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EECMD დამოუკიდებელი ორგანიზაციაა, რომელიც 2017 წელს 
ნიდერლანდების ინს ტიტუტის მრავალპარტიული დემო კრატიისთვის 
(NIMD) ბაზაზე დაარსდა. ეს უკანასკნელი 2000 წელს ჰააგაში ადგი-
ლობრივმა საპარლამენტო პარტიებმა დაა ფუძნეს - იმ ქვეყნების 
დასახმარებლად, რომელნიც დემოკრატიულ რეფორმებში 
მხარდაჭერას საჭიროებდნენ. NIMD-ის ფოკუსში საქართველო 
2009 წელს მოექცა. სწორედ მაშინ შეიქმნა ჩვენი ოფისი, რომელიც 
რამდენიმე წლის შემდეგ NIMD-ის წარმომადგენელი გახდა ჯერ 
სამხრეთ კავკასიაში, შემდეგ კი აღმოსავლეთ ევროპის სამეზობლოში. 
2017 წელს გადაწყდა, დამოუკიდებელ ორგანიზაციად დავფუ-
ძნებულიყავით - საამისოდ უკვე საკმაო რესურსი და გამოცდილება 
გაგვაჩნდა.

შარშანდელის მსგავსად, EECMD-ის პრიო რიტეტი მიმდინარე 
წელსაც პოლიტიკური გარემოს გაუმჯობესება და დემოკრატიული 
პოლიტიკური კულტურის გაძლიერებისკენ სწრაფვაა, რასაც 
არსებული პროექტები ემსახურება. ამჟამად საქართველო და 
უკრაინა EECMD-ის ყველაზე მსხვილი მიმართულებაა. ამის გარდა, 
გვაქვს პროგრამები სომხეთში, მოლდოვასა და ყირგიზეთში. 
საქართველოსა და უკრაინის რეგიონებში ორგანიზაციის 10 ოფისი 
მოქმედებს. ვმუშაობთ დემოკრატიული პოლიტიკური პარტიებისა 
და მოძრაობების განვითარების, შიდაპარტიული დემოკრატიის 
გაძლიერების, პოლიტიკური განათლების, ახალი ტექნოლოგიების, 
ეროვნული უმცირე სობების, გენდერული თანასწორობისა და სხვა 
საინტერესო კუთხით.

ვინ ვართ 
ჩვენ
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დემოკრატიულ ქვეყნებს 
სჭირდებათ დემოკრატიული 
პოლიტიკური პარტიები:

ღია და გამჭვირვალე პოლიტიკური 
პარტიების გარეშე შეუძლებელია 
ნამდვილი დემოკრატიის 
არსებობა, ამიტომ მხარს 
ვუჭერთ მათ, რათა გაზარდონ 
სხვადასხვა ჯგუფების ჩართულობა 
პოლიტიკურ ცხოვრებაში. 
განსაკუთრებულ ყურადღებას 
ვუთმობთ ახალი ტექნოლოგიების 
გამოყენებას პოლიტიკური 
ორგანიზების საქმეში, გენდერულ 
თანასწორობას და პოლიტიკურ 
პროცესებში უმცირესობების 
წარმომადგენელთა 
მონაწილეობას.

დემოკრატიას სჭირდება 
თავისუფალი და 
სამართლიანი პოლიტიკური 
კონკურენცია:

ხელს ვუწყობთ პოლიტიკურ 
და სამოქალაქო ჯგუფებს, 
დახვეწონ საარჩევნო 
კანონმდებლობა თუ 
პოლიტიკური პარტიების 
საქმიანობასთან 
დაკავშირებული რეგულაციები, 
რათა პოლიტიკური 
მისწრაფებების გამოსახატად 
ყველას ჰქონდეს ხმა და 
სივრცე. 

ჩვენ მიგვაჩნია, რომ:

საქმიანომა ხუთ მთავარ 
პრინციპს მოიცავს

დემოკრატია ეყრდნობა 
დემოკრატებს:

ვმუშაობთ დემოკრატიული 
ლიდერების ინდივიდუალური და 
კოლექტიური შესაძლებლობების 
გასაუმჯობესებლად. ყურადღებას 
ვამახვილებთ დემოკრატიულ 
ღირებულებებსა და 
არაძალადობრივი პოლიტიკური 
ქმედებისთვის საჭირო ცოდნასა 
და უნარ-ჩვევებზე.

დემოკრატია დაუსრულებელი 
პროცესია:

დაინტერესებულ მხარეებს 
ვუზიარებთ ინოვაციურ იდეებს 
და დაგროვილ ცოდნას 
დემოკრატიზაციის გზაზე 
არსებული პრობლემების 
გადასაჭრელად და პოლიტიკურ 
ცხოვრებაში მათი მონაწილეობის 
გასაძლიერებლად.

დიალოგი აძლიერებს 
დემოკრატიას:

გვჯერა კონსენსუსის ძალის და 
ხელს ვუწყობთ მრავალპარტიულ 
დიალოგს, რათა გავუმკლავდეთ 
პოლიტიკური ტრანსფორმაციის 
გამოწვევებს.

EECMD
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ძვირფასო მკითხველო, 

დემოკრატიულ პროცესებში, ეკონომიკურ 

ტერმინოლოგიას თუ მოვიშველიებთ, ქმე-

დე ბას მოთხოვნა და მიწოდება განსა ზღ-

ვ რავს. მიწოდების მხარეს პოლიტი კო-

სები წარმოადგენენ, მოთხოვნის მხარეა 

- საზოგადოება, რომელიც დიდწილად 

განაპირობებს პოლიტიკური პარტიებისა და 

პოლიტიკოსთა რაგვარობას. სწორედ ის, თუ 

რა საკითხები აინტერესებთ მოქალაქეებს, 

ვის დაუჭერენ მხარს, როგორი პოლიტიკოსები 

უნდათ, რომ ჰყავდეთ - პოლიტიკური ველის 

სპექტრს და ხასიათს განსაზღვრავს. 

გასულ წელს აქტიურად ვმუშაობდით ორივე 

მიმართულებით: როგორც პოლიტიკურ 

პარტიებსა და მოძ რაო   ბებთან, ასევე, 

ძლიე რი დემო კრა ტიული მოთხოვნის ფორ

მირე ბის თვის  საზოგა დოებასთან. 

დღეს ბევრს საუბრობენ დემოკრატიის 

განახლებასა და გაჯანსაღებაზე. არავინ 

დავობს, რომ მეტი დემოკრატია გვჭირდება, 

თუმცა, აუცილებელია ეს ყველაფერი იყოს 

უკე თესი ხარისხობრივადაც. არჩევნებზე 

ამომრ ჩეველთა სიმრავლე დემოკრატიის 

გამართულობას არ ნიშნავს, არჩევნები დემო-

კრატიის აუცილებელი, თუმცა არასა კმარისი 



9
EECMD

წლიური ანგარიში 
2019მისასალმებელი სიტყვა

ელემენტია. სწორედ დემო კრატიის ხარისხის 

გაუმჯობესებისკენ იყო მიმართული გასულ 

წელს მთელი ჩვენი ყურადღება.

კიდევ ერთი საკითხი ტექნოლოგიურ ცვლი-

ლებებს ეხება, რომლებიც პოლიტიკურ 

პროცესებზე გლობალურად ზემოქმედებს. 

არაერთი ქვეყნისა და სახელმწიფოსთვის ეს 

დიდი გამოწვევაა და ინოვაციურ მიდგომას 

საჭიროებს, მათ შორის, ცვლილებებისად-

მი მზადყოფნის თვალსაზრისითაც. ახალი 

ტექნოლოგიები უზარმაზარი ძალაა და 

მნიშვნელოვანია, ამ ყველაფერს რა კუთხით 

წარვმართავთ: ჩვენი თავისუფლების გასა-

ძლიე რებლად, თუ პირიქით - საშუა ლებას 

მივცემთ ანტიდემოკრატიულ ძალებს, ციფ-

რული კონტროლისა და ზედა მხედ ველო-

ბის შესაძლებლობები ჩვენს წინააღმ დეგ 

გამოიყენონ. გასულ წელს კიდევ უფრო მე-

ტად ჩავერთეთ „ციფრული დემო კრატიის“ 

საკითხების შესწავლაში და ჩვენს ცოდნას 

პარტნიორებსაც ვუზიარებდით.

თანამედროვე ტექნოლოგიური ინს ტრუ

მენტების შეფასება, ადაპ ტირება და 

მათი პოლიტიკური პარტიე ბისა და პო

ლი   ტი კოსებისათვის მიწო დება ჩვენი საქ

მიანობის მნიშვ ნელოვანი ნაწილი იყო. 

2020 წელს ეს მიმართულება კიდევ უფრო 

პრიო რიტეტული გახდება: წინასაარჩევნო 

პერიოდში დემოკრატიული პოლიტიკური 

ძალებისთვის ამომრჩევლებთან ურთი-

ერ თობის თანამედროვე, ეფექტურ და 

იაფ მეთოდებზე წვდომა განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია.

გასული წლების მსგავსად, უკრაინაში შარ-

შანაც რთული პოლიტიკური წელი იყო, თუმ-

ცა, საქართველოსგან განსხვავებით, სადაც 

2018 წელთან შედარებით დემო კრა ტიის 

ხარისხი გაუარესდა, უკრაინას წინსვლა ჰქონ-

და - პროცესები უკეთესი მიმართულებით 

განვითარდა. გასულ წელს იქ მნიშვნელოვანი 

არჩევნები ჩატარდა და ჩვენ სპეციალურად 

ამ წლისათვის შევქმენით ვებგვერდი, სადაც 

მოქალაქეებს უკრაინულ ენაზე ვაწვდიდით 

ძირითადი პოლიტიკური პარტიების შესახებ 

ინფორმაციას; დნეპრსა და კიევში გავხსე-

ნით დემოკრატიის ორი ახალი სკოლა, რაც 

სამომავლოდ კიდევ უფრო დაეხმარება 

დემოკრატიული პროცესების გაჯანსაღებას; 

ვიმუშავეთ ადგილობრივი აქტივისტებისა 

და დემოკრატიული პოლიტიკური ძალების 

ხელშეწყობა-განვითარებისთვის.

2019 წელს გაგრძელდა ჩვენი თანა მშ

რომლობა დემოკრატიულ მოძრაო ბებ თან 

მოლდოვასა და ყირგიზეთშიც.

უაღრესად საინტერესო ტრენინგ და სას-

წავლო პროგრამების ციკლი გვქონდა 

პოლი ტიკური დიალოგის, საარჩევნო სის-

ტემებისა და ისეთ მნიშვნელოვან თემებ-

თან დაკავშირებით, რომელზეც საზო-

გა  დოებაში ბევრს ლაპარაკობენ, თუმცა 

ცოდ ნა ნაკლებია. მაგალითად, საარჩევ ნო 

სისტემებზე მსჯელობისას ხშირად - ნე ბით 

თუ უნებლიეთ, ფაქტებს ამახინჯებენ. გასულ 

წელს არაერთგზის გვესმოდა, თით ქოს მაჟო-

რიტარების არარსებობისას პარლამენტში 

ადგილობრივ ინტერესებს ვერა ვინ დაიცავ-

და. სინამდვილეში, სრულიად პრო პორციული 

სისტემა არ გულისხმობს ადგი ლობრივი 

ინტერესების უგულებელყოფას. სულაც, პირი-

ქით. ხარისხიანი პოლიტიკური განათლება 

სწორედ მსგავს მითებს ფანტავს. 

გასულ წელს ჩვენი ერთერთი პრიო რიტეტი 

საქართველოში შედა რე ბით ახალ პოლი

ტიკურ ძალებ თან თანამშრომლობა იყო. 

მიზანი - დავხმარებოდით მათ ორგანი ზა-

ციუ ლი საქმიანობის გაძლიერებაში - ცოდ-
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ნის მიწოდების, ტექნიკური მხარდაჭერის 

თვალსაზრისით, რათა უფრო ძლიერ ორგა-

ნიზაციებად ჩამოყალიბებულიყვნენ. 

როგორც აღვნიშნე, 2019 წელს დემო კრატიის 

მიმართულებით საქარ თვე ლომ დიდი 

ნაბიჯი გადადგა უკან. 

