
იმერეთის რეგიონული ჰაბ/HUB-ის პრეზენტაცია

The project is implemented by the Konard-Adenauer-Staftung e.V. Civil Society institute,
Center for Strategic Research and Development of Georgia,Center for Training and Consultancy

Kutaisi Education Development and Employment Center

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების
ინიციატივა



ორგანიზაციის მისია:

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველოს მიზანია ადგილობრივ და საერთაშორისო
პარტნიორებთან თანამშრომლობით, გააძლიეროს ადგილობრივი დემოკრატია და სამოქალაქო
საზოგადოება, ხელი შეუწყოს დემოკრატიული რეფორმების, ახალი და ინოვაციური მიდგომების
განვითარებას საქართველოში.

ორგანიზაციის მანდატი

• ადგილობრივითვითმმართველობისდა
არასამთავრობოორგანიზაციების
შესაძლებლობების განვითარება;

• აქტიური მოქალაქეობისადა კარგი მმართველობის
ხელშეწყობა;

• ადამიანთადა უმცირესობათაუფლებებისდაცვა;

• ადგილობრივიდა საერთაშორისო
თანამშრომლობის მხარდაჭერა;

• ევროინტეგრაციისადა ევროპული
ღირებულებების ხელშეწყობა;

წესდება

ადგილობრივი
დემოკრატიისსააგენტო

საქართველო

2007 წელი



კონსორციუმი

კონრად ადენაუერის ფონდი

სამოქალაქო საზოგადოების
ინსტიტუტი

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების
ცენტრი

კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი

განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი



მიზანი

სამოქალაქო საზოგადოების მდგრადობის ხელშეწყობა და
პოლიტიკურ დიალოგსა და განვითარებაში მისი როლის
გაზრდა:

 საარსებო გარემოს გაუმჯობესება;

 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერება;

 ანგარიშვალდებულების გაზრდა;

 სხვა აქტორებთან კავშირები გამყარება;



სამუშაო პაკეტები

სპ1: სამოქალაქოსაზოგადების

ფინანსური სტაბილურობის

გაზრდა; 

სპ2: სამოქალაქო საზოგადოების

ანგარიშვალებულების გაზრდადა

საზოგადოებრივი განწყობების

გაუმჯობესება; 

სპ4: სამოქალაქოსაზოგადოების
აქტორებისროლისგაზრდა

საჯარო პოლიკაში

სპ3: სამოქალაქოსაზოგადოების

აქტორებისუნარ-ჩვევების

გაძლიერება; 



4 მთავარი შედეგი 4 წლის თავზე

შ1: სახელმწიფო დაფინანსების პოლიტიკა უფრო გამჭვირვალე და ქმედითია და ახალისებს
ფილანტროპიას; კორპორაციულ-სოციალური პასუხისმგებლობის კულტურა ინერგება;
სამოქალაქო საზოგადოება დაფინანსების უფრო მრავალფეროვან წყაროებს იყენებს.

შ2: ფართო საზოგადოებას უფრო დადებითი შეხედულება აქვს სამოქალაქო საზოგადოების
შესახებ; სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები უფრო გამჭვირვალე და
ანგარიშვალდებულნი არიან საკუთარი მომხმარებლებისა და სხვა აქტორების მიმართ.

შ3:სამოქალაქო სექტორის ეფექტიანი ლიდერობის წყალობით, ადგილებზე იზრდება
სამოქალაქო მონაწილეობა.

შ4: სამოქალაქო საზოგადოება უფრო მეტ გავლენას ახდენს საჯარო პოლიტიკაზე ეროვნულ და
ადგილობრივ დონეებზე, მათ შორის ევროკავშირთან ასოცირების პროცესში მიმდინარე
რეფორმების თვალსაზრისით.



სამიზნე ჯგუფები:

 საზოგადოებრივი ორგანიზაციები; 

 სათემო ორგანიზაციები;

 საინიციატივო ჯგუფები;

 ეროვნული, რეგიონული და ადგილობრივი ხელისუფლება;

 სამოქალაქო საზოგადოების სხვა აქტორები;

 ბიზნეს სექტორი;

 მედია;

 მოხალისეები და ახალგაზრდები;



სარგებელი:

1

•უნარ-ჩვევების გაზრდადა ინსტიტუციური გაძლიერება(ტრენინგები, საგრანტო
პროგრამები, სემინარები, ვორქშოფები);

• სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ნდობის და ცნობადობის გაზრდა
საზოგადოებაში;

2

• ქვეგრანტების გაცემა; მცირე გრანტები სათემო ორგანიზაციებისათვის; 
კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR)  სექტორთშორისი
თანამშრომლობის მხარდამჭერი გრანტები;

• სხვადასხვა სექტორების წარმომადგენლებთან (მაგალითად, ხელისუფლებასთან, 
მედიასთან და ბიზნესთან) ეფექტიანი კომუნიკაციისა და
ურთიერთანამშრომლობის ხელშეწყობის მიზნით CSO ფორუმებში მონაწილეობა.

საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის/სათემოორგანიზაციებისთვის



სარგებელი მედიისთვის:

1
• მედიაკამპანიები;

• ონლაინ კურსები;

2

• ჟურნალისტთა კონკურსები;

• საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსა და მედიის
წარმომადგენლებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის
გაღრმავება. ცნობიერების ამაღლების კუთხით საერთო
აქტივობებში მონაწილეობა;



ბიზნესისთვის სარგებელი:

1

• კორპორაციულ-სოციალური პასუხისმგებლობის კუთხით
ცნობიერების ამაღლება,  პრო ბონო ღონისძიებებში
მონაწილეობა. მაგალითად, ფორუმები, ტრენინგები, 
სემინარები, ვორქშოფები, პრო-ბონომარათონი.

