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Східноєвропейський центр багатопартійної 
демократії (СЦБД) - це незалежна організація, 
заснована у 2017 році, що прийшла на зміну 
Регіональному офісу Нідерландського інс-
титуту багатопартійної демократії (НІБД), 
заснованого місцевими політичними партіями 
у Гаазі в 2000 році, з метою допомоги країнам, 
котрі потребують демократичних реформ. 
Грузія перебувала в центрі уваги НІБД ще 
до 2019 року. Саме тоді було засновано наш 
офіс, який через кілька років став першим 
представництвом НІБД у Закавказзі, а потім 
і у Східноєвропейському регіоні. У 2017 році, 
накопичивши достатньо ресурсів та досвіду, у 
нас з’явилася ідея створити свою незалежну 
організацію.

Як і минулого року, цьогоріч пріоритетом 
СЦБД є покращення політичної ситуації та 
під вищення демократичної політичної культури, 
що також передбачено наявними проектами. 
На сучасному етапі Грузія та Україна є 
ключовими напрямками роботи СЦБД. 
Крім того, ми ведемо програми у Вірменії, 
Молдові та Киргизстані. Організація має 10 
офісів у Грузії та Україні, де ми працюємо над 
розвитком демократичних політичних партій 
та рухів, а також над питаннями зміцнення 
внутрішньопартійної демократії, політосвіти, 
сучасних технологій, етнічних меншин, 
гендерної рівності та ін.

Хто ми
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Демократія - це безкінечний 
процес:

Ми ділимося інноваційними ідеями 
та накопиченими знаннями із 
зацікавленими сторонами для 
вирішення проблем демократизації 
та посилення їх участі у політичному 
дискурсі.

Діалог сприяє демократії:

Ми віримо у силу консенсусу та 
сприяємо багатосторонньому діа
логу для вирішення актуальних 
питань політичної трансформації.

Демократії потрібні демократи:

Ми працюємо над покращенням 
особистих та колективних мож
ливостей демократичних лідерів. 
Ми зосереджуємося на демо
кратичних цінностях та знаннях 
і вміннях, необхідних для нена
сильницької політичної дія льності.

Демократії необхідна вільна 
та справедлива політична 
конкуренція:

Ми намагаємося заохочувати 
політичні та цивільні групи до 
покращення виборчого зако
нодавства чи постанов, що сто
суються діяльності політичних 
партій так, щоб у кожного була 
можливість висловити свої полі
тичні очікування.

базується на п’яти основних 
принципах
Ми вважаємо, що:

Робота СЦБД

Демократичні країни 
потребують демократичних 
політичних партій:

Без відкритих та прозорих полі
тичних партій, справжня демо кратія 
існувати не може; саме тому, ми 
допомагаємо їм у залученні різних 
груп до політичного дискурсу. Свою 
увагу ми зосереджуємо на залуче
нні новітніх технологій до галузі 
політичної організації, гендерної 
рівності та залученні етнічних 
меншин до політичних процесів.
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Шановні читачі,

Ми, організація СЦБД, віримо, що ліберальна 
демократія - це саме та система, котра найкраще 
захищає людську гідність та свободу, а також 
найбільше сприяє реалізації мрій та прагнень 
громадян. 

Ми також вважаємо, що демократія - це не лише 
результат волевиявлення політичних партій 
чи органів управління, а й прояв політичних 
можливостей різних держав. Нашим завданням 
є зміцнення цих політичних можливостей, оскільки 
вони є фундаментальним елементом існування 
сильного демократичного суспільства, яке не 
чекає сприятливих обставин, щоб одного дня 
сформуватися в результаті чиєїсь доброї волі. 
Нашим пріоритетом є допомога державам у 
розвитку активного демократичного суспільства 
та демократичних політичних культур, а також 
допомога демократичним політичним партіям 
ефективніше представляти прагнення громадян 
через політичну систему, яка є вільною та чесною. 

Політична культура - це один із фундаментальних 
елементів демократичного суспільства. Демократію 
неможливо збудувати в більшо вицькому 
суспільстві. Там, де знищення інако мислення 
вважається єдино можливою формою перемоги, 

консенсус сприймається як слабкість, а політичне 
співіснування та співпраця - вважаються злочином, 
демократична реформа стає неможливою. В таких 
умовах демократія залишається виключно засобом 
владної конкуренції, де політики маніпулюють 
демократичними основами для отримання влади, 
виключно з метою знищення свободи, а після 
цього - і верховенства права. Це замкнене коло.

В цьому контексті, демократична політична культура 
стає ще важливішою, як основа для позитивних 
змін. Суспільство, у якому засто совуються 
принципи співпраці, консенсусу, рів ності та інші 
цінності демократичної організації, здатне швидше 
змінюватися у напрямку стабільної демократії.  Ось 
чому зміцнення демократич ної культури є 
одним із наших пріоритетів. Школи демократії, 
котрі працюють в різних регіонах з 2012 року, 
сприяють формуванню нового демократичного 
покоління політичних лідерів, котрим не достатньо 
просто «заселяти» країну, а, радше - прагнути до 
позитивного створення власного майбутнього та 
майбутнього їхніх співгромадян через дотримання 
демократичної політики.

Ще однією умовою демократизації є сама присутність 
демократів на політичній арені. Саме це є ще одним 
нашим гаслом «Демократії потрібні демократи». 
Країна може мати найкращу демократичну 
конституцію, але вона може маніпулюватися та 
порушуватися антидемократичними політичними 
партіями. В такому випадку існує великий ризик 
того, що вже трапилося в деяких країнах - 
безвідповідальні радикальні антидемократичні 
сили отримають перемогу на виборах. Політичні 
партії зазнають багато критики, і ми в більшості 
поділяємо її, але на сучасному етапі немає кращої 
альтернативи для допомоги нам у належному 

ПІДТРИМКА ДЕМОКРАТІЇ 
В ЧАС КРИЗИ

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

представництві інтересів громадськості у політиці. 
Політичні партії, що часто стоять на сторожі 
демократичної участі, є однією із головних і, на 
жаль, дуже слабкою ланкою сучасної демократичної 
політики в регіоні. Зникнення цього важливого 
каналу демократичного представництва зруйнує 
зв’язок між суспільством та політикою, а також 
створить умови, котрі можуть призвести до хаосу, 
анархії та жорстокості. Ось чому ми намагаємось 
покращити асиміляцію політичних партій, щоб 
зміцнити їх позиції на виборчих перегонах, а також 
самих демократичних інститутів.