ჩვენი დემოკრატიის ხარისხი გაუარესდა, 

მიუხედავად ბევრი მცდელობისა ქვეყნის 

შიგნითაც და საერთაშორისო თანამე-

გობრობისგანაც - პროცესი დადებითად 

წარგვემართა. ეს, რა თქმა უნდა, გულდასა-

წყვეტია, მაგრამ ვცდილობთ, შევა ფერხოთ 

კრიზისის გაღრ მავება. პრო გრამები, რო-

მელ თაც ჩვენი ორ განიზაცია სხვადასხვა 

მიმართულე ბით ახორციელებს, ამ კრიზისის 

დაძლევას ისახავს მიზნად. 

2020ში, რომელიც საარჩევნო წელია, 

მნიშვნელოვანი პროექტების განხორ

ციელებას ვგეგმავთ. 

რამდენიმე მიმარ თულებით ვიმუშავებთ. ერთ-

ერთი - პრო დემოკრატიული მოძრაობების 

მხარ დაჭე რაა, რათა, რაც შეიძლება მეტი 

ნამდვილი დემოკრატი ვიხილოთ საქარ-

თველოს პარ ლამენტში; პოლიტიკურ პარტიებს 

რიგ სფეროებში პოლიტიკის დაგეგმვის 

უკეთესი უნარები სჭირდებათ. ჩვენი ამოცანაა, 

დავეხმაროთ მათ სოციალ-ეკონომიკური 

პოლიტიკისა და რეფორმების ძირითადი 

საკითხების უკეთ გააზრებაში.

გასული არჩევნების მსგავსად, ვაპირებთ 

ამომრჩეველს მივაწოდოთ ინფორმაცია 

პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო 

პროგრამებზე, რაც გააადვილებს გადა წყ-

ვეტილების მიღებას. ამას ემსახურება რამ-

დენიმე წლის წინ შექმნილი ვებგვერდი 

- www.Partiebi.ge; დავეხმარებით დემო-

კრატიის სკოლების ირგვლივ შემო კრებილ 

აქტივისტებს და მოქალაქეებს, დასახონ 

რეგიონული განვითარების სამოქალაქო 

ხედვები; წამოჭრან თემები, რომლებიც 

კონკ რეტული ქალაქისა თუ რეგიონისთვის 

მნიშვ ნელოვანია; ეკონომიკურ პროგრამად 

გარდაქმნან თავიანთი მოთხოვნები. ხელს 

შევუწყობთ, პირდაპირ დიალოგში ჩაერ-

თონ პოლიტიკოსებსა და ადგილობრივ 

ხელი სუფლებასთან. შედეგად, წინასაარ-

ჩევნო პროგრამებსა და მმართველობით 

გადაწყვეტილებებში საზოგადოების ინტე-

რესები და პრობლემები უფრო მეტად 

წარმოჩინდება.

2020 მნიშვნელოვანია უკრაინის თვისაც 

 წელს იქ ადგილობ რივი არჩევნები 

ტარდება. 

იქაც, როგორც საქართველოში, ჩვენი ამო-

ცანაა, დემოკრატიის სკოლებმა მოა ხერხონ 

ადგილებზე უფრო ჯანსაღი დებატების წარ-

მართვა - დემოკრატიული რეფორმები სა 

და მმართველობის გაუმ ჯო ბესების მიმარ-

თულებით; ასევე, თავიანთი სოციალურ-

ეკო ნომიკური მოთხოვნები უფრო ნათელ 

ხედვებად ჩამოაყალიბონ და ისე მოითხოვონ 

მათი ცხოვრებაში გატარება.

საარჩევნო პროგრამებზე მუშაობისას 

ხშირად აღმოჩნდება, რომ სხვადასხვა, 

იდეო  ლოგიურად სრულიად განსხვავებულ 

პარტიებს პროგრამულად ბევრი საერთო 

აქვთ. აქ ყველაზე კარგად ჩანს კომპრომისის 

სივრცეები - სად არის განსხვავება და სად 

შეიძლება თანხვედრა. საგარეო პოლი ტიკის, 

განათლების, ტერიტორიული მთლიანო ბის 

მიმართულებით უმეტესობას მსგავსი ხედ ვები 

აქვს, თუმცა პოლიტიკური გარემო აიძუ ლებს, 

განსხვავებებზე გაამახვილონ ყურად ღება. 

ჩვენ კი პირიქით - გვინდა, გააცნობიერონ, 

რამდენი საერთო აქვთ. სწორედ ამის მიღ-

მისასალმებელი სიტყვა



11
EECMD

წლიური ანგარიში 
2019

წევას ვცდილობთ დემოკრატიული პოლი-

ტიკური კულტურის განვითარებით, სწავ-

ლებებით, შეხვედრა-დიალოგებით.

წლებია, ჩვენი ორგანიზაცია ორი მიმარ

თულებით მუშაობს: 

მოქალაქეთა საზო გადოებრივ-პოლიტი-

კური განათლების დონის ასამაღლებლად 

და პოლიტიკურად პასუხისმგებლიანი 

ორგანიზაციებისთვის საქმის კეთების 

მეტი შესაძლებლობის მისაცემად. ამ 

პროგრამების მეშვეობით მხარს ვუჭერთ 

პოლიტიკურ განახლებას, რადგან ვხედავთ, 

რომ აუცილებელია ამ სფეროში ახალი 

ორგანიზაციებისა და ლიდერების გამოჩენა, 

ახალ თემებზე გადართვა. გარკვეულწილად 

ეს პროცესები დაიწყო - თუ ბოლოდროინ-

დელ საპრო ტესტო მოძრაობას გადავხე-

დავთ, ვნახავთ, რომ თაობა შეიცვალა, 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში 

ბევრი ახალი სახე გამოჩნდა, თუმცა ეს 

საკმარისი არაა და მეტი მხარდაჭერა სჭირ-

დებათ მათაც, ვინც პოლიტიკაში პირველ 

ნაბიჯებს ახლა დგამს.

იმისათვის, რომ უფრო მეტ საინტერესო 

ადამიანს მივწვდომოდით, გასულ წელს 

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახ

ლე დაინერგა: პროგრამებში, რომელთაც 

დემოკრატიის სკოლებში ვახორ ციელებთ, 

მონაწილეთა ნაწილი საზოგადოებრივად 

აქტიური ადა მიანებისგან დავაკომპლექ-

ტეთ, ნაწილი - სხვა მოქალაქეების - სხვადა-

სხვა სოფლისა და დაბის მცხოვრებთაგან, 

რომლებიც არც არასამთავრობო ორგა-

ნიზაციებში მუშაო ბენ და არც რაიმე სახის 

ორგანიზაციის წევ რები არიან. ვფიქრობ, ეს 

კიდევ უფრო შეუწ ყობს ხელს მოსახლეო-

ბაში დემოკრატიული ღირებულებების დამ-

კვიდრებას, ახალი ლიდერების აღმოჩენას 

და სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლებას.

2020 საყოველთაო გამოწვევაა, რო მელიც 

დაგვანახებს, რა შეგვიძლია პოლიტიკური 

განვითარების თვალსა ზრისით და სად 

ვართ. 

შეგვიძლია თუ არა, ვიყოთ დემო კრატიულნი, 

გვაქვს ამის პოტენციალი თუ - არა. ჩვენი 

საქმიანობის მთავარი ღერძიც ესაა - შევ-

ქმნათ შესაძლებლობები დემოკრა ტიის 

განვითარებისთვის პოლიტიკურ კლას ში, 

საზოგადოებაში, ყველგან, სადაც ვმუშაობთ 

და ვართ. ეს მნიშვნელოვანია, იმდენად, 

რამდენადაც დემოკრატია ზემოდან ქვემოთ 

არ მოძრაობს - ის ქვემოდან ზემოთ მიიკვლევს 

გზას. რომელიღაც ქალაქის მკვიდრი თავისი 

გადასახადისთვის იბრძოლებს, ეროვნული 

უმცირესობა საკუთარ უფლებებს დაიცავს; 

ქალები შეეცდებიან, უფრო მეტად ჩაერ-

თონ პოლიტიკაში მათთვის მნიშვნელო-

ვანი საკითხების გადასაწყვეტად. ჩვენ კი 

ყველას ერთად ამ უნარების გაძლიერებაში 

დავეხმარებით.

ლევან ცუცქირიძე

აღმოსავლეთ ევროპის 
მრავალპარტიული დემოკრატიის 

ცენტრის აღმასრულებელი 
დირექტორი

მისასალმებელი სიტყვა
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ლევან ცუცქირიძე
აღმასრულებელი დირექტორი

ლევან ცუცქირიძე EECMD-ს 2009 წლიდან 
ხელმძღვანელობს. მისი აზრით, EECMD-ის 
საქმიანობა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვა ნესი 
მხარდაჭერაა, რაც საერთაშორისო თანა მეგო-
ბრობამ თუ სამოქალაქო სექტორმა ახალ გაზრდა 
დემოკრატიის ქვეყნებს შეიძლება აღმოუჩინოს. 

„დემოკრატიას არ ქმნის ცალკეული არჩევ-
ნები ან რამდენიმე წარმატე ბული რეფორმა. 
მხოლოდ დემო კრატიულ ინსტიტუ ტებსა და 
დემო კრატიული პოლიტიკის სამო ქალა ქო 
ტრადიციაზე შენდება ისეთი სახელმწიფოები, 
რომლებიც პოლი ტიკაში მუდმივად არსებულ 
შიდა თუ საერთაშორისო რყევებს გაუ მკლავ-
დებიან და მოახერხებენ შეი ნარჩუნონ 
და დაიცვან საერთო და ინდივიდუალური 
თავისუფლება. სწორედ ასეთი სახელმ-
წიფოების შენებაში მონაწილეობს EECMD 
თავისი პროგრამების საშუალებით“.

სალომე მუხურაძე
პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერის 
პროგრამის უფროსი ოფიცერი

სალომე EECMD-ს გუნდის წევრია 2013 
წლიდან. მისი ძირითადი საქმიანობა 
პოლი ტიკური პარტიების მხარდაჭერის 
პროგ რამისა და მიმდინარე პროექტების 
მართვა-განხორციელებას უკავშირდება; 
სალომე ზრუნავს EECMD-ს სტრატეგიულ 
პარტ ნიორებთან (პოლიტიკური პარტიები, 
სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფები, საერთა-
შორისო ორგანიზაციები და სხვა) ეფექტური 
კონტაქტების დამყარებასა და განვითარე ბაზე; 
პროგრამის ფარგლებში ხელმძღვანელობს 
სემინარებს, ვიზიტებსა და ორმხრივ თუ მრა-
ვალმხრივ შეხვედრებს პოლიტიკურ პარტიებს, 
საერთაშორისო ორგა ნიზაციებსა და სხვა 
ჩართულ მხარეებს შორის. 

სალომეს სამუშაო გამოცდილება EECMD-ს 
განვითარების პარალელურად მდიდრდება. 
მისთვის ძვირფასია ის ფასეულობები, რასაც 
ჩვენი ორგანიზაცია ემსახურება. მიიჩნევს, 
რომ ქვეყნის მომავალს დემოკრატიული და 
პოლიტიკურად მრავალფეროვანი გარემო 
განსაზღვრავს.

„მჯერა, სწორედ ინკლუზიური და მრავალ-
ფეროვანი საზოგადოების მშენებლობა 
უზრუნველყოფს საქართველოს და ზოგადად, 
რეგიონის მდგრად განვითარებას. ამისკენაა 
მიმართული EECMD-ს საქმიანობაც“.
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ნინო ხითარიშვილი
დემოკრატიის განათლების პროგრამის 
უფროსი ოფიცერი

ნინო 2017 წლიდანაა ჩვენი გუნდის წევრი 
და ხელმძღვანელობს ორგანიზაციის ერთ-
ერთ მთავარ მიმართულებას - დემო კრა-
ტიის განათლების პროგრამას. მისი ძირი-
თადი მოვალეობებია: საქართველოს ხუთ 
რეგიონში დემოკრატიის სკოლების ყოველ-
დღიური საქმიანობის კოორდინაცია; 
USAID–ის დაფინანსებით, DRIVE Democracy 
- ამომ რჩეველთა ინფორმირების შესახებ 
პროექტის მართვა; პროგრამის ფარგლებში 
პარტნიორებათან, დონორებთან და სხვა 
ჩართულ მხარეებთან კომუნიკაცია და სხვა. 

