,582 citizens were additionally registered in 
the project, and the number of registered citizens has already reached 5,978.

Within the framework of the project, a participatory budgeting evaluation-monitoring methodology was 
prepared, which will help the municipality to evaluate the process. Also, evaluation indicators of received 
projects were developed. 

www.idea.batumi.ge

Promotion of participatory budgeting
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ბენჩმარკინგი

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა  მონაწილეობითი 
მიდგომების გაძლიერება და სამოქალაქო ჩართულობის ხელშეწყობა  ადგილობრივ დონეზე. 2017 
წლიდან, გერმანული ფონდის „პური მსოფლიოსთვის“ მიერ დაფინანსებული პროექტის 
„ადგილობრივი განვითარების აქტორებს შორის მყარი კავშირების დამყარება“ ფარგლებში CSI-ის 
გუნდმა დაიწყო მუშაობა ბენჩმარკინგის საპილოტე ინიციატივაზე, რაც ხელს უწყობს ადგილობრივი 
ხელისუფლების ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის ზრდას, საჭიროებებზე მორგებული 
პოლიტიკის განხორციელებას, ადგილობრივი და საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას, 
დეცენტრალიზაციის პროცესისა და მონაწილეობითი დემოკრატიის ხარისხის გაუმჯობესებას. 

აღნიშნული ინიციატივა ითვალისწინებდა ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა 
მონაწილეობის ხარისხის შეფასებას სამწლიანი პერსპექტივით, 2017-2019 წლებში.

ბენჩმარკინგის მეთოდოლოგია გულისხმობს მუნიციპალიტეტების მიერ მოქალაქეთა მონაწილეობის 
ხარისხის შიდა შეფასებას თვითშეფასების ელექტრონული კითხვარის საშუალებით (მისი შევსებისთვის 
აუცილებელია რეგისტრაციის გავლა). სრული სურათის დასანახად ჩატარდა ასევე ფოკუს-ჯგუფები 
„მომხმარებლის“ პერსპექტივის დასანახად:  როგორ აღიქვამენ დაინტერესებული მხარეები 
საზოგადოების მონაწილეობის ხარისხს. მიღებულმა მონაცემებმა მუნიციპალიტეტებს საშუალება 
მისცა გამოევლინათ საკუთარი სუსტი მხარეები, საუკეთესო პრაქტიკები და შედეგები შეედარებინათ 
წინასწარ შემუშავებულ სტანდარტებთან. 

საპილოტე ინიციატივის ფარგლებში შეირჩა აჭარის, გურიისა და შიდა  ქართლის რეგიონის 5 
მუნიციპალიტეტი - ოზურგეთი, ჩოხატაური, ბათუმი, ხელვაჩაური, გორი.

მოქალაქეთა მონაწილეობის შეფასების ჩარჩოს შემუშავების პროცესი სამოქალაქო საზოგადოების 
ინსტიტუტმა ასევე მონაწილეობითი მიდგომით წარმართა: თავდაპირველად, სამაგიდე კვლევის 
საფუძველზე საერთაშორისოდ აღიარებული მონაწილეობითი პრინციპები და სტანდარტები 
გამოვლინდა. შემდეგ კი სფეროს ექსპერტებთან ფართო კონსულტაციებითა და სამიზნე 
მუნიციპალიტეტების (როგორც საკრებულოს, ისე მერიის) წარმომადგენლების აქტიური 
მონაწილეობით შემუშავდა მოქალაქეთა მონაწილეობის შეფასების ძირითადი მიმართულებები, 
სტანდარტები და შეფასების სისტემა. პროექტის გუნდმა აღნიშნული მოსაზრებები ჩამოაყალიბა 
თვითშეფასების კითხვარის სახით და გადაიტანა ელექტრონულ პორტალზე civilin.org.ge, რომლის 
შევსების შემდეგ მუნიციპალიტეტი ავტომატურად იღებს შეფასებას და რეკომენდაციებს თუ რა 
მიმართულებით უნდა იმუშაოს, რათა მოქალაქეთა მონაწილეობის ხარისხი გაუმჯობესდეს.

როგორც მუნიციპალიტეტებმა აღნიშნეს, ამ პროცესით მათ დაინახეს რა ხელისშემშლელი ფაქტორები 
არსებობს მოქალაქეთა მონაწილეობის მიმართულებით და კვლევის მიგნებები მათთვის ერთგვარი 
სამოქმედო გეგმაა, რომელიც საქმიანობის წარმართვაში დაეხმარებათ.
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Benchmarking

One of the main directions of the Civil Society Institute is to strengthen participatory approaches and 
promote civic engagement at the local level. Since 2017, within the framework of the project "Establishing 
strong links between local development actors'' funded by the German Foundation "Bread for the World", the 
CSI team has started working on a benchmarking pilot initiative, which contributes to the increase of 
accountability and transparency of local authorities, the implementation of policies tailored to the needs, 
implementation of local and international standards, improvement the quality of the decentralization process 
and participatory democracy. 

The mentioned initiative provided for the evaluation of the quality of citizen participation in local self-
government with a three-year perspective, in 2017-2019.

The benchmarking methodology involves the municipalities' internal assessment of the quality of citizen 
participation by means of an electronic self-assessment questionnaire (upon the  completion of the 
registration). To see the full picture, focus groups were also conducted to see the 'user' perspective: how 
stakeholders perceive the quality of public participation. The received data allowed the municipalities to 
identify their weaknesses, best practices and compare the results against the pre-developed standards.
Within the framework of the pilot initiative, 5 municipalities of Adjara, Guria and Shida Kartli regions were 
selected - Ozurgeti, Chokhatauri, Batumi, Khelvachauri, Gori.

The Civil Society Institute also conducted the process of developing the citizen participation assessment 
framework with a participatory approach: initially, based on desk research, internationally recognized 
participatory principles and standards were identified. Then, with extensive consultations with experts in the 
field and active participation of the representatives of the target municipalities (both the City Council and the 
City Hall), the main directions, standards and evaluation system for the citizen participation were developed. 
The project team formulated the mentioned opinions in the form of a self-assessment questionnaire and 
transferred it to the electronic portal civilin.org.ge. After filling the portal, the municipality automatically 
receives an assessment and recommendations in which direction it should work in order to improve the 
quality of citizen participation.

As the municipalities mentioned, through this process they saw what hindering factors exist in the direction of 
citizens' participation, and the findings of the research are a kind of action plan for them, which will help them 
to conduct their activities.
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Depositsa and exch gains/other 

2020 წლის ბიუჯეტის განაწილება 
დაფინანსების წყაროების მიხედვით

Funding Structure for 2020

2.97%

0.28%
1.40%

5.65%

3.19%

1.26%

0.05%

15.87%

69.35%

ფონდი “ღია საზოგადოება-საქართველო”
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ბიუჯეტი
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