Третім важливим фактором, що впливає на 
демократизацію, є сама політична система. Без 
демократичної політичної системи, що дозволяє 
справедливу конкуренцію та представництво 
різних політичних груп, неможливо збудувати 
демократичну державу. Щоб досягти цього, ми 
намагаємося запровадити у політичне життя 
країн, у яких ми працюємо, культуру політичного 
діалогу, для сприяння покращеного формування 
виборчого та політичного середовища. В офісах 
нашої організації проводиться багато зборів 
політиків, що надає нейтральний та безпечний 
простір для виступу представників політичних 
партій. Становлення демократичних інституцій 
вимагає демократичного процесу на місцях, що 
часто є настільки важливим, наскільки і кінцевий 
результат. Ми маємо на меті створити систему, де 
конкуренція між політичними партіями базується на 
ідеях та політичних платформах, а не на особистій 
неприязні. Сподіваємося, що, сприяючи розвитку 
політичної культури, демократичних політичних 
партій та політичного діалогу, ми робимо внесок 
у покращення рівня демократії у всіх країнах, де 
ми працюємо.

2018 рік був важливим роком для нашої організації 
у багатьох аспектах. Ми успішно продовжили 
роботу на основі наявних програм в Україна 
та Грузії, ініціювали нові проекти у Молдові та 
Киргизстані та відновили роботу у Вірменії. Для 
України це був рік програмної консолідації; у Грузії 
ми були змушені працювати в надскладних умовах.

2018 рік був роком президентських виборів, що 
поглибило попередні політичні розбіжності. В 
умовах зниження довіри до політичних партій 
у країні, суспільстві з глибокою політичною 
поляризацією, поширеною апатією та 
персоналізованою політикою, було дуже важко 
зосередити увагу політиків на системних, 
політичних чи внутрішньопартійних реформах та 
довгострокових політичних питаннях. За таких 
умов для нас було важливим допомагати та 
сприяти демократичним імпульсам у країні та 
утримувати на політичному та партійному порядку 
денному такі питання, як: реформування політики, 
гендерна рівність, представництво національних 
меншин у політиці, внутрішньопартійна демократія 
і прозорість та інші важливі питання.

Ми зосереджуємося на всіх цих питаннях, 
щоб переконатися, що політики не забувають 
про питання стратегічної важливості у світлі 
політичного хаосу, який часто домінує, та для 
захисту важливих аспектів політичного життя від 
знищення персоналістичною політикою та для 
забезпечення власного захисту від жорстокої 
антагоністичної політики.

У 2018 році демократична ієрархія Грузії знизилася 
найбільше серед 28 східноєвропейських держав. 
Для демократії це був величезний крок назад. 
Нашим завданням було зниження небезпеки в 
результаті цього. В умовах демократичної кризи 
ми працювали над збереженням та розширенням 
демократичних можливостей.

Леван Цуцкірідзе
виконавчий директор Східноєвропейського 

центру багатопартійної демократії (СЦБД)
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Після закінчення навчання на 
бакалавріаті, Саломе працювала 
у місцевих ГО та міжнародних 
організаціях, де брала активну 
участь у розробці демократич-
ної моделі громадянського 
суспільства. Вона виступала 
з лекціями із міжнародних 
організацій та міжнародного 
права у Грузинському технічному 
університеті.

Саломе закінчила Тбіліський 
державний університет, фа
культет міжнародного пра
ва. Вона має ступінь Ма гіст
ра у галузі управління між
ку льтурними конфліктами 
Берлінського університету 
прикладних наук імені Еліс 
Саломон.

Саломе Мухурадзе
старший керівник програми 
підтримки політичних партій

Ніно Хітарішвілі
керівник програми 
демократичної освіти

Протягом 2012-2017 років 
Ніно працювала в громадській 
організації «Міжнародне това-
риство за справедливі вибори 
і демократію» (МТСВД). У 
2010-2011роках вона прохо-
ди ла стажування в Комі теті 
міжнародних відносин Пар-
ла менту Грузії, а протягом 
2011-2012 була стипендіатом 
Парламентської Програми 
Національного Демократично-
го інституту. У 2017 році брала 
участь у Програмі професій-
них стажувань та пройшла 
стажування в Міжнародній 
фундації виборчих систем, 
Сполучені Штати.

Ніно Хітарішвілі закінчила 
Тбі ліський державний універ
ситет імені Іване Джа вахішвілі 
зі спеціальності Міжнародні 
Відносини. Вона також має 
ступінь Магістра міжнародних 
відносин Грузин ського інституту 
зв’язків з громадськістю.

Леван був ректором гру-
зинського інституту зв’язків з 
громадськістю та керівником 
проектів першого етапу ре-
форми реєстрації актів циві-
льного стану. Він працював 
в Організації з безпеки та 
співробітництва в Європі 
(ОБСЄ) та Фундації «Відкрите 
суспільство Грузії». Він Магістр 
університету Джона Гопкінса 
- Вищої школи міжнародних 
досліджень ім. Пола Нітце 
(ВШМД). Його дослідження та 
про фесійні інтереси включають 
зовнішню політику та політику 
безпеки, політичні інституції та 
демократичний розвиток.

Леван Цуцкірідзе
Виконавчий директор

НАША КОМАНДА
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Протягом 2009-2015 років 
пра цювала керівником з фі-
нансових та адміністратив-
них питань у Продовольчій та 
сільськогосподарській орга-
нізації ООН у Грузії - ФАО.

Вона також працювала в ор-
ганізації IREX/IATP у якості 
коор динатора від Грузії у 2006-
2007 роках та керівником Нав-
чальної Програми - Програма 
Медіа-Інновацій IREX - проект 
АМР США у 2005-2006 рр. 

Протягом 2007-2008 рр. 
отримала стипендію уряду від 
Бюро Планування Республіки 
Кіпр та ступінь Магістра бізнес-
адміністрування Кіпрського 
Університету. 