ნინო მიიჩნევს, რომ დემოკრატიის განათლების 
პროგრამით განხორციელებული პროექტები 
ხელს უწყობს არა მხოლოდ პოლიტიკოსთა 
ანგარიშვალდებულების გაზრდას ამომრჩევ-
ლის წინაშე, არამედ ძლიერი სამოქალა-
ქო საზოგადოების ჩამოყალიბებასაც, რაც 
დემოკრატიული განვითარების ერთ-ერთი 
წინაპირობაა.

„მიხარია, რომ EECMD-ში მუშაობით საშუა-
ლება მეძლევა განვახორციელო პროექტები, 
რომელიც ითვალისწინებს რეგიონებში 
ახალგაზრდების, მომავალი ლიდე რებისა თუ 
პოლიტიკურად აქტიური პირების განათლებას 
და მხარდაჭერას“.

შორენა ჯოელ
ფინანსურ-ადმინისტრაციული ოფიცერი

შორენა 2015 წლიდანაა ჩვენს რიგებში. მისი 
ძირითადი საქმიანობაა EECMD-ს ფინანსური 
სტრუქტურის გამართულობა და მონიტორინგი; 
ბიუჯეტისა და შესყიდვების კონტროლი; 
სტრატეგიული ფინანსური გეგმის ფორმულირება 
ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფის 
მიზნით და სხვა. 

დემოკრატია მისთვის მნიშვნელოვანი ფა-
სეულობაა, განსაკუთრებით დღეს, როცა ნე-
ბისმიერს შეუძლია ხარისხიანი განათლების 
მიღება და ამ ცოდნის ქვეყნის განვითარებაში 
გამოყენება. 

„ვცდილობ, მაქსიმალური წვლილი შევი-
ტანო ამ პროცესში, როგორც ფინანსურ-
ადმინისტრაციულმა ოფიცერმა. ჩემი საქ -
მიანობის სფერო და უნარ-ჩვე ვები მნიშვ ნე-
ლოვანია ორგანიზაციის გა მარ თუ ლი ფუნ-
ქციონირებისა და მისი მდგრა დობის თვის“.
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ნინო ყოჩიაშვილი
ფინანსური ასისტენტი/
ბუღალტერი

კირილ ტრეტიაკ
უკრაინის პროგრამის ოფიცერი

სამი წელია ნინო ჩვენს გუნდს 
შემოუერთდა. განათლე ბით 
ეკონომისტმა საერთაშორისო 
დონორებთან მუშაობის 
მრავალწლიანი გამოცდილე-
ბა EECMD-ს ფინანსური 
მდგრა   დობის კუთხით წარ-
მა ტე  ბით გამოიყენა. დე-
მოკრატიის შენებაში ყველას 
თავისი ადგილი აქვს და მისი 
როლი ცენტრ  ში ფინანსუ-
რი წარმოე  ბის გამართული 
ფუნქ  ციონი რებაა.ნინოს მო-
ვა  ლე ობებში შედის ორგა-
ნიზაციის ბუღალტრული 
აღრიცხ ვები, EECMD სტან-
და რტების შესაბამისად, 
ორგა ნიზაციული ხარჯების 
დროული და გამჭვირვალე 
ფინან სური ანგარიშგების 
უზრუნველყოფა; EECMD-ის 
ოფისის მიმდინარე ადმინი-
სტრა ციული და ლოჯისტიკური 
საქმიანო ბის მართვა და 
ხელმძღვანელობა.

კირილო წლების განმავლო-
ბაში უკრაინის პარლამენტის 
(ვერხოვნა რადა) სამდივნოში 
სხვადასხვა პოზიციაზე მუ-
შაობ და. 2007-2011 და 2014-
2016 წლებში ეკავა სამ  დივ -
ნოს საერთაშორისო ურთიერ-
თობების დე პარტამენტის 
დირექტორის თანამდებობა. 

2011 წელს აირჩიეს შავი 
ზღ ვის ეკონომი კური თანამ-
შრომ  ლობის ორგა ნიზა ციის 
(BSEC) საპარლამენტო ასამბ-
ლეის გენე რალურ მდივ ნად. 
მისი მოვალეობაა EECMD 
პროგ რამების მართვის მხარ-
დაჭერა დე მოკრატიუ ლი 
გან  ვითარების, კერძოდ, 
პო     ლი  ტიკური პარტიე ბის 
გან ვითარებისა და პო ლი -
ტი კური განათლების მი-
მარ თუ ლებით უკრაინაში. 
აგრე  თვე, უკრაინაში არსე-
ბუ ლი 5 დემოკრატიის სკო-
ლის გამართული მუშაობის 
უზრუნველყოფა და სასწავლო 
პროგრამების კოორდინაცია.

იულია ჰოროდჩანინა
პოლტავის დემოკრატიის 
სკოლის კოორდინატორი

იულია პოლტავის დემოკრა-
ტიის სკოლის კოორდინა-
ტორია. 2018 წლიდან ზრუ-
ნავს სკოლის პროექტების 
დაგეგმვა სა და კოორ დინა-
ციაზე, რომელთა შორი-
საა სასწავლო სესიები, 
შეხვედრები, დისკუსიები 
და დემო კრატიის სკოლის 
მიერ ორგანიზებული სხვა 
ღონისძიებები. ასე ვე, ევალე-
ბა პარტნიო რული ქსე ლის 
შენარჩუ ნება დემოკ რატიის 
სკო ლის ადგი ლობრივ დაინ-
ტერე სებულ მხარეებ თან, 
უკრაი ნის პოლიტიკური პარ-
ტიე ბის რე გიონურ ოფისე-
ბთან, პოლტავში მომუშავე 
არასამთავრობო და მედია 
ორგანიზაციებთან.

ჩვენი გუნდი
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ოლექსეი როჰოვიკ
ლვოვის დემოკრატიის სკოლის 
კოორდინატორი

ოლექსეი 2019 წლის ნოემბრიდან კურირებს 
ლვოვის დემოკრატიის სკოლას. მანამდე 
აქტიური ჟურნალისტურ-საექსპერტო გზა 
განვლო: მუშაობდა CHESNO სამოქალაქო 
მოძრაობის რეგიონულ ანალიტიკოსად და 
საგამოძიებო ჟურნალისტად; ლვოვის ანტი-
კორუფციული ფორუმის ინიციატივის კოორ-
დინატორად; იყო UPLAN პოლიტიკური და 
სამართლებრივი რეფორმების ცენტრის ექს-
პერტი; ხელმძღვანელობდა საინფორმაციო-
ანალიტიკურ ცენტრ - „თავისუფალ ხმას“. 
სხვადასხვა დროს იყო გლობალური უკრაინის 
ახალი ამბების პროექტის კოორდინატორი და 
არასამთავრობო ორგანიზაცია - „ახალგაზრდა 
დიპლომატიის ცენტრის“ პრეზიდენტი. 

დემოკრატიის სკოლებს სამოქალაქო განა თ-
ლების მნიშვნელოვან კერებად მიიჩნევს და 
ფიქრობს, რომ სერიოზულ როლს შეასრულებენ 
სამომავლოდ ქვეყნის განვითარებაში.

„ქვეყნის წარმატებას მისი პოლიტიკოსების, 
სამოქალაქო აქტივისტების, ჟურნალისტებისა 
და ახალგაზრდობის წარმატება განაპირო-
ბებს. სწორედ ამიტომ, არაფორმალური გა-
ნა თლების როლი გადამწყვეტია უკრაინის 
მომავლისათვის. დემოკრატიის სკოლები 
ქმნიან ახალი ლიდერების თაობას, რომელიც 
ქვეყნის დასავლური სტანდარტებისკენ სვლას 
განაპირობებს“.

იულია ტიმჩუკ
ოდესის დემოკრატიის სკოლის 
კოორდინატორი

იულია EECMD-ს გუნდს 2018 წელს შემოუ ერთდა. 
მანამდე სხვადასხვა საერთაშორისო ორგა-
ნიზაციაში მუშაობდა (გაეროს ლტოლვილთა 
უმაღლესი კომისარიატის (UNHCR) პროექტში 
- პროექტის ასისტენტად; გაეროს მიგრაციის 
საერთაშორისო ორგანიზაციაში (UN-IOM) - 
პროექტის კოორდინატორად). 2015 წლიდან 
ოდესის მერიის ახალგაზრდული საბჭოს 
წევრია; ასევე, ინოვაციებისა და პროექტების 
მართვის კომისიის თავმჯდომარე. მის 
მოვალეობებში შედის ოდესის დემოკრატიის 
სკოლის სასწავლო სესიების, შეხვედრების, 
დისკუსიების ორგანიზება და კოორდინაცია; 
ასევე პარტნიორული კავშირების შენარჩუნება 
ოდესაში მომუშავე უკრაინის პოლიტიკური 
პარტიების რეგიონალურ ოფისებთან, არა-
სამთავრობო და მედია ორგანიზაციებთან, 
დაინტერესებულ პირებთან. 

მისი აზრით, დემოკრატია რიგითი მოქალაქისგან 
იწყება და მნიშვნელოვანია, ეს საზოგადოების 
თითოეულმა წევრმა გააცნობიეროს. 

„მე ვარ ახალგაზრდა ქალი, რომელსაც 
შეუძ ლია მიიღოს განათლება, იმუშაოს, მო -
ნა  წილეობა მიიღოს თავისი ქალაქისა და 
ქვეყნის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. მად-
ლობა დემოკრატიასა და დემოკრატებს, რო-
მელ  თაც ეს ყველაფერი ჩვენამდე მოიტანეს“.
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ვალერია დიდკოვსკა
დნეპრის დემოკრატიის 
სკოლის კოორდინატორი

ვალერია 2019 სექტემბრიდანაა EECMD–ს 
წევრი. დნეპრის დემოკრატიის სკოლა, რომლის 
კოორდინატორიც გახლავთ, ერთ-ერთია 
უკრაი ნაში მოქმედი 5 სკოლიდან, რომლებიც 
ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების წამყვან 
ძალათა შორის მოიაზრებიან. 

ვალერიას სამუშაო გამოცდილება სხვადასხვა 
პოლიტიკური პარტიების პრეს-ატაშესა და 
კომუნიკაციების მრჩევლის პოზიციას მოიცავს; 
აქტიურად მონაწილეობს რეგიონის სამოქა-
ლაქო ინიციატივებში - ქალთა თანასწორობის 
საკითხებთან დაკავშირებულ, თავისუფალ 
მედიასა და სამოქალაქო საზოგადოების 
განვითარებაზე მიმართულ პროექტებში. 
მიაჩნია, რომ სწორი ღირებულებები, კრიტიკული 
აზროვნება და ერთმანეთის გვერდში დგომა 
ადამიანებისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია, 
ამიტომ, დემოკრატიის სკოლაში, სხვადასხვა 
მიმართულების დისკუსია-სემინარებთან 
ერთად, ცდილობს ამაზეც გაამახვილოს 
მსმენელთა ყურადღება. 

„მსოფლიოში არსებული კრიზისებისა და 
გამოწვევების ფონზე კრიტიკული აზროვნება 
უმნიშვნელოვანესია. ეს არის სტაბილური 
დემოკრატიის ერთ-ერთი საფუძველი და 
დემოკრატიის სკოლების მუშაობის ძირითადი 
აქცენტიც. საიმედო წყაროების გამოყენება, 
მანიპულაციებისგან თავის დაცვა, ანალიზისა 
და სწორი დასკვნების უნარი ხელს უწყობს 
ახალ გარემოში სწრაფად ადაპტირებას“.

თამარ მამეიშვილი
ბათუმის დემოკრატიის 
სკოლის კოორდინატორი

ვიდრე ჩვენს გუნდს შემოუერთდებოდა, 
თამარი არასამთავრობო ორგანიზაციებსა 
და მედიასაშუალებებში სხვადასხვა 
პოზიციაზე მუშაობდა. ამჟამად საქართველოს 
საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის მაგისტრია 
ჟურნალისტიკასა და მედიამენეჯმენტში. 
მისი ინტერესის სფეროებია ახალი ამბები, 
მედიათეორიები, საზოგადოებრივი აზრისა და 
კონტენტანალიზური კვლევები.