2
• საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსა და ბიზნესის
წარმომადგენლებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის
გაღმავება. საერთო აქტივობებში მონაწილეობა.



სარგებელი ხელისუფლებისთვის (ცენტრალური
და ადგილობრივი)

1

• სამოქალაქო საზოგადოებისა და ადგილობრივი
თვითმმართველობების ერთობლივი
ინიციატივები;

2

• მულტი აქტორულიდიალოგის რეგიონული
და ეროვნულიფორუმებში მონაწილეობა, 
განსაკუთრებით ევროასოცირების შეთანხმების
განხორციელების კუთხით.



ახლგაზრდებისთვის/სტუდენტებისთვის:

1

• საუნივერსიტეტო კურსი “სამოქალაქო საზოგადოების
როლი”;

• სამოქალაქოლიდერობის პროგრამები;

2
•ონლაინ კურსები;

• კონკურსები;

3
• მოხალისეობის მხარდაჭერა (ე.წ. time-banking სისტემის
დანერგვა). 



რეგიონული ჰაბ-ის მიზანი

„ჰაბ„-ის მიზანია ხელი შეუწყოს რეგიონის დონეზე სამოქალაქო საზოგადოების
ინტერესებისა და განსხვავებული გამოცდილების მქონე პირებისათვის საერთო
სივრცის შექმნას.



ძირითადი აქტივობები

აქტ
ი
ვო

ბ
ა

1       

• იმერეთისმხარის
მუნიციპალიტეტებში
მოქმედისამოქალაქო
საზოგადოების/სათემო
ორგანიზაციებისთვის
კონსულტაციებისგაწევა
და მათიინფორმირება

•აქტივობის შედეგად
გვეყოლება კარგად
ინფორმირებული
სამოქალაქო საზოგადოების
წარმომდგენლები, რაც
ხელსშეუწყობს მათი
ორგანიზაციისმართვის
გაუმჯობესებასადა
გაძლიერებას ;

აქტ
ი
ვო

ბ
ა

2

• რეგიონულ „ჰაბ“-ში
ცხელის ხაზისსერვისის
შექმნა

• აქტივობისშედეგად
შეიქმნებადამატებითი
მექანიზმი ინფორმაციის
მიღების, 
განსაკუთრებით
მაღალმთიან
მუნიციპალიტეტებში
(ხარაგაული, საჩხერე, 
ჭიათურა) მომუშავე
არასამთავრობო
ორგანიზაციებისთვის
იქნება კარგი
შესაძლებლობა
ოპერატიულად
ინფორმაციის მიღების ;

აქ
ტ
ი
ვო

ბ
ა

3

• გამოიცემარეგიონის
მასშტაბითმოქმედი
სათემოდა
არსამთავრობო
ორგანიზაციების
შესახებ
საინფორმაციო
ბუკლეტი, სადაც
ასახულიიქნება
ორგანიზაციების
შესახებინფორმაცია
(მიზნები/ამოცანები
/მანდატი);



ძირითადი აქტივობები
აქ
ტ
ი
ვო

ბ
ა

4

• რეგიონული ჰაბ-ის
წევრების ჩართულობა
როგორცრეგიონის ასევე
ეროვნულდონეზე
დაგეგმილ
ღონისძიებებში

• აღნიშნული აქტივობის
განხორციელების
შედეგად
მხარდაჭერილიიქნება
სექტორალური
თანამშრომლობა და
სხვადასხვა ქსელში
ჩართულობის
შესაძლებლობა;

აქ
ტ
ი
ვო

ბ
ა

5

• სამოქალაქო
საზოგადოებისადა
სათემოორგანიზაციის
წარმომადგენლებისთვი
ს ტრენინგებისჩატარება
ანგარიშვალებულებისა
და გამჭვირვალობის
შესახებ

• აქტივობისშედეგად
გაიზრდება
ორგანიზაციების
ანგარიშვალდებულების
ა და გამჭვირვალობის
ხარისხი;

აქ
ტ
ი
ვო

ბ
ა

6

•რეგიონული ჰაბი
ხელს შეუწყობს
საზოგადოებრივი
კამპანიების
ჩატარებას, 
სამოქალაქო
საზოგადების
პოპულარიზაციის
მიზნით; 
დაორგანიზდება
რეგიონული
სამოქალაქო
საზოგადოების
ფორუმები; 



ძირითადი აქტივობა
აქ
ტ
ი
ვო

ბ
ა

7

•ორგანიზაციის
ვებგვერდის
ბაზაზე შეიქმნება
რეგიონული ჰაბ-
ის განყოფილება, 
სადაც განთავსება
ყველა ინფომაცია
ჰაბ-ის წევრების
საქმიანობების
შესახებ.

აქ
ტ
ი
ვო

ბ
ა

8

• მოეწყობა
შეხვედრები
მუნიციპალიტეტ
ების
არასამთავრობო
ორგანიზაციებთა
ნ
ურთიერთობაზე
პასუხისმგებელ
პირებთან;

აქ
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• გაიმართება
შეხვედრა
სტუდენტებთ
ან იმერეთის
მხარეში
მოქმედ
უნივერსიტეტ
ებში;



გმადლობთ ყურადღებისთვის!

ldageorgia@aldaintranet.org
მის: ქუთაისი, წერეთლის ქ. 111ა

ტელ: +995 431 24 24 02

LDA Georgia -ადგილობრივი დემოკრატიის
სააგენტო საქართველო

mailto:ldageorgia@aldaintranet.org