Вона також отримала ступінь 
Магістра сходознавства (1990
1995) після закінчення Тбі лі
ського державного універ
ситету.

Ніно працювала в Міністерстві 
праці, охорони здоров’я та 
соціальних питань Грузії помі-
чником заступника міністра. 
Перед тим, у 2014-2015рр. 
вона працювала фінансовим 
директором компанії JSI – 
грузинської філії компанії Jonh 
Snow Inc, проекту SUSTAIN, 
що фінансується АМР США. 
З 2007 по 2014 р. працювала 
фінансовим менеджером 
організації APLR – Асоціація 
Фахівців із Земельних Питань 
та Нерухомого Майна - проект 
із Розвитку Земельного Ринку, 
що фінансується АМР США. У 
2001-2007 роках працювала у 
фінансовому відділі Асоціації 
захисту прав землевласників 
на різних посадах.

Ніно Кочіашвілі закінчила 
Вільний університет Тбілісі, 
отримавши науковий ступінь в 
галузі економіки (спеціальність 
«Фінанси та кредит»).

Шорена Джоель
керівник з фінансових та 
адміністративних питань

Ніно Кочіашвілі
фінансовий асистент/
бухгалтер

Кирило закінчив Київський 
національний університет ім. 
Тараса Шевченка. У період 
1998-2002 він був лектором 
на історичному факультеті, а 
в період 2002-2016, працював 
у секретаріаті парламенту 
України (Верховна Рада). У 
2007-2011 та 2014-2016рр. зай-
мав посаду директора Депар-
таменту міжнародних відно-
син Секретаріату. У 2011 році 
його було обрано генеральним 
секретарем Парламентської 
асамблеї Організації чорно-
морського економічного спів-
робітництва (ЧЕС).

Кирило Третяк
керівник Програми в Україні

НАША КОМАНДА
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Петро також доцент Львівського 
Національного Університету 
ім. Івана Франка. Спочатку він 
працював асистентом члена 
парламенту та координатором 
української урядової програми 
стажування, що проводилася 
Асоціацією колишніх членів 
Конгресу США. Останнім 
часом Петро працює над своїм 
довготривалим дослідницьким 
проектом із пост-комуністичної 
трансформації України та її 
соціальних розбіжностей в 
Гронінгенському університеті, 
Нідерланди.

Петро Кузик закінчив ка
федру міжнародних відно
син університету ім. Івана 
Франка. Він також має ступінь 
Магістра із політичної філо
софії університету Йорка 
(Великобританія).

Тамар працювала в якості 
координатора проекту інсти-
туту Демократії та медіа-наг-
ля дачем Інституту анке тува-
ння та маркетингу. Вона 
також має досвід роботи у 
якості редактора веб-сайту 
«Ajaranews.ge» та репортером 
газети «Batumelebi.»

Тамар Мамеішвілі має ступінь 
Магістра журналістики та уп
равління мультимедіа Гру
зинського інституту зв’язків з 
громадськістю (GIPA). Її про
фесійні інтереси полягають 
в обговоренні новин, теорій 
управління мультимедіа та 
опитування громадської думки. 

Темур працював помічником 
керівника міської ради Кутаїсі. 
Перед цим він проходив ста-
жування у Комітеті міжна родних 
відносин Пар ламенту Грузії. 
Багато років спів працював 
зі Шведським міжна родним 
центром з питань місцевої 
демократії щодо залучення 
громадянського суспільства до 
місцевого самоврядування.

Він має ступінь Магістра зі 
суспільствознавства в між
народних відносинах Дер
жавного університету Акакі 
Церетелі. Його професійними 
інтересами є вибори та виборчі 
системи.

Петро Кузик
координатор Львівської 
Школи демократії

Тамар Мамеішвілі
координатор школи 
демократії Батумі

Темур Джваршеішвілі
координатор Школи 
демократії в Кутаїсі

НАША КОМАНДА
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Заза працював координатором 
різних соціальних та гума-
нітарних проектів у місцевій 
ГО - Благодійний гуманітарний 
центр «ABKHAZETI» (CHCA). 
Протягом своєї кар’єри працював 
у різних державних установах 
- займав посаду Голови соціа-
льної служби регіонального 
агентства та голови соціального 
департаменту муніципалітету 
Горі.

Заза Чіпашвілі має ступінь 
Магістра із місцевого управ
ління та самоуправління 
Грузинського інституту зв’язків 
з громадськістю (GIPA). Він 
також закінчив державний 
педагогічний Інститут Цхінвалі, 
факультет історії та філології.

Ніколоз працював у підрозділі 
Телаві Офісу національної 
статистики Грузії у проекті 
«Виклики тисячоліття: оцінка 
впливу на Грузію» у Телаві 
та Ахметі. Він працював у 
Департаменті з питань молоді 
місцевого самоврядування 
муніципалітету Телаві. Ніколоз 
Шарвашидзе має досвід роботи 
в урядових установах, а також у 
різних міжнародних проектах.

Він має ступінь Магістра 
дип ломатії та історії міжна
родних відносин Держав ного 
університету Якоба Гогеба
швілі м. Телаві Він закінчив 
цей університет зі ступе нем 
Бакалавра всесвітньої історії 
та дипломатії.

Тамта пройшла стажування в 
Східноєвропейському підроз-
ділі міністерства закордонних 
справ. Перед цим працювала 
у приватних компаніях у галузі 
торгівлі, партнерства та ке-
рівництва проектами.

Вона закінчила Програму 
міжнародних відносин в Між
народному чорноморському 
університеті за додатковою 
спеціальністю «Міжнародна 
економіка». Її професійні 
інтереси полягають в залученні 
жінок до політичної діяльності, 
гендерна політика, розширення 
прав та можливостей жінок та 
Програма допомоги політичним 
партіям.