თამარის მოვალეობა ბათუმის დემოკრატიის 
სკოლაში სამუშაო პროცესის სწორად დაგეგმვა 
და შეხვედრა-დისკუსიების ორგანიზებაა. 
ასევე, პარტნიორული ქსელის შენარჩუნება 
დემოკრატიის სკოლის ადგილობრივ დაინტე-
რესებულ მხარეებთან, სხვადასხვა პოლი ტიკური 
პარტიის რეგიონალურ ოფისებთან, აჭარის 
რეგიონში არსებულ არასამთავრობო და მედია 
ორგანიზაციებთან. მიიჩნევს, რომ ქვეყნის 
დემოკრატიული განვითარების პროცესისთვის 
რეგიონების ჩართულობა მნიშვნელოვანია. 

„ქვეყნის განვითარება, დემოკრატიზაცია 
ცენტრალიზებულად ვერ მოხდება. გასა-
თვა ლისწინებელია რეგიონებში მცხოვ რები 
ადამიანების როლი, რომლებიც არასა-
კმარისად მონაწილეობენ პრინციპული 
გადაწყვეტილებების მიღებაში. საჭიროა 
სასიკეთოდ გამოვიყენოთ მათი რესურსი 
და გავუჩინოთ განცდა, რომ მიმდინარე 
პროცესებში მათი ჩართულობა ქვეყნის სწორი 
განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია“.
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ზაზა ჭიპაშვილი
გორის დემოკრატიის 
სკოლის კოორდინატორი

EECMD-ში მოსვლამდე ზაზა მუშაობდა 
საქველმოქმედო-ჰუმანიტარულ ცენტრ 
„აფხაზეთის “(CHCA) მიერ შიდა ქართლის 
რეგიონში განხორციელებული სოციალური და 
ჰუმანიტარული მიმართულების პროექტების 
კოორდინატორად. სხვადასხვა დროს იყო 
სოციალური მომსახურების სააგენტოს 
რეგიონალური სამსახურის უფროსი და გორის 
რაიონის გამგეობის სოციალურ საკითხთა 
განყოფილების ხელმძღვანელი.

გორის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორო-
ბა, ისევე, როგორც EECMD-ის გუნდის წევრობა, 
მისთვის უდიდესი პასუხისმგებლობაა. 

„პასუხისმგებლობასთან ერთად, დიდი 
სიამოვნებაცაა იყო იმ გუნდის წევრი, 
რომ ლის საქმიანობის მთავარი დევიზია 
„დემოკრატიას დემოკრატები სჭირდება““.

ამ მიზნის მისაღწევად თითქმის ყოველდღიუ-
რად უწევს ურთიერთობა სხვადასხვა სფერო-
სა თუ სოციუმის წევრებთან, სამოქალაქო 
აქტივისტებთან, პოლიტიკური პარტიებისა 
და სამოქალაქო საზოგადოების წარმო-
მადგენლებთან, საჯარო მოხელეებსა და 
მოსამსახურეებთან, ჟურნალისტებთან, სტუ-
დენტებთან, პედაგოგებთან, ვისთვისაც 
დემოკრატიული ღირებულებები მნიშვნე-
ლოვანია. ამ მიმართულებით კიდევ უფრო 
მეტი ცოდნის შესაძენადაა გამიზნული ის 
შეხვედრა-სემინარები, რომელთა ორგანიზება 
და კოორდინაციაც ევალება.

ნიკოლოზ შარვაშიძე
თელავის დემოკრატიის 
სკოლის კოორდინატორი

ჩვენს გუნდში მოსვლამდე ნიკოლოზი მუშაობდა 
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის 
რეგიონულ ოფისში, „ათასწლეულის ფონდის 
ზეგავლენის შეფასების პროექტში“ თელავსა და 
ახმეტაში; ადგილობრივი თვითმართვე ლობის 
ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურში. აქვს რო-
გორც სამთავრობო და ადგილობრივი თვით-
მმართველობის სექტორში მუშაობის, ასევე 
საერთაშორისო პროექტების განხორციელება-
ში მონაწილეობის გამოცდილება. თელავის 
დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორია 2017 
წლიდან. 

მისი ცხოვრებისეული პრინციპი ტოკვილის 
სიტყვებითაა შთაგონებული: „დემოკრატიის 
ძირითადი უპირატესობა, მისი ძირითადი 
ფასეულობა, ის კი არაა, რასაც თავად (დე-
მოკრატია) აკეთებს, არამედ ის, რაც მისი 
წყალობით კეთდება“. სწორედ ამ პრინციპით 
ხელმძღვანელობენ თელავის დემოკრატიის 
სკოლაში, რომლის კოორდინატორიც ნიკო-
ლოზია. აქ ჩატარებული სასწავლო სესიე-
ბი, შეხვედრები, დისკუსიები ემსახურება 
იმას, რომ ადამიანებმა ირწმუნონ საკუთარი 
შესაძლებლობები და რომ მათ აქტიურობას 
რეგიონსა და ქვეყანაში პოზიტიური ცვლი-
ლებების მოტანა შეუძლია.
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ქეთი ბიბილეიშვილი
ქუთაისის დემოკრატიის 
სკოლის კოორდინატორი

ქეთი ჩვენს გუნდს 2019 წელს შემოუერთდა. 
მანამდე მუშაობდა სხვადასხვა საერთაშორისო 
არასამთავრობო ორგანიზაციაში, მათ შორის, 
Management Systems International (USAID-
დაფინანსებით, East West Management Institute 
(აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტი), 
დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების 
ქსელი/ქუთაისი (USAID-დაფინანსებით), ODIHR/
OSCE 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები 
გრძელვადიან დამკვირვებლებთან და სხვა.

ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში კოორდინა-
ციას უწევს სხვადასხვა პოლიტიკური მრწამ სის 
და გემოვნების ადამიანებს, ერთ სივრცეში 
შეიკრიბონ და ისაუბრონ დემოკრატიაზე, 
დასავლურ ღირებულებებზე, ქვეყნის გან ვი-
თარებასა და სამომავლო ხედვაზე, ურთიერთ-
პატივისცემასა და განსხვავებული აზრის 
მიმღებლობაზე. 

„ჩემი მრავალწლიანი ჰუმანიტარული სამუ-
შაო გამოცდილებიდან ვისწავლე, რომ რო-
დესაც ადამიანს სჭირდება დახმარება, მას 
ადამიანობა ეხმარება. ის ელემენტარული, 
საბაზისო დემოკრატიული პრინციპები, 
რომელსაც ჩვენ ვიაზრებთ და ვიზიარებთ, 
ნებისმიერ ვითარებაში მნიშვნელოვანია“.

სოსო თორდია
ლოჯისტიკისა და 
ტრანსპორტირების ასისტენტი

სოსო პასუხისმგებელია ჩვენი გუნდის 
წევრთა უსაფრთხო გადაადგილებაზე. 2013-
2014 წლებში იყო „კეთილდღეობის ფონ-
დის“ ლოჯისტიკის მენეჯერი. მუშაობდა სეს-
ხის ოფიცრის პოზიციაზე არასამთავრობო 
ორგანიზაცია „ნდობის კავშირში“, სხვადასხვა 
ეროვნულ და საერთაშორისო ორგანიზა-
ციაში ტრანსპორტირებისა და ლოჯისტი-
კის მიმართულებით. დაამთავრა სოხუმის 
სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო 
უნი ვერსიტეტი მექანიკური ინჟინერიის 
სპეციალობით.
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პოლიტიკური პარტიების 
მხარდაჭერის  

პროგრამა

„2019 წელი გამორჩეული იყო პოლიტიკური პარტიების 
პროგრამისთვის. სამწლიანი საარჩევნო ციკლის შემდეგ 
შესაძლებლობა მოგვეცა, პოლიტიკურ პარტიებთან მათ 
ინსტიტუციურ გაძლიერებაზე სრული დატვირთვით გვემუშავა. 
სწორედ ესაა ის ძირითადი მიმართულება, რასაც წლებია, ე.წ. 
სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდის გამოყენებით ვაკეთებთ. 
სტრატეგიული დაგეგმვა ერთ-ერთი ამოსავალი წერტილია 
შიდაპარტიული დემოკრატიისთვის. ამ მიზნით შარშან ხუთ 
ახალ პარტიასთან/მოძრაობასთან ვითანამშრომლეთ, რაც 
წინგადადგმული ნაბიჯია ახალშექმნილი საზოგადოებრივი 
ძალების გასაძლიერებლად. პოლიტიკური თვალსაზრისით 
საკმაოდ რთული, 2019 წელი პოლიტიკურ პარტიებზე 
უარყოფითად აისახა. ამ ფონზე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი 
იყო მათთან აღნიშნული მიმართულებით მუშაობა“.

სალომე მუხურაძე
EECMD პოლიტიკური პარტიების 
მხარდაჭერის პროგრამის 
უფროსი ოფიცერი

პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერის პრო-

გრამა პარტნიორი პოლიტიკური პარ ტიე  ბისა 

და დემოკრატიული მოძრაობების ინსტიტუციურ 

გაძლიერებას, ტექნიკურ მხარ და ჭერას და 

გამოცდილების გაზიარებას ისახავს მიზნად. 

უფრო კონკრეტულად, პროგ რამა მხარს უჭერს 

პოლიტიკურ პარტიებს ინსტიტუციური შესა-

ძლებლობების ანალიზ ში და ეხმარება მათ 

პოლიტიკის შექმნის შესაძლებლობების 

გაძლიერებასა და შიდა პარტიული დემოკრა-

ტიის განვითარებაში. 

სწორედ ამ მიზანს ემსახურება სტრა ტეგიული 

დაგეგმვის პროცესიც, რო მელსაც პოლიტიკურ 

პარტიებთან ორმხ რივი თანამშრომლო ბი-

სას ვიყენებთ. მისი საშუალებით ვეხ მა რე-

ბით პარტნიორ პოლიტიკურ პარ ტიებს ორგა-

ნიზაციული შესაძლებლობების გაუმ ჯო ბესების 

გზით სტრატეგიული გეგმის შემუ შავებაში. 

განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ 

პოლიტიკასა და პოლიტიკურ პარტიებში ქა-

ლებისა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მეტ 

ჩარ თულობას. ამავდროულად, ვახდენთ ახა-

ლი პროგრამული უზრუნველყოფის აპლი-

კაციების პილოტირებას, რომელიც ეხმა-

რება პარტიებს პოლიტიკურ ცხოვრებაში 

მოქალაქეებისა და მათ მხარდამჭერთა 

მონაწილეობის ხარისხის გაუმჯობესებაში.

სტრატეგიული დაგეგმვა ჩვენ მიერ შემუ-

შა ვებული მეთოდოლოგიით მიმდინარე-

ობს, რომელიც 2011 წელს ნიდერლანდების 
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მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტი ტუტთან 

(NIMD) თანამშრომლობით შეიქმნა. 2018 წელს 

კი რიგი დაკვირვებებისა და გამოცდილების 

საფუძველზე, ექსპერტების რეკომენდაციების 

გათვალისწინებით, შევძელით მისი განახლება. 

ეს არის ერთ გვარი სახელმძღვანელო სამოქა-

ლაქო ორ გა  ნიზაციების, პოლიტიკური პარტიე-

ბისა და მოძრაობებისათვის ორგანიზაციული 

შესაძლებლობების გასაუმჯობესებლად, რო მე-

ლიც მათ უფრო ეფექტიანი და მდგრადი ინს-

ტიტუციების შექმნაში ეხმარება. 

EECMD წლებია ამ მიმართულებით მუ-

შაობს, როგორც საპარლამენტო, ასევე იმ 

არა სა პარლამენტო პარტიებსა და მოძ-

რაობებთან, რომელთაც შესწევთ უნა რი, 

დადე ბითი ზეგავლენა მოახდინონ ქვე ყანაში 

პოლი ტიკური პროცესების დემო კრატიულ 

განვითარებაზე. გამონაკლისი არც 2019 

წელი ყოფილა. ჩვენი ძირითადი რესურსები 

ახალ შექმნილი პოლიტიკური სუბიექტებისკენ 

მივმართეთ და შევეცა დეთ, დავხმარებოდით 

ორგანიზაციული საქმიანობისა და პარტიული 

სტრუქტურების გაძლიერებაში. „შენების 

მოძრაობასა“ და „სამოქალაქო მოძრაობას“, 

„ლელო საქართველოსთვის“, „სირცხვილია“ 

და „პარტია სამართლიანობისთვის“ შეემატა. 

