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სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი “თაობათა დიალოგი” 
 

2014-2017 წლების 
 

ანგარიში 
 

 
 
 

ანგარიში მოამზადა გენერალურმა მდივანმა გვანცა თოთაძემ;  

ანგარიში მოიცავს 2014 – 2017 წლებს.   

 

 

ანგარიშის შინაარსი: 

 

შესავალი ნაწილი; 

ორგანიზაციის ინსტიტუციონალური განვითარება; 

ორგანიზაციის ფინანსური მდგრადობა; 

ორგანიზაციის პროგრამული განვითარება; 

ორგანიზაცია და მედია; 

ორგანიზაცია და ადგილობრივი და საერთაშორისო პარტნიორები.  

 

 

ისტორიული მიმოხილვა 

 

 

სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბის „თაობათა დიალოგი" (RICDOG) გამგეობის 

წევრებმა 2014 წლის ნოემბერში გენერალურ მდივანად არჩევნების ჩატარების საფუძველზე 

აირჩიეს გვანცა თოთაძე. 2014 წელს გამგეობის წევრები იყვნენ: ეკატერინე მარუქაშვილი, 

გიორგი უგლავა, კონსტანტი სვანიძე, თიესა მორჩაძე. გენერალურმა მდივანმა არჩევნებში 

გამარჯვების შემდეგ აირჩია მოადგილედ ეკატერინე მარუქაშვილი.  

2014 წლის შემდეგ არჩევნები 2015-2016 წლის ნოემბერში ტრადიციულად ტარდებოდა და 

გვანცა თოთაძე სამჯერ, ზედიზედ იქნა არჩეული გენერალური მდივნის პოზიციაზე;  2017 

წლის 25 ნოემბრის გენერალური მდივნის არჩევნებში ორგანიზაციის წესდებაზე 

დაყრდნობით მას არ აქვს უფლება მიიღოს მონაწილეობა და აღნიშნული პოზიციის 

დაკავებისთვის წამოაყენოს კვლავ კანდიდატურა. 

გენერალურ მდივანს წესდებაზე დაყრდნობით ვალდებულება ჰქონდა კლუბის 

აღმასრულებელი ორგანოს გამგეობის კომპეტენციების სრულად შესრულება, კონტროლი და 

მართვა. ასევე, ორგანიზაციის ხელთ არსებული ყველა სტრატეგიული დოკუმენტის 

კონტროლი და აღსრულება. ორგანიზაციის მხრიდან ვალდებულებების დაკისრების ქვეშ 

გვანცა თოთაძის პირადი დაპირებები იყო: 

 საკადრო პოლიტიკის ფორმიერება;  

 ორგანიზაციის იმიჯის განვითარება; 

samecniero-inteleqtualuri klubi 
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 პროგრამული პრიორტეტების განსაზღვრა.  
 

 

2015 – 2024 წლის სტრატეგიული განვითარების გეგმის მიხედვით ამოცანები განისაზღვრა 

შემდეგნაირად: 

 

 ორგანიზაციის სტრუქტურის განვითარება, გაძლიერება და ორგანიზაციის წევრების 

მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველყოფა ორგანიზაციაში გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში; 

 ორგანიზაციისთვის საკადრო საჭიროებების გამოვლენა და საკადრო პოლიტიკის 

განსაზღვრა, ადამიანური რესურსების მართვის დოკუმენტის შემუშავება და 

ორგანიზაციის წევრთათვის კვალიფიკაციის და ზოგადი უნარების განვითარებაში 

ხელშეწყობა; 

 პროგრამული პრიორიტეტების განსაზღვრა და საგრანტო პროექტების 

განხორციელება; 

 ფინანსური სისტემის დახვეწა, გამჭირვალობა, ორგანიზაციის წევრებს შორის 

ფინანსების მოძიების კულტურის დამკვიდრება და ანგარიშვალდებულობის 

ჩამოყალიბება; 

 ორგანიზაციის საქმიანობაში საზოგადოების მეტი ჩართულობა და ორგანიზაციის 

იმიჯის გავრცობა და დამკვიდრება.  

 

 

 

ორგანიზაციის ინსტიტუციონალური განვითარება 

 

3 წლის განმავლობაში ორგანიზაციამ განაგრძო ეტაპობრივად ორგანიზაციული 

სტრუქტურების ჩამოყალიბება. 2015 წელს ძალაში შევიდა 2015-2024 წლების სტრატეგიული 

გეგმა. 2015-2016-2017 წლების განმავლობაში აღნიშნულ სტრატეგიულ გეგმაში 

პრიორიტეტულ ადგილებს იკავებდა: ორგანიზაციის სტრუქტურული განვითარება და 

გაძლიერება; ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფა; ორგანიზაციისთვის საკადრო 

საჭიროებების გამოვლენა და საკადრო პოლიტიკის განსაზღვრა.  

2014-2017 წლების განმავლობაში ორგანიზაციამ შეიმუშავა:  

RICDOG წევრის პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავს ორგანიზაციის წევრთა აქტიურ 

ინტეგრირებას RICDOG-ის მიმდინარე პროცესში და მათი აქტიური მონაწილეობის 

უზრუნველყოფას გადაწყვეტილების მიღებისა და სამუშაოს შესრულების პროცესში.   