Заза Чіпашвілі
координатор Школи 
демократії Горі

Ніколоз Шарвашидзе
координатор Школи 
демократії Телаві

Тамта Джапарашвілі
асистент програми

НАША КОМАНДА
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Програма допомоги політичним 
партіям

є однією із основних сфер діяльності СЦБД, 
що має на меті заохочення партій до більшої 
прозорості, демократичності, звітності 
перед електоратом та суспільством. В Грузії 
зареєстровано багато партій. Звичайно, ми не 
можемо співпрацювати з усіма ними. Оскільки 
метою програми є встановлення демократичних 
цінностей в країні та сприяння їх розвитку, ми 
надаємо перевагу парламентським партіям, 
але ми також працюємо із новоствореними 
політичними партіями. В більшості з тими, 
котрі не мають парламентського підґрунтя, 
але мають позитивний потенціал створення 

політичного клімату в країні. Минулого року 
ми зосереджували увагу на «Русі Розвитку» 
та «Русі за громадянські права», яким було 
запропоновано програми стратегічного 
планування та організаційного розвитку.

Другий напрямок стосується 
зміцнення внутрішньої демократії в 
політичних партіях – ми допомагаємо 
нашим партнерам - політичним партіям у 
наймі, сприянні, включенні у виборчі списки, 
внутрішньопартійних рішеннях, а також 
інших важливих організаційних та політичних 
процесах, що допомагають запровадити 
новітні, демократичніші та ефективніші підходи.

Програми та 
проекти

Саломе Мухурадзе: «Однією з переваг програми є 
те, що наш підхід не є однаковим для всіх партій. Ми 
працюємо індивідуально з кожним із наших партнерів 
- політичних партій та пропонуємо проекти з розвитку 
спеціально розроблені для них».

Найважливішою є програма стратегічного планування. Щодо стратегічного 
планування, ми допомагаємо партії сформулювати її місію, цінності, внутрішню 
структуру, проаналізувати ризики та створити план розвитку. В той час, як наші 
співробітники готові надавати інструктаж та вказівки, представники партій 
самостійно працюють над планом розвитку.

12
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СЦБД та вибори

Сайт є важливим онлайн-джерелом, яке 
публікує передвиборний огляд кандидатів у 
президенти Грузії, починаючи з 2013 року, щодо 
важливих для країни політичних, економічних 
та соціальних питань. Метою сайту є пропозиція 
кандидатам у президенти надати електорату 
конкретне, орієнтоване на результат та чітко 
сформульоване передвиборче бачення, що 
полегшить процес прийняття рішень в день 
виборів. 

Метою цього проекту є сприяння передвиборчим 
перегонам та проведення раціональних, 
зорієнтованих на бізнес та політику, дискусій 
на цю тему. Сайт супроводжується додатками 
в соцмережах, які можна використовувати 
для швидкого поширення поточної інформації.

Формат простий: кандидатам розсилаються 
анкети, які стосуються важливих соціальних 

питань - економіка, безпека, охорона 
здоров’я, освіта, зовнішня політика, політика 
з працевлаштування та ін. Відповідь на кожне 
питання не повинна перевищувати 250 слів. 
В результаті цього ми отримуємо політичну 
програму кожного кандидата в короткому 
та чіткому формулюванні. Все це є чудовою 
можливістю для зацікавлених осіб сформувати 
бачення кандидатів та зробити правильне 
рішення. Це також добре джерело для 
політичних та соціологічних досліджень, а 
також для самих політиків - для оцінки власної 
позиції чи позиції опонента.

Протягом президентських виборів 2018 ми 
розіслали анкету, що складається із 19 питань, 
5 кандидатам. За місяць до виборів, виборці 
могли оцінити їх відповіді на веб-платформі.

2018 був роком президентських 
виборів, у зв’язку з чим ми створили 

традиційну онлайн-платформу.

w w w . p r e z i d e n t i . g e

ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
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Простір для багатопартійного діалогу: 
Регіональна взаємодія для сприяння 
створення центрів демократії (REACH for 
Democracy) - це пілотний проект, запущений 
у 2018 році, що фінансується ЄС, та має 
на меті сприяння діалогу між політичними 
партіями. Програма розгортається в таких 
країнах: Грузія, Киргизстан, Молдова, Бенін, 
Марокко та Туніс. Проект впроваджено в Грузії 
Східноєвропейським центром багатопартійної 
демократії (СЦБД) у співпраці із Нідерландським 
інститутом багатопартійної демократії (НІБД), 
Європейським партнерством за демократію 
(ЄПД) та Центром середземноморських та 
міжнародних досліджень (ЦСМД).

Саломе Мухурадзе: «Цей проект має на меті 
запровадити формат багатопартійного діалогу 
в інших країнах та поділитися їх досвідом. 
Щодо цього у нас є що сказати. Наша 
організація роками працює над розвитком 

формату багатопартійного діалогу. У свій офіс 
чи на нейтральних територіях ми регулярно 
запрошуємо політичні партії та проводимо 
дискусії із різних питань. Для початкового 
етапу ми обираємо одну із найактуальніших 
тем - залучення жінок до політичних процесів, 
що надзвичайно важливо для решти учасників. 
Ми намагалися поділитися власним досвідом 
та зробити його пізнаваним у наших реаліях».

«В рамках того ж проекту ми відвідали 
Молдову та Киргизстан минулого року. 
Із кожної країни ми обрали 10 молодих 
представників, які прибудуть у Грузію цього 
року для участі у двотижневому навчанні 
разом зі своїми місцевими та українськими 
ровесниками. Грузинська сторона намагається 
створити якомога більше освітніх продуктів 
для багатопартійної платформи і таким чином 
допомогти країнам регіону у розвитку».

Простір для багатопартійного 
діалогу

ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
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Залучення жінок до політичного процесу є 
одним із найважливіших цілей нашого центру. 
У 2011 році в рамках багатопартійного діалогу, 
ми створили робочу групу, котру було активно 
залучено до розширення повноважень жінок 
у політиці. Ми працюємо над низкою питань 
із 2012 року - починаючи з законодавчих змін 
- включаючи внутрішньопартійні механізми.

Третій рік поспіль ми оцінюємо гендерну 
рівність у політичних партіях Грузії. 
Відповідне дослідження визначає статус партій 
в цьому контексті та гендерну політику, яку 
вони розробили, як на законодавчій, так і на 
політичній та внутрішньопартійній арені. Третє 
дослідження щодо рейтингів гендерної рівності 
було опубліковано у 2018 році та доступне на 
сайті нашої організації.