სტრატეგიული დაგეგმვის ფარგლებში გამარ-

თულ შეხვედრებზე ვიმუშავეთ მათთან, რათა 

საკუთარი მისია, ღირებულებები და მომავლის 

ხედვა განესაზღვრათ; შეექმნათ სტრატეგიუ-

ლი განვითარების გეგმა, რომელიც მთავარი 

სამოქმედო დოკუმენტი იქნება. გეგმა ასევე 

მოიცავს კონკრეტულ აქტივობათა დეტალურ 

ჩამონათვალს, რომელიც პარტიის წევრების 

მიერ ეტაპობრივად შესრულდება.

20
EECMD
წლიური ანგარიში 
2019



21
EECMD

წლიური ანგარიში 
2019

გასული წელი ნაყოფიერი აღმოჩნდა პო-
ლიტიკური ნოვაციების თვალსაზრისითაც 
- დავასრულეთ სტრატეგიული დაგეგმვის 
ციფრული პროგრამა, რაც იმას ნიშნავს, 
რომ ჩვენ მიერ შექმნილი მეთოდოლო-
გია, რომელსაც პოლიტიკურ პარტიებთან 
ვიყენებთ, ნებისმიერი მსურველისთვის 
ხელმისაწვდომი იქნება: მისი გადმოწერა 
და გამოყენება უსასყიდლოდ შეუძლია 
ყველას - საზოგადოებრივ მოძრაობას თუ 

პოლიტიკურ ორგანიზაციას მსოფლიოს 
ნებისმიერ კუთხეში. დღემდე ამ რესურსზე 
წვდომა მხოლოდ ჩვენ გვქონდა და იმ 
პოლიტიკურ პარტიებს შეეძლოთ, ვისაც 
თავად შევთავაზებდით. თანამედროვე 
სამყაროში კარგად გამართული ციფრული 
ინფრასტრუქტურის არსებობა ძალზე 
მნიშვნელოვანია. შევეცადეთ, ამ გამოწვე-
ვისთვის ღირსეულად გვეპასუხა. 

სალომე მუხურაძე
EECMD პოლიტიკური პარტიების 
მხარდაჭერის პროგრამის 
უფროსი ოფიცერი

„პლატფორმის მიზანია, სტრატეგიული დაგეგმვის პროგ რამა 
ნებისმიერი მსურველისთვის გახდეს ხელმისა წვდომი. 
ციფრული პროგრამა იმავე პრინცი პითაა აგე ბული, რასაც 
თავად ვიყენებთ პარტნიორ პოლიტი კურ პარტიებთან 
მუშაობისას. მეთოდოლოგია არ შეცვ ლილა. პროგრამის 
ხელმისაწვდომობასთან ერთად, ხაზგასასმელია მისი 
მოქნილობა და მომხმარებლის ჩარ თულობის უკეთესი 
შესაძლებლობა. იყო შემთხვევები, როცა პოლიტიკურ 
პარტიებს მიზეზთა გამო სამუშაო პროცესში სხვადასხვა 
რეგიონის წარმომადგენელთა ჩართვა უჭირდათ. ახლა ეს 
ყველაფერი ბევრად უფრო გამარტივებულია“.

პროგრამის ციფრულ ვერსიაზე ქართველმა 
სპეციალისტებმა იმუშავეს. თავის დროზე, 
2011 წელს სტრატეგიული დაგეგმვის 
პროგრამის მეთოდოლოგია ქართველი და 
ჰოლანდიელი ექსპერტების ერთობლივი 
ძალისხმევით შეიქმნა - რეალურად ამით 
დაიწყო NIMD-ის პოლიტიკურ პარტიებთან 
ორმხრივი თანამშრომლობაც. გვინდოდა, 

სტრატეგიული დაგეგმვის ციფრულ პროგ-
რამა საქართველოში შექმნილიყო - გვჯე-
როდა, გვქონდა საამისო რესურსი და შესა-
ძლებლობა. გვიხარია, რომ შევძელით მისი 
განხორციელება. პროექტის ფინანსური 
მხარდაჭერა, სტრატეგიული დაგეგმვის 
მეთოდოლოგიის მსგავსად, NIMD-მა 
უზრუნველყო.

პროგრამები და პროექტები

სტრატეგიული  
დაგეგმვის ციფრული 

პროგრამა
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მრავალპარტიული 
დიალოგის სივრცეები

პროგრამები და პროექტები

გასულ წელს გაგრძელდა კიდევ ერთი მნი-
შვნელოვანი პროექტი, რომელზე მუშაო-
ბა 2018 წელს დავიწყეთ ევროკავშირის 
დაფინანსებით - „მრავალპარტიული 
დიალოგის სივრცეები: დემოკრატიის 
მხარდამჭერთა კავშირების გაძლიე
რება“ (REACH for Democracy). მისი მიზანი 
პოლიტიკურ პარტიათა შორის დიალოგის 
განმტკიცება და გამოცდილების გაზიარებაა.

პროექტში, რომელსაც პარტნიორებთან ერთად 
ვახორციელებთ, ნიდერლანდების ინსტი ტუტი 
მრავალპარტიული დემოკრა ტიისთვის (NIMD), 
ევროპული პარტნიო რობა დემოკრატიის თვის 
(EPD) და ხმელთა შუა და საერთაშორისო 
კვლევების ცენტრი (CEMI) ერთვებიან. 
პროგრამაში ხუთი ქვეყანა მონაწილეობს: 
მოლდოვა, ყირგიზეთი, ბენინი, მაროკო 
და ტუნისი. მისი მიზანია მრავალპარტიული 

დიალოგის ფორმატში გამოცდილების გაზია-
რება, დემოკრატიული განვითარების მთა ვარი 
გამოწვევების შე სახებ დიალოგის გამარ თვა, 
პრობლემების გადაჭრის საუკეთესო გზების 
ძიება და მათი რეალობაში დანერგვა. 

პროექტის ფარგლებში გასულ წელს არა ერთი 
მნიშვნელოვანი აქტივობა ჩატარ და: მრა-
ვალპარტიული დიალოგის შეხ ვე დრები, რომ-
ლის ფარგლებშიც ვუ მას    პინძლეთ ტუნისის 
პოლიტიკურ დელე   გაციას; მრავალპარტიული 
სწავლე  ბის კურსი ქალებისა და პოლიტიკურ 
პარ ტია თა ახალგაზრდული ფრთების წარ მო-
მად გენელთათვის ყირგიზეთის, უკრაი ნისა 
და მოლდოვის მონაწილეობით; სას წავლო 
სემინარების ციკლი საარჩევნო საკითხებთან 
დაკავშირებით საქართვე ლოს რეგიონებში და 
სამუშაო ვიზიტები და მედიაციის ტრენინგები 
ყირგიზეთსა და მოლდოვაში. 
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დემოკრატიის განათლების პროგრამის 
მიზანია, საზოგადოებაში დემოკრატიის 
მოთხოვნა გააძლიეროს და პოლიტიკური 
პლურალიზმის საფუძველი შექმნას. პრო-
გრამის განხორციელებისას ვეყრდნო-
ბით დემოკრატიის განათლების სფეროში 
არსებულ საერთაშორისო და ადგილობრივ 
გამოცდილებას.

სწავლების პროცესი საქართველოსა და 
უკრაინაში არსებულ დემოკრატიის სკოლებში 
მიმდინარეობს და ხუთთვიანი ინტენსიური 
საგანმანათლებლო კურსი უდევს საფუძვლად. 
სასწავლო მოდულები ითვალისწინებს მრა-
ვალმხრივ ცოდნას დემოკრატიული მმარ-
თველობის, დემოკრატიული პოლი ტიკისა და 
პოლიტიკური საქმიანობის მიმარ თულებით. 

ამავდროულად, EECMD-ის ხელშეწყობით 
შექმნილია პროგრამის კურსდამთავრებულთა 
ქსელი, რომლის მეშვეობით რეგულარულ 
კავშირს ვინარჩუნებთ ყოფილ სტუდენტებ-
თან; საშუალებას ვაძლევთ, მონაწილეობა მიი-
ღონ ჩვენი პროგრამების ფარგლებში განხორ-
ციელებულ საერთაშორისო ვიზიტებსა თუ 
კონფერენციებში.

დემოკრატიის სკოლები არაფორმალური 
საგანმანათლებლო პროგრამაა ადგილობრივი 

თვითმმართველობის, არასამთავრობო სექ-
ტორის, მედიის, პოლიტიკური პარტიების, 
აკა დემიური წრეების წარმომადგენლების, 
წარმატებული სტუდენტებისა და თანამედროვე 
დემოკრატიის საკითხებით დაინტერესებული 
აქტიური მოქალაქეებისთვის, რომელთა მიზანი 
ქვეყანაში დემოკრატიული ცვლილებების 
განხორციელებაა.

დემოკრატიის სკოლის საცდელ პროექტს 
საფუძველი 2011 წლის შემოდგომაზე 

ნინო ხითარიშვილი
დემოკრატიის განათლების 
პროგრამის უფროსი ოფიცერი

„დემოკრატიის განათლების პროგრამა თითქმის ათი წელია 
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საქართველოს რეგიონებ-
სა და უკვე დედაქალაქშიც, პოლიტიკური განათლების 
ხელ შეწყობის მიმართულებით. ხუთთვიანი პროგრამის 
ფარგლებში მონაწილეები ეცნობიან დემოკრატიის ძირითად 
კონცეფციებს, იღრმავებენ ანალიტიკურ შესაძლებლო-
ბებს და იმ პრაქტიკულ უნარებს ეუფლებიან, რომლებიც 
სამომავლოდ საზოგადოების ეფექტიან ცვლილებებში 
დაეხმარებათ“.

პროგრამები და პროექტები

დემოკრატიის განათლების 
პროგრამა
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თელავში ჩაეყარა. ხუთთვიანი პროექტის წარ-
მა ტებით დასრულების შემდეგ პროგრამის 
გეოგრაფიული არეალი გაფართოვდა: 2012 
წლის იანვრიდან - ქუთაისში, 2012 წლის 
შემოდგომიდან დემოკრატიის სკოლებმა 
გორსა და ბათუმშიც დაიწყო ფუნქციონი-
რება. 2018 წლიდან მათ რიცხვს პანკისისა და 
თბილისის სკოლებიც შეემატა. 2017 წლიდან 
დემოკრატიის სკოლები გაიხსნა უკრაინაშიც 

- თავდაპირველად, ლვოვსა და ოდესაში, 
შემდეგ კი პოლტავაში, დნეპრსა და კიევში. 
დღესდღეობით საქართველოში დემოკრა-
ტიის 5 სკოლა ფუნქციონირებს (პანკისის, 
გორის, თბილისის, ბათუმისა და თელავის). 
დემოკრატიის 5 სკოლა აქვს უკრაინასაც. 
პროექტი საქართველოში ნიდერლანდების 
სამეფოს საელჩოს მხარდაჭერით და დაფი-
ნანსებით ხორციელდება.

მაიკე ვან კოლდამი
ნიდერლანდების სამეფოს 
ელჩი საქართველოში

„ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში ათ 
წელიწადზე მეტია EECMD-თან თანამშრომლობს. იმ პერიოდში 
ორგანიზაცია ჯერ კიდევ NIMD-ის სამხრეთ კავკასიის ოფისის 
სახელით იყო ცნობილი. ამ კავშირებმა დიდი როლი ითამაშა 
საქართველოსა და ჰოლანდიის პოლიტიკურ პარტიებსა 
და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის ურთიერთობაში. 
თანამშრომლობა მას შემდეგაც გრძელდება, რაც EECMD 
დამოუკიდებელი ორგანიზაცია გახდა და ეს ბუნებრივია, თუ 
გავითვალისწინებთ, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი 
მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის მუდამ ორიგინალური 
იდეებით, პროფესიონალიზმით, საიმედოობითა და 
გამჭვირვალობით გამოირჩევა.

EECMD-ის, როგორც წამყვანი არასამთავრობო ორგა ნიზაციის 
წარმატების მთავარი განმსაზღვრელი მისი პოლიტიკური 
ნეიტრალიტეტია - რის გარეშეც შეუძ ლე ბელია პოლიტიკურ 
პარტიებთან თანამშრომლობა და საქართველოს სხვადასხვა 
რეგიონში დემოკრატიული განათლების სტიმულირება. 

