პროექტი:

„ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება
ეფექტიანი მმართველობისათვის“
დონორი: ევროკავშირი
პროექტის განმახორციელებელი
პარტნიორები: World Vision საქართველო,

საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა
ასოციაცია და საქართველოს სოციალურ მუშაკთა
ასოციაცია

ძირითადი მიზანი: ხელი შეუწყოს
საქართველოში კარგი მმართველობის,
ანგარიშვალდებულების და ინკლუზიური საჯარო
პოლიტიკის ფორმირებას, რომელიც მოიცავს
ძლიერ სამოქალაქო საზოგადოებას ადგილობრივ
და რეგიონალურ დონეზე.
განხორციელების/სამუშაო პერიოდი:

01.02.2018 – 31.01.2020

გეოგრაფიული არეალი:

საქართველოს 6 რეგიონის 13 მუნიციპალიტეტი:
• კახეთის რეგიონი: თელავი, გურჯაანის და
ყვარლის მუნიციპალიტეტები;
• სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი: ახალციხის და
ადიგენის მუნიციპალიტეტები;
• იმერეთის რეგიონი: ბაღდათის და
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტები;
• ქვემო ქართლის რეგიონი: რუსთავის და
მარნეულის მუნიციპალიტეტები;
• სამეგრელოს რეგიონი: აბაშის და სენაკის
მუნიციპალიტეტები;
• აჭარის რეგიონი: ბათუმის და შუახევის
მუნიციპალიტეტები.

სამიზნე ჯგუფი:

• საქართველოს 6 რეგიონში მოქმედი
ადგილობრივი სამოქალაქო
საზოგადოებრივი ორგანიზაციები;
• 13 მუნიციპალიტეტი საქართველოს
6 რეგიონიდან;
• ადგილობრივი ბიზნესი;
• დაახლოებით 200 თემი სამიზნე
მუნიციპალიტეტებიდან, კერძოდ, კი ყველაზე
მოწყვლადი და მარგინალური ჯგუფები:
- ბავშვები
- ახალგაზრდები
- ქალები
- ეთნიკური უმცირესობები
- დევნილები
- შშმ პირები
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პროექტის სამიზნე რეგიონებსა და
მუნიციპალიტეტებში, ადგილობრივ დონეზე
ანგარიშვალდებულებისა და მონაწილეობითი
პოლიტიკის ფორმირების პრაქტიკის დანერგვის
მიზნით, პროექტი ორი წლის განმავლობაში
იმუშავებს შემდეგი მიმართულებებით:
1. არასამთავრობო ორგანიზაციების
შესაძლებლობების გაზრდა
ადვოკატირებასა და მონაწილეობითი
ბიუჯეტის შემუშავებასა და მონიტორინგში;
2. მონაწილეობითი პოლიტიკის და
გადაწყვეტილებების მიღების პრაქტიკის
განვითარების მიზნით ადგილობრივ
თვითმმართველობასა და სამოქალაქო
საზოგადოებას შორის თანამშრომლობის
გაღრმავება;
3. არასამთავრობო ორგანიზაციების და
ადგილობრივი თვითმმართველობების
ხელშეწყობა, განავითარონ
ხელმისაწვდომი და თემის საჭიროებაზე
მორგებული სოციალური მომსახურებები;
4. არასამთავრობო ორგანიზაციებს,
ადგილობრივ თვითმმართველობებსა და
კერძო სექტორს შორის კორპორატიული
სოციალური პასუხისმგებლობის და
მოხალისეობის საკითხებზე ცნობიერების
ამაღლება.

პროექტის მიერ ჩატარებული სამუშაოს
მოსალოდნელი შედეგები:
• გაძლიერებულ ადგილობრივ
არასამთავრობო ორგანიზაციებს
შეუძლიათ ზეგავლენის მოხდენა საჯარო
პოლიტიკის ფორმირებაზე და ეფექტიანად
ადვოკატირებენ მათი სამიზნე ჯგუფების
უფლებებს;
• ადგილობრივ დონეზე განვითარებულია
თემის საჭიროებებზე მორგებული
ეფექტიანი და ინკლუზიური პოლიტიკა;
• გაზრდილი სოციალური
ანგარიშვალდებულების, და
თანამონაწილეობითი გადაწყვეტილებების
მიღების პრაქტიკის ხელშეწყობის შედეგად
ადგილობრივი თვითმმართველობა უფრო
სანდო, ლეგიტიმური და ეფექტიანია;
• ადგილობრივი სამოქალაქო სექტორის
მდგრადობა მხარდაჭერილია
სექტორთაშორისი (მათ შორის
კერძო სექტორის), პარტნიორობის
განვითარებით.

PROJECT:

“EMPOWERED CIVIL SOCIETY
FOR GOOD GOVERNANCE”
Donor: EU Delegation
Project Implementing Partners:

World Vision Georgia, Association of Young
Economists of Georgia and Georgian Association of
Social Workers

Overall Goal: To contribute to good
governance, accountability and inclusive policymaking in Georgia featuring empowered civil
society at local and regional levels.
Implementation Period:

01.02.2018 – 31.01.2020

Geographical Area:

6 Regions of Georgia with 13 municipalities:
yy Kakheti Region: Telavi, Gurjaani and Kvareli
Municipalities;
yy Samtskhe-Javakheti Region: Akhaltshikhe
and Adigeni Municipalities;
yy Imereti Region: Baghdati and Zestaponi
Municipalities;
yy Kvemo Kartli Region: Rustavi and Marneuli
Municipalities;
yy Samegrelo Region: Abasha and Senaki
Municipalities;
yy Adjara Region: Batumi and Shuakhevi
Municipalities;

Target Groups:
yy Local Civil Society Organizations (CSOs);
yy 13 Municipalities from 6 Region of Georgia;
yy Local Business;
yy Around 200 Communities of the targeted
Municipalities, in particular, the most
vulnerable and disadvantaged groups:
-

Children

-

Youth

-

Women

-

National minorities

-

IDPs

-

Persons with disabilities
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With an aim to enhance accountability and
participatory policy-making at local level, the
project during its implementation period will work
on the following directions:

1. Increase the CSOs’ capacities in participatory
budget development, monitoring and
advocacy;

2. Enhance the Collaboration between Local
Authorities and CSOs for participatory
decision/policy making;

3. Support CSOs and Local Authorities to

develop and deliver accessible and quality
social services with a focus on vulnerable
groups;

4. Increase awareness on CSR and volunteerism
among CSOs, Local Authorities and the
private sector, through facilitation of multistakeholder partnerships.

Based on conducted work the project
envisages having the following results:
yy Empowered local CSOs able to influence
policies and effectively advocate for the
rights of their target groups;
yy More inclusive, responsive and effective
policies meeting the needs of their
communities;
yy Local Authorities become more credible,
legitimate, and effective through increased
social accountability and participatory
decision-making;
yy Sustainability of local civil society sector
enhances through cross-sector partnerships,
including the private sector.