Залучення жінок до 
політичного процесу

ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
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У травні 2018 року у Грузії було проведено 
експертний круглий стіл, присвячений ролі та 
розвитку політичних партій на сучасному етапі: 
«Міжнародна підтримка розвитку політичних 
партій - роздуми про стратегії, досягнення та 
виклики», організовано Східноєвропейським 
центром багатопартійної демократії (СЦБД) за 
фінансової підтримки посольства Королівства 
Нідерланди в Грузії. Представники зі спільноти 
іноземної допомоги, політичних партій, а також 
науковці презентували свої ідеї щодо тенденцій 
демократизації, розвитку політичних партій 
та еволюції на глобальному та регіональному 
рівнях. 

Як ЄС, так і його східні сусіди, зіткнулися із 
непростим переломним моментом в історії. 
Економічні виклики, антидемократична 
пропаганда, зниження довіри до політичних 
партій та установ, повернення загрози з боку 

авторитарного режиму, нестабільність держав 
та корупція - все це змушує усвідомлювати 
факт необхідності нового акценту та, можливо, 
нового підходу до сприяння демократії в регіоні. 
Це постійні виклики для політичних партій, 
з якими стикаються організації з допомоги 
політичним партіям. 

Протягом дискусії було піднято питання 
ролі міжнародних донорів та організацій у 
формуванні політичного контексту. Учасники 
обговорювали глобальні проблеми та 
відповідали на цікаві питання: чи стали поточні 
підходи та методи застарілими із настанням 
цифрової ери; чи настав час для впровадження 
оновленого формату роботи з політичними 
партіями в контексті міжнародної ситуації та 
нових викликів. Дискусії щодо цих та інших 
важливих тем будуть також продовжуватися 
в майбутньому.

Круглий стіл з питань 
міжнародної підтримки розвитку 
політичних партій

ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ



17

WWW.EECMD.ORG

СЦБД
РІЧНИЙ ЗВІТ

2018

«В реаліях Грузії, де 
політичний спектр 

є високополяризо-
ваним, існує декілька 

організацій, котрі можуть успішно 
співпрацювати із різними партіями, включаю-
чи урядові та опозиційні. В цьому розумінні, 
Східноєвропейський центр багатопартійної 
демократії (СЦБД) відзначився своїм внес ком 
у становлення демократичного суспільства 
ще з часів НІБД – діючи в якості філії 
Нідерландського інституту багатопартійної 

демократії. Ця організація запровадила низку 
цікавих проектів у Грузії, включаючи допомогу 
школам демократії, співпрацю з політичними 
партіями, програму розвитку та стратегічного 
планування і т.д. Одним із порівняно нових 
заходів є програма за підтримки ОБСЄ - 
Посилення залучення етнічних меншин до 
політичного життя Грузії. Тому, я вважаю, що 
роль СЦБД у розвитку демократичних процесів 
у країні є доволі істотною і, що ще важливіше, 
стосується низки партій із ліберальними 
цінностями».

ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ

Бакур Квашилава, 
політолог:
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Протягом чотирьох років СЦБД разом із Верховним Комісаром 
ОБСЄ у справах національних меншин впроваджує 
програму для надання повноважень, інтеграції та 
включення етнічних меншин у соціально-політичне 
життя Грузії. Цей проект розпочався у 2014 році, коли 
ми запустили платформу із багатопартійного діалогу для 
обговорення залучення етнічних меншин у політику, де 
ми зібрали парламентські та непарламентські партії, котрі 
регулярно зустрічалися як у Тбілісі, так і в регіонах. Вони були 
особливо активні у Квемо Картлі та Самцхе-Джавахеті, де 
проживає більшість етнічних меншин. У 2018 році до регіонів, 
залучених до проекту, було також включено Панкісі Горж, 
де вперше було скликано багатопартійні зустрічі з місцевими 
мешканцями.

Саломе Мухурадзе: «Після подій 2017 року стало зрозуміло, 
що зв’язок між місцевим населенням та політичними партіями 
зруйновано. Було необхідно його відновити та отримати довіру 
громадян, щоб уникнути погіршення ситуації. Саме тому ми 
запросили представників різних партій до Дуісі. Доволі дивним 
було те, що це був перший прецедент в історії незалежної 
Грузії, коли політичні партії у Панкісі зібралися на зустріч із 
місцевими мешканцями, щоб презентувати їм своє бачення.»

Проект було запроваджено у двох етапах. Окрім 
зустрічей із населенням, у 2018 році проводилися 
різні дослідження із питань меншин. У грудні було 
організовано триденний табір, який допоміг зібрати 
молодих людей із різних регіонів - етнічних меншин, 
які відзначаються своєю громадянською та політичною 
активністю.

Етнічні меншини у 
політичному житті Грузії

ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИСЦБД
РІЧНИЙ ЗВІТ
2018
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Ніно Хітарішвілі, керівник програми 
демократичної освіти:«Школи демократії, 
засновані сім років тому, допомагають 
заповнити прогалину, яка все ще існує у сфері 
політичної освіти та демократичної культури, як 
в Грузії, Україні так і будь-де в регіоні».

Окрім тем, що обговорюються в модулі, курс 
також включає додаткові види діяльності - 
дискусії, перегляд фільмів, зустрічі з політиками, 
демократичні табори. Випускникам пропонують 
невеликі грантові програми, де представники 
із різних регіонів створюють спільні проекти. 

Програми обміну учасниками також активно 
діють: минулого року декілька з них відвідали 
Україну та Туніс, що було дуже корисним 
досвідом. Минулого року Нідерланди провели 
тижневий навчальний курс для студентів Шкіл 
демократії.

Петро Кузик, координатор Львівської 
Школи демократії: «Одна з наших цілей - 
допомогти людям розвиватися. Ми заохочуємо 
наших випускників самим приходити у 
політику та ініціювати зміни на місцевому 
рівні. Наша діяльність дуже важлива. Просто 
не погоджуватися - недостатньо.

Школи демократії стали другим та 
найважливішим напрямком СЦБД, що 
має на меті створити можливості, навчити 
та допомогти становленню нового покоління 
політичних лідерів. Це інтенсивна освітня 
програма для активних громадян, зацікавлених 
у сучасній політиці, містобудуванні та демократії. 