ამჟამად EECMD საელჩოს ფინანსური ხელშეწყობით 
ორ პროექტს ახორციელებს, რომელიც საქართველოში 
დემოკრატიული პოლიტიკური კულტურის გაძლიერებას 
ემსახურება: პირველი  დემოკრატიული განათლებისა 
და დემოკრატიის სკოლების მიმართულებაა, რაც უკვე 
ჩამოყალიბდა EECMD-ის წარმატებულ ბრენდად. ამ პროექტის 
მხარდაჭერა მომავალშიც გაგრძელდება. 

მეორე კი 2020 და 2021 წლების მნიშვნელოვან პოლიტიკურ 
მოვლენებს  საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმმარ
თველობის არჩევნებს ეხმიანება. წინასაარჩევნო პერიოდში 
EECMD დაეხმარება პოლიტიკურ პარტიებს საარჩევნო 
პროგრამების შემუშავებაში, სადაც განსაკუთრებული აქ-
ცენტი ეკონომიკურ ნაწილზე გაკეთდება“.

პროგრამები და პროექტები24
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როგორც აღვნიშნეთ, დემოკრატიის სკოლები 
ჩვენი ორგანიზაციის საგანმანათლებლო 
მიმართულების მნიშვნელოვანი ბირთვია, 
რომელიც, თავისი მსმენელების ხარჯზე, 
თანმიმდევრულად და მიზანმიმართულად 
უზრუნველყოფს ქვეყანაში დემოკრატიული 
გარემოს გაუმჯობესებას. ყოველწლიურად 
კურსდამთავრებულთა ახალი ნაკადი გვემა-
ტება. 2011დან 2019 წლის ჩათვლით 
საქართველოს 5 ქალაქში 686 ალუმნი 
გვყავს. მონაწილეთა რაოდენობით ლიდე-
რობენ თელავისა და გორის სკოლები, რო-
მელ თა სასწავლო კურსი ამ ცხრა წლის 
განმავლობაში 192-192 სტუდენტმა გაიარა. 
ყველაზე ნაკლები მონაწილე თბილისის 
სკოლაშია - ის 2018 წელს გაიხსნა და ჯერ  -
ჯერობით მხოლოდ ერთ ნაკადს უმას პინძლა. 
მისმა 20-კაციანმა ჯგუფმა ხუთ თვიანი სას-
წავლო კურსის დასრულება პანკისის დემო-

კრატიის სკოლის პირველ მსმენე ლებ თან 
ერთად გამორჩეულად იზეიმა. 

გასულ წელს სკოლების მეშვიდე ნაკადის 
კურსდამთავრებულთა გამოსაშვები ცერე-
მონია კიდევ ორ ქალაქში - ბათუმსა და გორში 
გაიმართა. ბათუმის დემოკრატიის სკოლაში 
უკვე 143, გორის დემოკრატიის სკოლაში - 192, 
ქუთაისში კი 139 კურსდამ თავრებული გვყავს.

ბათუმსა და გორში 2019 წლის პროგრამა 
თებერვალში დაიწყო. შეხვედრების თემატიკა 
მრავალფეროვანი გახლდათ: დემოკრა-
ტიული საზოგადოება და მმართველობა, 
დემოკრატიული მონაწილეობის ფორმები 
და გავლენის მექანიზმები, მასტერ კლა-
სები კონფლიქტების მართვასა და მოლა-
პარაკებებზე, კორუფციაზე, ადგი ლობ რივ 
თვითმმართველობასა თუ პოლი ტიკის 
მნიშვნელობაზე. 

პროგრამები და პროექტები

დემოკრატიის სკოლების 
კურსდამთავრებულები

ნიკოლოზ შარვაშიძე
თელავის დემოკტრატიის 
სკოლის კოორდინატორი

„პანკისის დემოკრატიის სკოლა 2018 წლიდან ფუნქ ციო-
ნირებს. 2018-19 წლებში პანკისის დემოკრატიის სკო ლის 
მსმენელებმა მრავალპარტიული დიალოგის ფორმატში 
პანკისში საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებს და მათ 
ლიდერებს უმასპინძლეს. საქართველოში მცხოვრებ სხვა 
ეთნიკურ უმცირესობებთან ერთად მონაწილეობა მიიღეს 
ტრენინგებში, რომელიც პოლიტიკური დიალოგის წარმოე ბის, 
მოლაპარაკებებისა და ეთნიკური უმცირესობების საკითხებზე 
გაიმართა. 

ძალიან გვინდა, მომავალში პანკისის დემოკრატიის სკოლის 
საქმიანობა გაგრძელდეს, რაც ხელს შეუწყობს ადგილობრივთა 
დანარჩენ საქართველოსთან ინტეგრა ციას; პანკისელ ახალ-
გაზრდებს საკუთარი იდეების განხორციელებაში დაეხმარება 
და რაც მთავარია, შეასუს ტებს ამ კუთხის მიმართ არსებულ 
სტიგმას“.
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სიახლე იყო ქალაქების განვითარებისა 
და ურბანული პრობლემების შესახებ 
მომზადებული მოდული, რომელიც პირ-
ველად თბილისის სკოლაში დავნერგეთ 
და თანამედროვე ქალაქებში არსებულ 
ეკოლოგიურ და სხვა ტიპის გამოწვევებზე 
ერთგვარი პასუხი გახდა. მოწვეული სპიკე-
რები მსმენელებთან ერთად მსჯელობდნენ 
ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ქალაქების 
ეკონომიკური განვითარება, კულტურული 
მემკვიდრეობა, ურბანიზაცია, ადამიანზე 
მორგებული ქალაქის კონცეფცია და საქარ-
თველოს სხვადასხვა ქალაქში შექმნილი 
ვითარება.

ორგანიზაციის მიმდინარე პროექტების 
ფარგლებში მსმენელებს შესაძლებლობა 
ჰქონდათ მონაწილეობა მიეღოთ სხვა და-

სხვა სახის ტრენინგსა თუ აქტივობაში. ხუთ-

თვიანი მოდულის შემდეგ მონაწილეებს 

დემოკრატიისა და მასთან დაკავში რე-

ბულ თემებზე რესპექტაბელური საგან-

მანათლებლო პორტფოლიო უგროვ დე-

ბათ. ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ 

ორგანიზაცია სწავლის დასრულების შემ-

დეგაც არ წყვეტს კავშირს ალუმნებთან. 

კურსდამთავრებულები დემოკრატიის 

სკოლების ქსელის წევრები ხდებიან, რაც 

გულისხმობს საინტერესო კავშირებს, 

ერთობ ლივ პროფესიულ შეხვედრებს, გაცვ-

ლით პროგრამებს, ბანაკებსა თუ მცირე 

გრანტებს. სკოლის სივრცე ყოველთვის ღიაა 

ალუმნების იდეების განხორციელებისთვის. 

ორგანიზაცია მათი მუდმივი გულშემატკივარი 

და მხარდამჭერია.

ბექა ასანიძე
გორის დემოკრატიის სკოლის 
კურსდამთავრებული, საჯარო მოხელე

გიორგი რიჟვაძე
თბილისის დემოკრატიის 
სკოლის კურსდამთავრებული

დემოკრატიის სკოლის დასრულების შემდეგ საგრ
ძნობლად გაუმჯობესდა ჩემი, როგორც საჯარო მოხელის 
შრომისუნარიანობა. მეტად თავდაჯერებული გავხდი. აქ 
მიღებულ ცოდნას ყოველდღიურ საქმიანობაში ვიყენებ. 
გორის დემოკრატიის სკოლას მნიშვნელოვანი ადგილი 
უჭირავს არა მარტო გორის, მთლიანად შიდა ქართლის 
რეგიონის ახალგაზრდობის განვითარების, ცოდნის გაუმ-
ჯობესებისა და ადგილზე დამაგრების თვალსაზრისით“.

„EECMD-ის დემოკრატიის სკოლა ის ადგილია, სადაც 
საერთო ენას პოულობენ განსხვავებული შეხედულებებისა 
და მრწამსის მოქალაქეები. ამ სივრცეში დემოკრატიის 
გულმხურვალე გულშემატკივრები მეგულება, რომელთაც 
პიროვნების უფლებებისა და თავისუფლების ფასი იციან. 
ეს არის სივრცე, სადაც ხელს უწყობენ დისკუსიებს, აზრ-
თა გაცვლა-გამოცვლას და ასწავლიან სამართლიანი 
სახელმწიფოს მშენებლობის პრინციპებს, რომლის ამო-
სავალი წერტილი ადამიანია“.

პროგრამები და პროექტები
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მოქალაქეების მიმართ ხელისუფლების 
წარმომადგენელთა ანგარიშვალდებულების 
გაზრდა, სხვა მნიშვნელოვან თემებთან 
ერთად, დემოკრატიის სკოლების ერთ-
ერთი მთავარი ამოცანაა. ბოლო წლებში 
ამ მიმართულებით პროგრესი იგრძნობა, 
რაც, გარკვეულწილად, ჩვენი მუშაობის 
დამსახურებაცაა.

დემოკრატიის სკოლების არსებობის საწყის 
ეტაპზე მმართველ რგოლთან კომუნიკაცია 
მთელ რიგ სირთულეებს უკავშირდებოდა. 
განსაკუთრებით, თუ საქმე მათი საქმია-
ნობის საზოგადოებისთვის გაცნობას ეხე-
ბოდა. 2018 წელსაც კი, ადგილობრივი ხე-
ლისუფლების წარმომადგენლები ჯერ ისევ 
რთულად თანხმდებოდნენ სამოქალაქო 
აქტივისტებთან და არასამთავრობო ორ-
გა ნიზაციებთან წლიური ანგარიშით გამო-
სვლის შეთავაზებას. გასულ წელს ამ მხრივ 
პრობლემები თითქმის აღარ ყოფი ლა. 
ხუთივე ქალაქში, სადაც დემოკრატიის 

სკოლები ფუნქციონირებს, ადგილობრივი 
ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სა-
კუთარი საქმიანობის შედეგები გააცნეს 
საზოგადოებას და მათგანაც მოისმინეს საქ-
მიანი შენიშვნები და კრიტიკული მოსაზრება. 

დიალოგი EECMD-ის შეხვედრების ციკ-
ლის ფარგლებში დაიგეგმა, რომლებიც 
თანამდებობის პირთა ანგარიშვალდებუ-
ლების გაზრდას, მოქალაქეებთან მეტ კო-
მუნიკაციასა და გამჭვირვალე მმართ ვე ლო-
ბა განვითარებას ემსახურება. სხვადასხვა 
დროს დემოკრატიის ხუთივე სკოლას ქალა-
ქის მერები, გუბერნატორები, საკრებულოს 
თავმჯდომარეები და სხვა თანამდებობის 
პირები სტუმრობდნენ. ყველაზე მნიშვ-
ნელოვანი, რაც ამ შეხვედრებს მოჰყვა, 
მოქალაქეთათვის აქტუალური საკითხებისა 
და თემების ხელისუფლებამდე მიტანა 
და მათი გადაჭრის გზების გამონახვაა. ამ 
ტიპის შეხვედრები დემოკრატიის სკოლებში 
მომავალშიც გაგრძელდება. 

ხელისუფლების წარმომადგენელთა 
ანგარიშვალდებულება
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ზაზა ჭიპაშვილი 
გორის დემოკრატიის სკოლის 
კოორდინატორი

„2012 წლიდან მოყოლებული, გორის დემოკრატიის სკოლა 
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს შიდა ქართლის რეგიონში 
დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყობისა და გაძლიერების 
მიმართულებით. ვცდილობთ, ადგილობრივ მოსახლეობას 
სამოქალაქო აქტივიზმისა და საკუთარი უფლებების შესახებ 
ავუმაღლოთ ცოდნა. 

ამ მხრივ ხაზგასასმელია 2019 წელს გამართული შეხვედრების 
ციკლი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან, სადაც 
დემოკრატიის სკოლის მონაწილეებს საშუალება მიეცათ 
რეგიონის ხელმძღვანელი პირებისგან მიეღოთ ინფორმაცია 
მიმდინარე თუ დაგეგმილ სახელმწიფო თუ მუნიციპალურ 
პროექტებზე, ასევე დისკუსიის ფორმატში სხვადასხვა საკითხებზე 
თავიანთი ხედვები და ინიციატივები გაეჟღერებინათ“.
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გასულ წელს ჩვენი ორგანიზაცია მნიშვ-
ნელოვანი პროგრამის მონაწილე გახ და: 
„რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორ
მაციით და ამომრჩეველთა გაძ ლიე რება 
დემოკრატიისთვის“ (DRIVE Democracy) - 
ასე ეწოდება პროექტს, რომელიც ამერიკის 
შეერთებული შტატების საერთაშორისო 
განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინან-
სური მხარდაჭერით და ეკონომიკური 
პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან (EPRC) 
თანამშრომლობით ხორციელდება. მისი 
მიზანი ამომრჩეველთა ინფორმირება და 
გაძლიერებაა, რათა თამა მად მოითხოვონ 
მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე 
ფოკუსირებული პოლიტიკური თუ საარ-
ჩევნო პროგრამების გატარება; ისეთი პოლი-
ტიკის, რომელიც მოქალაქეთა რეალურ 
საჭიროებებს ეხმიანება. DRIVE Democracy 
ითვალისწინებს არჩეული თანამდებობის 
პირების პასუხისმგებლობის ზრდასაც. 

