
 

 

პროგრამა ხორციელდება ცვლილებისა და კოფნლიქტის მართვის ცენტრის 

„პარტნიორები - საქართველოს მიერ, საქართველოს სტრატეგიული კვლევის 

და განვითარების ცენტრთან თანამშრომლობით 

ეთნიკურ უმცირესობათა საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების გაძლიერების პროგრამა 
  

 

პროგრამის აღწერა

ცვლილებისა და კონფლიქტის მართვის ცენტრი პარტნიორები საქართველო საქართველოს

სტრატეგიული კვლევისა და განვითარების ცენტრთან თანამშრომლობით იწყებს ეთნიკურ

უმცირესობათა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერებაზე მიმართული

პროგრამის განხორციელებას

პროგრამა ხორციელდება ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველოს“ ფინანსური მხარდაჭერით და

მისი მიზანია სხვადასხვა ტრენინგისა და თემატური სემინარის მეშვეობით გადასცეს ეთნიკურ

უმცირესობათა ორგანიზაციების თანამშრომლებს ის საკვანძო უნარ ჩვევები და თეორიული ცოდნა

რომელიც გაზრდის მათ შესაძლებლობებს დაეხმარება ორგანიზაციის გაძლიერებასა და

მხარდამჭერთა მოპოვებაში და უფრო ეფექტურს გახდის მათ საქმიანობას  

ამ მიზნით პროგრამის პირველ ეტაპზე დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები

 სტრატეგიული დაგეგმვის ორდღიანი ტრენინგი ივლისი

 სამოქალაქო ინტერესების დაცვის ადვოკატირების ოთხდღანი ტრენინგი ივლისი

 სახსრების მოძიების და საპროექტო განაცხადის მომზადების სამდღიანი ტრენინგი

სექტემბერი

 ორგანიზაციული მართვის უნარ ჩვევების ოთხდღიანი ტრენინგი ოქტომბერი

ტრენინგების უფრო ვრცელი აღწერა იხილეთ შესაბამის დანართში

ვის შეუძლია პროგრამაში მონაწილეობის მიღება

როგორც უკვე ვახსენეთ პროგრამაში დაგეგმილი ღონისძიებების სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ

ეთნიკურ უმცირესობათა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და აგრეთვე

ნებისმიერი სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები რომლებიც თავის ერთ ერთ

ძირითად სამუშაო პრიორიტეტად ეთნიკურ უმცირესობათა საკითხებს განიხილავენ

მონაწილეთა შერჩევა და განაცხადის შევსების ტექნიკური დეტალები

ტრენინგების მონაწილეთა შერჩევა მოხდება კონკურსის საფუძველზე უპირატესობა მიენიჭება იმ

ორგანიზაციებს პირებს რომლებიც უკეთ დაასაბუთებენ პროგრამაში მონაწილეობის სურვილს და



 

 

პროგრამა ხორციელდება ცვლილებისა და კოფნლიქტის მართვის ცენტრის 

„პარტნიორები - საქართველოს მიერ, საქართველოს სტრატეგიული კვლევის 

და განვითარების ცენტრთან თანამშრომლობით 

საჭიროებას ტრენინგებში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ თანდართული სააპლიკაციო

ფორმა და გამოგზავნონ მისამართზე წლის 7 ივნისამდე

სააპლიკაციო ფორმის განხილვის აუცილებელი პირობაა მონაწილის წარდგენა შესაბამისი

ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მიერ რისთვისაც სააპლიკაციო ფორმაში გათვალისწინებულია

სპეციალური ადგილი

სააპლიკაციო განაცხადში მონაწილემ უნდა მონიშნოს მისთვის სასურველი ტრენინგები თუ

მონაწილეს სურს მონაწილეობის მიღება ერთზე მეტ ტრენინგში მაგალითად ორში სამში ან

ოთხივეში მაშინ ტრენინგების არჩევის შემდეგ მან უნდა დაალაგოს ისინი მათი

პრიორიტეტულობის მიხედვით და შესაბამისი ციფრით დან მდე აღნიშნოს არჩეული

ტრენინგიდან რომელია მისთვის ყველაზე მნიშნელოვანი და რომელი ყველაზე ნაკლებ

მნიშვნელოვანი ყველაზე მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი ნაკლებად მნიშვნელოვანი

ყველაზე ნაკლებად მნიშვნელოვანი უფრო დეტალური ინსტრუქციები მოცემულია სააპლიკაციო

ფორმაში თუ აპლიკაციის შევსებისას დაგჭირდათ დახმარება მოგვმართეთ ქვემოთ მითითებულ

ტელეფონებზე ან ელექტრონულად

ტექნიკური დეტალები

ყველა ტრენინგი ჩატარდება თბილისში ინფორმაცია ტრენინგების ზუსტი ადგილმდებარეობის

შესახებ დამატებით მიეწოდება შერჩეულ მონაწილეებს მითითებული თარიღები საბოლოოა

ამიტომ გთხოვთ გაითვალისწინოთ ისინი სასურველი ტრენინგის შერჩევისას და დარწმუნდეთ რომ

ნამდვილად გცალიათ ამ დროს შეძლებთ თბილისში ჩამოსვლას და ტრენინგებში სრულფასოვან

მონაწილეობას

ტრენინგებში მონაწილეობა უფასოა. რეგიონებიდან ჩამოსულ მონაწილეებს აუნაზღაურდებათ

მგზავრობის სასტუმროში განთავსების და კვების ხარჯები

ტრენინგებში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ თანდართული სააპლიკაციო ფორმა და

გამოგზავნონ მისამართზე წლის 7 ივნისამდე საგანაცხადო ფორმის

გამოგზავნისას წერილის თემაში მიუთითეთ

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში მოგვმართეთ

ცვლილებისა და კონფლიქტის მართვის ცენტრი პარტნიორები საქართველო

ტელეფონი

ელ ფოსტა

საკონტაქტო პირები მილენა მითაგვარია კოორდინატორი

გიგი გაჩეჩილაძე ასისტენტი

mailto:training@partners.ge