Проект, за підтримки посольства Королівства 
Нідерланди у Грузії, триває вже дев’ятий рік 
та має більш ніж 600 випускників. Ці люди 
активно долучаються до громадського та 
політичного життя країни та намагаються 
розширити демократичний простір та зміцнити 
демократичну культуру. 

Впровадження програми у Грузії розпочалося 
у 2012 році зі Школи демократії в Телаві, до 
якої згодом приєдналися Кутаїсі, Горі та Батумі. 
У 2018 році Школи демократії відкрилися у 
Панкісі та Тбілісі.

Програма включає 5-місячний навчальний курс 
та відкрита для всіх зацікавлених осіб віком 
від 18 років. Спочатку заяви кваліфікуються, 
а із затвердженими кандидатами проводяться 
співбесіди. Повний курс складається із 30 
різних типів тренінгів, поділених відповідно 
на 4 модулі.

Програма «Школа демократії»

Виклики сучасної 
демократії

Вступ до демократичної 
політики

Як займатися 
політикою1 3

2 4 Міста та їх розбудова на 
сучасному етапі

ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
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У 2015 році нагороду «Лідер демократії» було 
запроваджено для мотивації учасників Шкіл 
демократії. Із кожного міста ми обираємо 
одного кандидата, який відзначився своєю 
діяльністю - наприклад, громадянська 
активність, креативний протест чи будь-яка 
інша діяльність. Найкращий з них стає «Лідером 
Демократії». Це захід СЦБД для студентів, 
що має на меті заохотити студентів активно 
застосовувати свої знання та навички у Школі 
демократії. Арчіль Мчедлішвілі, минулорічний 
випускник школи Телаві, отримав нагороду за 
ініціювання хвилі протестів після скасування 
права міста Телаві на самоврядування: 

він покинув державну установу і навіть 
запам’ятався громадянам своїм оригінальним 
протестом - проголосив вівцю кандидатом на 
виборах до органів місцевого самоврядування. 

Із нашою підтримкою Арчіль Мчедлішвілі поїхав 
до Нідерландів минулого року. Він брав участь 
у «Конференції із новаторства в демократії», 
яка щорічно проводиться Нідерландським 
інститутом багатопартійної демократії (НІБД). 
Арчіль Мчедлішвілі отримав грошовий приз у 
сумі 1 000€, за підтримки якого Лідер Демократії 
підготував невеликий проект: навчання місцевої 
молоді громадської активності.

Нагорода «Лідер демократії»

ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
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Місто Тбілісі приєдналося до Шкіл демократії 
минулого року, протягом якого наявний модуль 
дещо змінився. У світлі проблем, які останнім 
часом з’явилися, в столиці тема урбанізації 
стала ще актуальнішою. Екологія, будівництво, 
транспорт - всі ці питання є дуже болючими 
і обговорюються урбаністами, істориками та 
експертами. Окрім обговорення дуже важливий 
також зворотній зв’язок - як може змінитися 
ситуація та як можна розв’язати проблему. 
Учасники багато думають про це. Також 
планується створення схожих спільнот в інших 

містах, як наприклад, Батумі, де проблема 
останнім часом теж доволі гостра. 

Постійна зміна та пристосування Програми 
«Школа демократії» до сучасних реалій є 
також дуже важливими завданнями. Новою 
проблемою, що виникла минулого року, 
було постійне порушення прав робітників 
та соціальних прав у багатьох напрямках. 
Цьогорічний модуль було доповнено темою 
корупції, яка, на жаль, стала темою останніх 
дебатів.

Арчіль Мчедлішвілі - представник першого покоління випускників Школи 
демократії Телаві та лауреат нагороди «Лідер демократії» 2017 року:

«Школа демократії навчила мене того, що, на мою думку, є одним із фундаментальних 
елементів сучасного світу - чути різні думки та аналізувати їх. Найважливіше, чого я навчився тут 
- це почуття відповідальності. Незважаючи на статус, соціальний стан та рівень освіти, кожен 
громадянин є відповідальним за внесок у покращення суспільства».

Ніно Хітарішвілі: «На перший погляд, корупція в Грузії значно 
скоротилася і, певною мірою, це правда. Проте, ненадання хабара 
працівникам поліції не означає, що проблема зникла. Все це набуло 
інших форм, особливо в регіонах. Тендери, питання безпосередніх 
закупівель в органах місцевого самоврядування формально є 
державними, але, на практиці, існує багато порушень. Саме на 
цьому ми й зосереджуємося».

ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ

Демократичні школи 
Панкісі та Тбілісі
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«Окрім критичного мислення, у Школі демократії я навчилася 
адекватно сприймати суспільні питання та відкрито говорити 
про них. Я стала впевненішою та намагаюся поділитися своїми 
знаннями з іншими, переконуючи у необхідності безперервного 
розвитку. Я отримала інше бачення багатьох речей. Я б ніколи 
не могла подумати, що Важа-Пшавела, який лише «оспівував 
природу» і був просто талановитим автором, написав багато 
важливих творів про права людини. 

Для жителів Панкісі важливо продовжити цей проект та 
розширити його кордони».

«На лекціях у Школі демократії обговорювалися теми, які я не 
мав можливості вивчати в університеті, тому для мене вони були 
особливо цікавими. Я зміг побачити багато проблем із різних 
ракурсів. Це допоможе мені, як громадському активістові, 
покращити ефективність моєї подальшої діяльності.

Школа демократії надзвичайно важлива для таких регіонів як 
Панкісі, які населяються етнічними та релігійними меншинами, 
де рівень політичної та громадської участі надто низький. Такі 
проекти допомагають збільшити кількість молодих людей, які 
хочуть змінити своє середовище життя на краще та знайти 
однодумців».

Рамзан Горгішвілі 
(Панкісі, громадський 
активіст)

Марина Гумашвілі 
(Панкісі, юрист органу із 
надання соціальних послуг 
м. Ахмета)

ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ

Заснування Школи демократії Панкісі є 
однією з важливих інновацій. Незважаючи на 
те, що в Центрі Телаві за рік було лише один 
чи два учасники із Панкісі, через соціально-
політичну ситуацію, стало важливим створити 
окрему школу в цьому регіоні. Школу було 
відкрито у Телаві, і лекції проводилися там же, 
хоча половина групи є мешканцями Панкісі. 
Для них працює спеціальний транспорт, щоб 
не створювати додаткових труднощів. 