საყურადღებოა და კვლევებშიც იკვეთება, 
რომ რიგითი მოქალაქეები საზოგადოებრივ 
და პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობით 
ნაკლებად ინტერესდებიან. არადა, წარმო-
მადგენლობით და ზოგადად, დემო კრატიაში 
მნიშვნელოვანია, პოლიტიკამ რაც შეიძლე-
ბა მეტი ადამიანი მოიცვას. მათი პოლიტი-
კურ დიალოგში ჩართვა და პოლიტიკურ 
აქტორებთან ერთად წარმოჩენა ამ ეტაპზე 
ჩვენ თვის ძალზე აქტუალურია, ამიტომაც 
გადავწყვიტეთ, ეს პროგრამა მთლიანად 
ამომრჩეველს მივუძღვნათ. 

განსაკუთრებულ ფოკუსშია რეგიონები. მათ, 
ვისაც დემოკრატიულ პროცესებზე შეზღუდული 
წვდომა აქვს, DRIVE Democracy საკუთარ 
პლატფორმას სთავაზობს. მეორე მხრივ, 
მოქალაქეთა მომატებული ჩართულობის 
საპირწონედ, პოლიტიკოსებმაც უნდა გაზარ-
დონ საკუთარი ანგარიშვალდებულება და 
იზრუნონ არსებული პრობლემების გადაჭრაზე. 

DRIVE Democracy

პროგრამები და პროექტები
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ჩვენი სტრატეგია  
სამ ურთიერთდამოკიდებულ 

აქტივობას აერთიანებს,  
რომელთა მიზანია: 

ინტენსიური სასწავლო პროგრამის მეშვეობით 
მოქალაქეთა ჯგუფების აღჭურვა საჭირო 
უნარებით, ცოდნით, ტექნოლოგიებითა და 
ინფორმაციით, რათა წარმატებით ჩაერთონ 
პოლიტიკურ დიალოგში პოლიტიკურ პარტიებთან, 
არჩეულ თანამდებობის პირებთან და ადგილობრივ 
ხელისუფლებასთან. 

ხელისუფლებისა და პოლიტიკური პარტიების 
ანგარიშვალდებულების გაღრმავება, მათ 
შორის, ადგილობრივი სამოქალაქო ინიციატივების 
დაფინანსებითა და ყოველწლიური სამოქალაქო 
კონგრესების ორგანიზებით.

პოლიტიკური დიალოგის ფორმატების შექმნა, 
რომელიც საშუალებას მისცემს ამომრჩეველს, 
მათ მიერ არჩეულ წარმომადგენლებთან ერთად 
მონაწილეობა მიიღონ პოლიტიკის საკითხების 
განხილვაში.

1 2 
3

DRIVE Democracy საქართველოს ხუთ რეგიონში (თბილისი, კახეთი, შიდა ქართლი, 
აჭარა, იმერეთი) ხორციელდება და ეყრდნობა EECMDის გამოცდილებას 
საქართველოში დემოკრატიის განათლების პროგრამისა და პოლიტიკურ პარტიებთან 
მუშაობის მიმართულებით. პროექტი გრძელვადიანია  36 თვეს გასტანს.
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ადამ შმიდტი
USAIDსაქართველოს 
დემოკრატიის, მმართველობისა 
და სოციალური განვითარების 
დირექტორი

USAID ამაყობს EECMD-თან თანამშრომლობით. EECMD 
აძლიერებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში 
მცხოვრებ მოქალაქეებს შესაბამისი უნარებითა და 
ცოდნით, რათა მეტად წარმოაჩინონ თავიანთი ინტერე-
სები პოლიტიკურ პარტიებსა და ადგილობრივ თვით-
მართველობასთან ურთიერთობისას და მათი ანგარიშ-
ვალდებულების ზრდას შეუწყონ ხელი.

ძალზე შთამბეჭდავია EECMD-ის ეფექტური ჩართუ ლობა 
სამოქალაქო საზოგადოებასთან პასუხისმგებლიანი პოლი-
ტიკის გაძლიერების მიმართულებით. მსგავსი აქტი ვო-
ბები პოლიტიკური სისტემის მეშვეობით მოქალაქეთა 
ინტრესების უკეთ წარმოჩენას და მათ დაკმაყოფილებას 
ეხმარება, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 2020 
წლის საპარლამენტო და 2021 წლის ადგილობრივი 
არჩევნების წინ.

პროგრამები და პროექტები

სალომე ჩიტორელიძე
პროექტ DRIVE Democracyის 
მონაწილე, ქუთაისი

„მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში სამოქალაქო 
საზოგადოების ხმა სულ უფრო მეტად ისმის, პოლიტიკის 
შემუშავებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 
პროცესში მოქალაქეებს ჯერ კიდევ არ განიხილავენ 
ხელისუფლების პარტნიორებად. სწორედ ამ ტიპის 
თანამშრომლობის პრეცენდენტია DRIVE Democracy - 
უნიკალური შესაძლებლობა (განსაკუთრებით მოახლოე-
ბუ ლი არჩევნების პირობებში), ჩვენი წილი პასუხისმგებ-
ლობა ავიღოთ აქტუალურ პრობლემებზე, მათი გადაჭრის 
გზები დავსახოთ და გადაწყვეტილების მიმღებ პირებ-
თან ვითანამშრომლოთ. ეს მნიშვნელოვანია ზოგადად, 
დემოკრატიული ცვლილებებისა და კიდევ უფრო მეტად, 
ქუთაისისა და რეგიონისთვის - ქვეყნის განვითარების 
პროცესში სრულფასოვნად ჩასართველად“.
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ნინო ხითარიშვილი
დემოკრატიის განათლების 
პროგრამის უფროსი ოფიცერი

„პროექტ DRIVE Democracy-ის დიდი მნიშვნელობა აქვს 
ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების მხარდაჭერისთვის, 
განსაკუთრებით, წინასაარჩევნო პერიოდში. 

ჩვენი ორგანიზაცია წლებია მუშაობს, როგორც განათლების 
ხელშეწყობით მოქალაქეთა ინფორმირებისა და პოლი ტი-
კურ პროცესებში ჩართულობის გაზრდის, ასევე, პოლიტი-
კური პარტიების ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვი-
თარებისთვის საქართველოში. აღნიშნული პროექტი კარგი 
მაგალითია ორი მნიშვნელოვანი ხაზის დაკავშირების თვალ-
საზრისით, რომლის შედეგებით მოიგებს საზოგადოება. 
ვინაიდან პოლიტიკური და საარჩევნო პროცესების მთავარი 
ამოსავალი ამომრჩეველია, აქცენტი მოქალაქეთა ჯგუფების 
გაძლიერებასა და მათი ინტერესების რეპრეზენტაციაზე 
გაკეთდა.

პროექტის მიზანიც ესაა - გაზარდოს ურთიერთკავშირი მოქა-
ლაქეებსა და პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის - დისკუსიების, 
დიალოგის ფორმატისა თუ სხვა აქტივობების დახმარებით. 
DRIVE Democracy ფოკუსირებულია ამომრჩეველთა 
გაძლიერებაზე, რათა მათ პროექტის ფარგლებში მიღებული 
ცოდნით განსაზღვრონ თავიანთ ქალაქებში არსებული 
გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები დასახონ. მომდევნო 
ეტაპზე კი შეძლონ ამ საკითხების ადვოკატირება და 
აღნიშნული პრობლემების გადაწყვეტილების მიმღებ 
პირებამდე მიტანა. მუდმივმოქმედი დიალოგის ფორ-
მ ატის შექმნით პროექტი უნიკალურ შესაძლებლობას 
აძლევს მოქალაქეებს, ჰქონდეთ კავშირი ადგილობრივ 
ხელისუფლებასთან; პოლიტიკოსებმაც გაზრდილი ანგარიშ-
ვალდებულებით უპასუხონ მათ თითოეულ მოთხოვნას.

აღსანიშნავია პროექტის გეოგრაფიული არეალიც: თბი-
ლისის გარდა, აქტივობები საქართველოს ოთხ რეგიონში 
ხორციელდება, რაც მნიშვნელოვანად ზრდის ქვეყნის 
მასშტაბით დემოკრატიული და საარჩევნო პროცესების 
აქტუალობას“.

პროგრამები და პროექტები
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უკრაინა 

EECMD-ის არეალში

დემოკრატიის სკოლები 
უკრაინაში
EECMD-ის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნე-
ლოვანი მიმართულება, რომელიც ქვეყანაში 
2015 წლიდან მოქმედებს და დიდ როლს 
ასრულებს უკრაინის დემოკრატიული გზით 
განვითარებაში, ადგილობრივი დემოკრატიის 
სკოლებია. დემოკრატიის სკოლების გაძ-
ლიერებით ადგილობრივ საზოგადოებრივ-
პოლიტიკურ ძალებთან ერთად EECMD-მ 
მძლავრი საყრდენი შექმნა ქვეყანაში 
და ამ მიმართულებით ერთ-ერთ მთავარ 
მოთამაშედ მოგვევლინა.

რაც შეეხება დემოკრატიის სკოლების 
საგანმანათლებლო პროგრამებს, ისინი 
ხელს უწყობს ახალი თაობის ლიდერების 
ჩამოყალიბებას, რომლებიც სამომავლოდ 
მნიშვნელოვან როლს ითამაშებენ უკრაინის 
დემოკრატიული ძალების კონსოლიდაციაში. 
მათთვის პრიორიტეტული იქნება მმართველ 
რგოლში პასუხისმგებლობის გაზრდა და 
ეფექტური პოლიტიკის წარმოება, რაც 
კიდევ უფრო გააძლიერებს ადგილობრივ 
დემოკრატიულ კულტურას. 

საქართველოს მსგავსად, სასწავლო პროგრამა 
აქაც ხუთთვიანი ინტენსიური ტრენინგებისგან 
შედგება და განკუთვნილია პოლიტიკური 
პარტიების, საჯარო სექტორისა და სამო-

ქალაქო საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, 
რომელთაც სურთ, უკეთესობისკენ შეცვალონ 
არსებული ვითარება.

მოდული დემოკრატიისა და ანტიკორუფციულ 
საკითხებთან დაკავშირებულ სხვადასხვა 
თემას აერთიანებს, როგორიცაა: დემო-
კრატიული პოლიტიკისა და მართვის, პო-
ლი ტიკური კულტურის, საარჩევნო სის ტე-
მების, პოლიტიკური აქტივიზმისა და ანტი-
კორუფციული პოლიტიკის ღონისძიე ბებთან 
დაკავშირებული საკითხები. პროგრამის 
საბოლოო, დასკვნითი მოდული უკრაინაში 
ანტიკორუფციულ თემატიკას ეძღვნება. 
შეხვედრებზე ადგილობრივი პოლიტიკის 
განხილვისა და სხვადასხვა ქეისების 
შესწავლის გზით ქვეყნისთვის ერთ-ერთ 
ყველაზე მძიმე პრობლემასთან ბრძოლის 
მეთოდებსა და გზებს მიმოიხილავენ, რაც 
სამომავლოდ სასიკეთო ცვლილებების 
საფუძველი გახდება.

2019 წელს, რომელიც ძალზე დატვირთული იყო 
პოლიტიკური ცვლილებების თვალსაზრისით, 
EECMDმ თავისი მოღვაწეობის არეალი 
გააფართოვა და უკრაინაში კიდევ ორი 
დემოკრატიის სკოლა გახსნა. ამჟამად 
ისინი ქვეყნის ხუთ ქალაქში ფუნქციონირებს: 
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კიევში, ლვოვში, ოდესაში, დნეპრსა და 
პოლტავაში. განსაკუთრებით მნიშვნელო ვანი 
იყო დემოკრატიის სკოლის დაარსება უკრაი-
ნის დედაქალაქში, რომელიც პოლიტიკური 
პარტიების, სამოქალაქო საზოგადოების, 
არასამთავრობო ორგანიზაციების, უნი ვერ-
სიტეტებისა და საზოგადოებრივი ინსტი-
ტუტების ერთგვარი ცენტრია.