Потреба політичної участі та діалогу між 
суспільством та урядом у Панкісі Горж є 
досить гострою. Для жителів Панкісі важливо 
збільшити участь у суспільному та політичному 
житті країни, для представництва у місцевих 
та законодавчих органах влади, для того, 
щоб бути почутими та для врахування їх 
інтересів при прийнятті рішень. Саме в цьому 
й допомагає Школа демократії.
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Кирило Третяк: «У 2018 році ми запустили нову дуже цікаву 
програму для жінок-політиків України, яким необхідне політичне 
фінансування. Для них це питання особливо актуальне, оскільки 
в Україні, як і в багатьох інших країнах, одним із головних 
перешкод політичної участі жінок є брак фінансування. В той 
же час партії номінують кандидатів, які можуть фінансувати 
власні виборчі кампанії чи пожертвувати кошти в «скарбничку» 
партії. Участь у політичному марафоні стала важчою для жінок, 
тому ми розпочали довготривалу програму для навчання жінок 
заробляти кошти незалежно від політики та фінансувати 
власні виборчі кампанії. У проекті ми зібрали невелику групу 
українських жінок-політиків - як з великих міст, так і з містечок 
- для того, щоб навчити їх основ політичного фінансування. 
Другий етап передбачав детальне планування кампанії. Зараз 
ми працюємо з кожною індивідуально, вживаючи конкретних 
заходів для фінансування їх кампаній, реклами та виборчих 
штаб-квартир. Для нас успіх цих людей дуже важливий, 
оскільки ми зможемо допомогти іншим, наслідуючи їх приклад.»

2018 був роком консолідації програми СЦБД в Україні - наша діяльність та 
проекти стали стабільнішими та ситематичнішими: програми, започатковані 
минулого року, стали обов’язковими; було сформовано стабільний 
колектив, а наше розуміння держави покращилося. Однією з наших новинок 
стало створення Школи демократії у Полтаві, одному із найважливіших 
культурних центрів України.

СЦБД
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Минулого року ми видали низку важливих досліджень та публікацій. В деяких з них 
висвітлено події 2018 року, інші  аналізують конкретні заходи 2017 року. Кожна з них 
є корисним джерелом висновків та оцінок експертів, політологів, політиків та загалом 
усіх зацікавлених сторін.

Публікації СЦБД

«Політика та демократія - обов’язково 
для прочитання» Книга2, 2017 р.
Колекція трактатів авторів: Ісая Берлін, Роберт Каган, 
Гільєрмо О’Доннелл, Френсіс Фукуяма, Керол Хайтман, 
Тімоті Ґартон Еш; Юрґен Габермас

Перекладачі: Торніке Шарашенідзе, Гіа Нодіа, Кетеван 
Кіхавелідзе, Маріам Чіхладзе, Шорена Лорткіпанідзе, Ніно 
Жваніа

«Обов’язково для прочитання» - це серія грузинських 
перекладів важливих політичних статей, опублікованих 
Регіональним офісом східноєвропейського сусідства 
Нідерландського інституту багатопартійної демократії (НІБД).

Перша частина цієї книги, яку було видано у 2015 році, швидко 
набула популярності завдяки своїм цікавим політичним есе, 
значну частину яких не було видано грузинською мовою. 

Ідея роботи над книгою з’явилася при перекладі декількох 
статей для студентів Школи демократії, а потім було 
оголошено про її детальніше опрацювання. Було вирішено 
перекласти та опублікувати важливі есе, без яких розвиток 
політичних та суспільних наук у сучасному світі неможливий. 
Ці твори продовжують формувати дебати на тему міжнародної 
політики та демократизації. Збірник складається з таких есе.

ПУБЛІКАЦІЇ  СЦБД
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Участь жінок в політиці України 
висвітлює поточну ситуацію в цій сфері. На перший погляд, 
політичні лідери вітають участь жінок у політиці та пропагують 
гендерну рівність, але партійні списки та кількість жінок на 
керівних посадах говорять про протилежне. Дослідження 
аналізує поточну ситуацію.

Аналіз поточного стану політичної освіти 
в Україні
Беручи до уваги, що Школи демократії є політичною освітньою 
програмою, ми хотіли зрозуміти, що відбувається в країні, 
що робили самі політичні партії для навчання та соціалізації 
своїх учасників, що є однією із їх найважливіших функцій. 
Ми також вивчили роботу інших міжнародних організацій у 
цьому питання для того, щоб не повторюватися і, в той же 
час, значно удосконалити свою програму.

Третя публікація аналізує Роль молодіжних 
відгалужень партій у залученні молоді до 
політичного життя України
Ситуація тут схожа, як і з залученням жінок: на перший погляд 
політики вітають прихід молодих людей в політику, «свіжа 
кров» та свіже бачення, але на практиці картина кардинально 
протилежна, і це дослідження об’єктивно ілюструє ситуацію.

ПУБЛІКАЦІЇ  СЦБД
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Четверта публікація розглядає Цінності, 
програми та заходи: Дослідження 
ідеологій та законодавчих позицій 
українських політичний партій
Ми дослідили, що саме конкретна партія хоче сказати 
громадянам, курс ї ї діяльності, а також які саме рішення 
вона відстоює. Ця публікація відображає багато цікавих 
фактів, які становлять ґрунт для подальших цінних 
досліджень експертів та міжнародних організацій.

Експертний аналіз виборчих програм 
кандидатів на посаду мера Тбілісі
Автори: Гіві Корінтелі, Давид Лежава, 
Кока Кігурадзе, Іраклі Жваніа, CENN

Публікація є експертним аналізом передвиборних програм 
кандидатів у мери Тбілісі на основі самих програм кандидатів, 
які об’єднано в декілька тематичних блоків. Вона включає 
теми, актуальні для міста та його жителів, як наприклад, 
економічна політика, соціальні відрахування, управління 
містом, державна інфраструктура, мобільність міського 
населення, житлові, екологічні та культурні питання, проблеми 
молоді та спорту. Це ті питання, які було детально обговорено 
в публікації, джерелом для якої були передвиборні промови 
та програми самих кандидатів у мери Тбілісі. 

Цю публікацію було підготовлено Східноєвропейським 
центром багатопартійної демократії (СЦБД) за фінансової 
підтримки Посольства Королівства Нідерланди у Грузії.

ПУБЛІКАЦІЇ  СЦБД
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Оцінка гендерної рівності серед 
політичних партій Грузії
Автори: Бакур Квашілава, Хатіа Горгілашвілі, Звяд 
Баркайя

Рейтинг гендерної рівності політичних партій Грузії оцінюється 
у трьох вимірах - виборчому, інституційному та програмному. 
Кожен з цих вимірів складається із ряду показників, 
яким надається попередньо встановлене значення, а 
масив елементів, отриманий в результаті цього, може 
використовуватися для створення спільного показника 
гендерної рівності у політичних партіях. Перший рейтинг 
гендерної рівності серед політичних партій було проведено 
у 2014 році. Це третій рейтинг, і він стосується 2017 року.

Залучення етнічних меншин до 
політичного процесу у контексті 
президентських виборів 2018 у Грузії
Автори: Бакур Квашілава

Публікацію було підготовлено Східноєвропейським центром 
багатопартійної демократії (СЦБД) за фінансової підтримки 
Верховного Комісара ОБСЄ у справах національних меншин 
у рамках проекту «Багатопартійний діалог - посилення участі 
національних меншин у політичному житті». Тему цією публікації 
було обрано на основі аналізу питань, які обговорювалися 
протягом консультацій та зустрічей з політичними партіями, 
залученими до проекту. Дослідження «Політична та суспільна 
інтеграція національних меншин після вивчення держаної 
мови: Виклики та можливості, приклад Панкісі Горж» - 
короткий виклад чотирьох основних компонентів інтеграції 
національної меншини та аналіз причин вникнення проблем 
місцевого населення Панкісі Горж.

ПУБЛІКАЦІЇ  СЦБД
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Залучення етнічних меншин до політичного 
процесу у контексті президентських виборів 
2018 у Грузії
Автори: Бакур Квашілава

Публікацію було підготовлено Східноєвропейським центром 
багатопартійної демократії (СЦБД) за фінансової підтримки 
Верховного Комісара ОБСЄ у справах національних меншин у рамках 
проекту «Багатопартійний діалог - посилення участі національних 
меншин у політичному житті». Теми цієї публікації було обрано на 
основі аналізу питань, які обговорювалося протягом консультацій та 
зустрічей з політичними партіями, залученими до проекту. Політичне 
есе «Національні меншини на порядку денному політичних партій 
Грузії» висвітлює рівень актуальності питання національних меншин 
у програмі та стратегічних документах політичних партій. Політичне 
есе «Національні меншини перед обличчям російської пропаганди» 
аналізує вплив російської пропаганди на рівень інтеграції національних 
меншин у громадське та політичне життя.

Гроші та політика: Законодавчі, 
інституційні та культурні фактори 
політичної конкуренції
Автори: Леван Цуцкірідзе 

У роботі розглянуто політичний підтекст грошей та висвітлено 
шляхи досягнення справедливішої та ефективнішої політичної 
і виборчої конкуренції. Така конкуренція забезпечує 
відповідність політики спільним фінансовим інтересам.

Децентралізація в Україні 
та Одеській області
Автори: Др. Сергій Саханенко

Аналітичний допис «Круглий стіл СЦБД в Україні та Одеській 
області», авторства Сергія Саханенка, експерта Одеського 
регіонального інституту державного управління. Він підсумовує 
аргументи та пропозиції, висунуті експертами протягом круглого 
столу СЦБД в Одесі 16 листопада 2017 року. З-поміж іншого, 
він піднімає питання економічних та політичних обґрунтувань 
дебатів щодо децентралізації, подальший вплив децентралізації 
на політичні партії та політичні системи України, а також виклик, 
що становить для місцевих політичних сил.

ПУБЛІКАЦІЇ  СЦБД
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Міжпартійна демократія: Шлях до 
політичного відновлення
Автори: Леван Цуцкірідзе

Останні роки можна вважати роками застою демократії. Для цього 
існує багато причин, серед них сповільнення економіки демократії 
чи зростання грошового впливу на політику, який дистанціює 
виборців від політики. У багатьох демократичних країнах цей 
процес відображено у зниженні довіри до партій та парламенту, 
скорочення партійного членства, підвищення середнього віку 
членів партій, зміцнення екстремістсько-популістських партій, 
а також послабленні традиційних, демократичних та політичних 
партій. Ця публікація присвячена пошукам шляхів та альтернатив 
подолання цих проблем.

Децентралізація в Україні та 
Львівській області
Автори: Др. Мар’ян Лопата, др. Євген Ланюк

Аналітичний допис «Круглий стіл СЦБД в Україні 
та Львівській області» написано др. Мар’яном 
Лопатою та др. Євгеном Ланюком, експертами із 
центру інноваційних досліджень. Він підсумовує 
аргументи та пропозиції, висунуті експертами 
протягом круглого столу СЦБД у Львові 24 
листопада 2017 року. Публікація, з-поміж іншого, 
говорить про переваги та недоліки процесу 
децентралізації, вплив реформи децентралізації 
на політичні партії та політичну систему України, 
а також на особливі риси процесу децентралізації 
у Львівській області.

ПУБЛІКАЦІЇ  СЦБД
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Партнери СЦБД у 
побудові демократії

Східноєвропейський центр багатопартійної демократії (СЦБД) активно 
співпрацює з різними організаціями, які діють в якості партнерів СЦБД 
та спонсорів у впровадженні його програм.

Головними донорами СЦБД є:
• Нідерландський інститут багатопартійної демократії (НІБД)
• Посольство Королівства Нідерланди в Грузії
• Верховний Комісар ОБСЄ у справах національних меншин
• Європейський Союз

Embassy of the
Kingdom of the Netherlands
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СЦБД онлайн

Сайт інформації для виборців:
www.Partiebi.ge

www.Presidenti.ge

Інформація про Школи демократії СЦБД 
www.eecmd.org

Електронна бібліотека
www.eecmd.org

СЦБД в Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC0dFTxwSSqZiV_qqq-RQAMQ

СЦБД в Twitter
https://twitter.com/eecmd_org?lang=en
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