EECMD-ს დემოკრატიის სკოლები ხელს 
შეუწყობს ადგილობრივი პოლიტიკური 
პარტიების, სამოქალაქო ორგანიზაციების, 
საჯარო სამსახურის წარმომადგენლებს, 
ჟურნალისტებსა და აქტივისტებს, უკეთ 
გააცნობიერონ დემოკრატიული პოლი-
ტიკის არსი, ჩაერთონ გადაწყვეტილების 
მიმღებებთან პოლიტიკურ დისკუსიაში; 
ადგილობრივი არჩევნების დაწყებამდე 
შეისწავლონ მათი ინტერესები და რეგიო-

ნებში კორუფციასთან ბრძოლის ეფექტური 

ქსელი შექმნან. სწორედ ამ საკითხზე გა

ვამახვილებთ 2020 საარჩევნო წლის თვის 

ყურადღებას. 

ჩვენი ანტიკორუფციული საგანმანათლებლო 

პროგრამა კი ქვეყნის მასშტაბით სულ უფრო 

მეტად ექცევა დემოკრატიულად განწყობილი 

ძალების ფოკუსში. დემოკრატიის სკოლების 

კურსდამთავრებულთა საქმიანობის 

პირველი შედეგებიც სახეზეა - ბევრმა 

დაარსა არასამთავრობო ორგანიზაცია, 

შექმნა ქალთა პლატფორმები პოლიტიკაში, 

თავად ჩაერთო პოლიტიკურ პროცესებში და 

ცდილობს პოლიტიკური კარიერის დაწყებას. 

ვიმედოვნებთ, სამომავლოდ ამ ინიციატივათა 

რიცხვი მეტად გაიზრდება და თემატურადაც 

უფრო მრავალფეროვანი გახდება.

პროგრამები და პროექტები
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იურიან რეგუინ
პროგრამის უფროსი 
მენეჯერი, ნიდერლანდების 
ინსტიტუტი მრავალპარტიული 
დემოკრატიისთვის NIMD

„აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული 
დემოკრატიისთვის“ (EECMD) 2009 წლიდანაა NIMD-ის 
პარტნიორი აღმოსავლეთ ევროპაში, როდესაც ის ჯერ კიდევ 
NIMD-ის რეგიონული ოფისი გახლდათ. EECMD მოკლე 
დროში იქცა ერთ-ერთ მთავარი მოთამაშედ დემოკრატიის 
გაძლიერებისა და განვითარების კუთხით საქართველოსა 
და მთლიანად რეგიონში. 

კარგად აწყობილი საორგანიზაციო ქსელი და ნეიტრალური 
რეპუტაცია ის ძირითადი ბაზისია, რამაც ორგანიზაციის 
მიმართ, როგორც მმართველი, ასევე ოპოზიციური პარ-
ტიების ნდობა განაპირობა; დემოკრატიის განათლების 
მიმართულებით მათ მიერ განვლილი გზა კი უპრეცენდენტოა 
და NIMD-ის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ პროგრამად 
ითვლება. დღესდღეობით EECMDს დემოკრატიის 
სკოლების კურსდამთავრებულები დემოკრატიის 
ფართო ქსელს ქმნიან და შეძენილ ცოდნას საჯარო 
მმართველობასა თუ სამოქალაქო საზოგადოების სხვა-
დასხვა სეგმენტში იყენებენ. მათი მიზანია, უფრო სამარ-
თლიანი, შემწყნარებელი და ინკლუზიური გახადონ 
საზოგადოება. სწორედ ამ შთამბეჭდავი გამოცდილების 
გამო, NIMD 2016 წლიდან უკრაინაშიც აფინანსებს EECMD 
- ის დემოკრატიის განათლების პროგრამას.

ქვეყნის რთული პოლიტიკური კონტექსტის გათვალის-
წინებით, EECMD-მ გადაწყვიტა ყურადღება პოლიტიკური 
ლიდერების ახალ თაობაზე გაემახვილებინა, რომლებიც 
შეძლებენ რეგიონის დემოკრატიული მიმართულებით 
კონსოლიდირებას. დემოკრატიის განათლების პროგრამა 
უკრაინაში ეფუძნება საქართველოს დემოკრატიის სკო-
ლებში მიღებულ ცოდნას და გამოცდილებას. EECMD-მ 
მოკლე დროში უკრაინის სხვადასხვა რეგიონში ხუთი 
სკოლა შექმნა და მათი წარმატებით მართვა მოახერხა, რაც 
რეგიონის სამომავლო დემოკრატიული განვითარებისთვის 
მნიშვნელოვანია“.

პროგრამები და პროექტები



35
EECMD

წლიური ანგარიში 
2019პროგრამები და პროექტები

იულია ტიმჩუკ
დემოკრატიის განათლების 
ოდესის დემოკრატიის სკოლის 
კოორდინატორი

ვალერია დიდკოვსკა
დნეპრის დემოკრატიის სკოლის 
კოორდინატორი

„უკრაინაში 2019 წლის ყველაზე აქტუალური საკითხი 
საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები იყო, რამაც 
შეცვალა ქვეყნის პოლიტიკური ლანდშაფტი და ასახა 
საზოგადოების განწყობა და მოლოდინი. აქტიურმა 
პოლიტიკურმა ცხოვრებამ სამოქალაქო საზოგადოებაში, 
სამოქალაქო განათლებისა და აქტივიზმის მიმართ მეტი 
ინტერესი გააჩინა.

2019 წელს, დაარსებიდან ერთი წლისთავზე, ოდესის 
დემოკრატიის სკოლამ შეძლო დაემკვიდრებინა რეგიონში 
ერთ-ერთი წამყვანი ცენტრის სახელი დემოკრატიის 
განთლების კუთხით. ის ხელს უწყობს დემოკრატიის 
„ადამიანური“ კომპონენტის - სამოქალაქო საზოგადოების 
გაძლიერებას, რომელიც დემოკრატიის ეფექტურად 
მუშაობის საფუძველს ქმნის“.

„დნეპრის დემოკრატიის სკოლა უმნიშვნელოვანეს როლს 
თამაშობს რეგიონის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, სადაც, 
სამწუხაროდ, სამოქალაქო საზოგადოება ნაკლებად 
აქტიურია, დემოკრატია კი - სუსტი. 

ამ ფონზე დემოკრატიის სკოლა ერთადერთი ადგილია, 
სადაც შესაძლებელია მიიღო ფუნდამენტური განათლება 
დემოკრატიაზე, პოლიტიკურ სისტემებსა და პოლიტიკურ 
კულტურაზე და შეაფასო მიმდინარე პოლიტიკური ცხოვრება 
უკრაინასა და დნეპრში.

განსაკუთრებით ვაფასებ იმას, რომ დემოკრატიის სკოლების 
მუშაობის ძირითადი აქცენტი კრიტიკული აზროვნებისა 
და სამოქალაქო აქტივიზმის გაძლიერებაა ახალგაზრდა 
ლიდერებში, როგორც სტაბილური დემოკრატიის ერთ-ერთი 
საფუძველი, რაც მსოფლიოში არსებული კრიზისებისა და 
გამოწვევების ფონზე ძალზე მნიშვნელოვანია“.
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www.partiyi.org

ამომრჩეველთა საინფორმაციო ვებგვერდი 
www.partiyi.org უკრაინაში ნიდერლანდების 
მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის 
(NIMD) ხელშეწყობით განხორციელდა.

პლატფორმა უკრაინის 2019 წლის საპარ-
ლამენტო არჩევნების წინა პერიოდში ამოქ-
მედდა. მისი მთავარი ამოცანაა, ხელი შეუ-
წ ყოს საზოგადოებისათვის მნიშვნე  ლოვან 
საკითხებზე ინფორმირებულ, ხარის ხიან 
პოლიტიკურ დისკუსიას. პროექტი მიზ-
ნად ისახავდა უკრაინის პოლიტიკური 
პარტიების კანდიდატთა წინასაარჩევნო 
ხედ ვების გაზიარებას ქვეყნისთვის მნიშვ-
ნელოვან პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და 
სოციალურ საკითხებზე, რის საფუძველ-
ზეც ამომრჩეველი შეძლებდა არჩევნების 
დღეს ინფორმირებული გადაწყვეტილების 
მიღებას. 

სპეციალურად ვებგვერდისთვის შეიქმნა 
კითხვარი, რომელზეც უკრაინის პოლიტიკურ 
პარტიებს მოკლე, ლაკონური პასუხები უნდა 
გაეცათ. კითხვარი ქვეყნისათვის აქტუალურ 
და მნიშვნელოვან 25 საკითხს მოიცავს.

www.partiyi.org-ის საშუალებით მოქალაქეებს 
შეუძლიათ შეადარონ კანდიდატი პოლი-
ტიკური პარტიების ხედვები ცალკეულ 
საინტერესო საკითხებზე და გაეცნონ მათ 
სრულ პროგრამებს, რაც მნიშვნელოვანია 
სწორი არჩევანისთვის. ამავე პროექტით 
გვსურს, ხელი შევუწყოთ წინასაარჩევნო 
კონკურენციისა და დებატების საქმიან და 
პოლიტიკაზე ორიენტირებული დისკუსიების 
წარმართვას. 
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2019 წელს EECMD-მ გააგრძელა უკრაინელი 
პოლიტიკოსი ქალების მხარდაჭერის პროგ-
რამა პოლიტიკური ფინანსების მოძიების 
მიმართულებით. ეს ძალზე აქტუალური საკით-
ხია, თუ გავითვალისწინებთ, რომ უკრაინულ 
პოლიტიკაში ქალთა ჩართულობის ერთ-
ერთ მთავარ ბარიერად კვლავ უსახსრობა 
სახელდება. კოლეგა მამაკაცებისგან გან-
სხვავებით, ქალებს გაცილებით რთულ 
სასტარტო პირობებში უწევთ პოლიტიკურ 
მარათონში ჩაბმა.

პროგრამაში მონაწილეობდნენ პოლიტი-
კოსი ქალები ქვეყნის დიდი და პატარა 

ქალა ქებიდან. ტრენინგები ეხე ბოდა ისეთ 
საკითხებს, როგორიცაა: საარ ჩევნო კამ-
პანიისთვის დაფინანსების მოპოვების გზები, 
საარჩევნო კამპანიის დაგეგმვა, სა კუთარი 
საარჩევნო შტაბისა და რეკლა მისთვის 
დასა  ფინანსებლად კონკრე ტული ნაბიჯების 
გადადგმა. 

EECMD აგრძელებს იმ ლიდერი ქალების 
მხარდაჭერასა და გაძლიერებას, რომელთა 
მიზანი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის 
თავდაუზოგავად შრომაა.

პროგრამები და პროექტები

უკრაინელი პოლიტიკოსი 
ქალების მხარდაჭერისა და 
გაძლიერების პროგრამა
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2019 პარტნიორები

EECMD ონლაინ

EECMDს პარტნიორები დემოკრატიის 
მშენებლობაში

ამომრჩეველთა საინფორმაციო ვებგვერდები:
www.Partiebi.ge
www.Presidenti.ge

ინფორმაცია EECMDის დემოკრატიის სკოლების შესახებ: 
www.eecmd.org

პუბლიკაციების ელექტრონული ბიბლიოთეკა
www.eecmd.org

EECMD Youtubeზე
https://www.youtube.com/channel/UC0dFTxwSSqZiV_qqq-RQAMQ

EECMD Twitterზე
https://twitter.com/eecmd_org?lang=en

აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის (EECMD) 
აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, რომლებიც მას 
პროგრამების განხორციელების საქმეში სხვადასხვა ტიპის პარტნიორობას უწევენ.

პარტნიორები დემოკრატიის მშენებლობაში: 
• ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში

• ევროკომისია (European Commission)

• ეროვნული ღვაწლი დემოკრატიისთვის (NED)

• ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის (NIMD) 

• აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)

Embassy of the
Kingdom of the Netherlands
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