ქცევის კოდექსი, რომელშიც გაწერილია პრინციპები და ვალდებულებები, რომლებიც 

არეგულირებენ შიდა, ასევე საგარეო ურითიერთობებს. 

გენდერული თანასწორობის კონცეფცია, რომელიც მიზნად ისახავს ხელი  შეუწყოს 

გენდერული თანასწორობის პრინციპების დამკვიდრებას ორგანიზაციის მუშაობაში, 

სტრუქტურებსა და მართვაში.   

ფინანსების მოიძების სტრატეგია, რომლის მიზანია სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბის 

„თაობათა დიალოგი“ ფინანსური მდგრადობის სისტემის, ფორმების, ფანდრაიზინგის 

კულტურის დანერგვა და ორგანიზაციული განვითარების უზრუნველყოფა; ხოლო მისი 

ამოცანები 3 პუნქტისგან შედგება: ფინანსების მოძიების სისტემის ფორმირება; ფინანსების 

მოძიების კულტურის დანერგვა ორგანიზაციის წევრთა შორის; საბუღალტრო-სააღრიცხო, 

საუდიტორო სისტემის დახვეწა. 

HR სტრატეგია, რომლის მიზანია ორგანიზაციაში ადამიანური რესურსების მართვის 

მოდელის ფორმირება და მდგრადი ორგანიზაციული პროგრესის  შენარჩუნების 

უზრუნველყოფა; ხოლო ამოცანებია: ორგანიზაციის სტრუქტურის განვითარება და 
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გაძლიერება; ორგანიზაციისთვის საკადრო საჭიროებების გამოვლენა და საკადრო 

პოლიტიკის განსაზღვრა.  

ორგანიზაციის წევრის კარიერული გეგმა, რომელიც წევრს ეხმარება განსაზღვროს მისი  

როგორც ინდივიდის ზოგადი და კარიერული მიზანი და ასევე განსაზღვროს შესაბამისი 

უნარები, რომელიც უნდა შეიძინოს მიზნის მიღწევისთვის; 

ფრილანსერების დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს ორგანიზაციაში ფრილანსერის 

სტატუსსა და უფლება–მოსილებებს. 

 

წევრთა განვითარებისათვის და მეტი იტეგრაციისათვის ორგანიზაციამ მისი სტრუქტურა ორ 

კორპორატიულ თამსძე დააფუძნა, რაც ორგანიზაციის ორიგინალურ მართველობით 

სისტემას წარმოადგენს. შემუშავდა წევრთა გრძელვადიანი განვთარების ორი პროგრამა: 1. 

RICDOG სტრუქტურა და RICDOG ბირჟა. ორივე კორპორატიულ თამაშში მოხდა საკვანძო 

სტრუქტურული განვითარების მიზნების ინტეგრირება: 1. ორგანიაციის წევრის უწყვეტი, 

საფეხურეობრივი პიროვნული განვითარება და 2. წევრებისთვის ფინანსების მოძიების 

კულტურის შესწავლა და გუნდურ პრინციპებზე მუშაობა.  

 

2014-2017 წლებში RICDOG –მა ჩამოაყალიბა: 

 

RICDOG ტრენინგ ცენტრი, RICDOG დასაქმების ბაზა, ახალგაზრდა პროფესიონალთა ქსელი 

და RICDOG სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმა, პლათფორმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

ქვეყნებში სოციალური სერვისების დეცენტრალიზაცია, „სამოქალაქო ინოვაციების ჰაბი“; 

 

RICDOG-მა 2015-2017 წლებში ორგანიზაციის უფრო სწრაფი სტრუქტურული 

განვითარებისთვის თანამშრომლობა დაიწყო მშვიდობის კორპუსთან და 2 წლით 

უმასპინძლა მოხალისეს (ჯილ სიმპსონი), რომელიც ჩართული იყო ინსტიტუციურ 

განვითარებაში. 

დღეს შეიძლება ითქვას, რომ RICDOG-ს გააჩნია სრული ნორმატიული ბაზა, რათა 

განავითაროს ორგანიზაცია: ყველა საკვანძო დოკუმენტი, რომელიც ორგანიზაციულ 

განვითარებას უწყობს ხელს.  

მნიშვნელოვანია ის, რომ ორგანიზაციამ მკაფიოდ განსაზღვრა სამი მართველი რგოლის 

ფუნქცია, პასუხისმგებლობები და მოახდინა ამ რგოლების დაბალანსების სისტემის 

უზრუნველყოფა: პრეზიდიუმის, გამგეობისა და წევრთა საერთო კრების სახით. შეიმუშავა 

სრულიად ახალი ფორმა და მიდგომა ორგანიზაციის წევრების ჩართულობისა და 

პროფესიული ზრდის თვალსაზრისით.  

ორგანიზაციის სტრუქტურის და საკადრო საკითხების მოსაგვარებლად განხორციელდა 

მრავალი პროგრამა, დაწყებული შიდა ორგანიზაციული ტრენინგების, სემინარების, 

ვორქშოპების ორგანიზებით, დამთავრებული გაცვლითი და სასწავლო ღონისძიებებში 

ჩართვით.  

 

სტრატეგიული გეგმის პირველი ამოცანა ამ წლებთან მიმართებით სრულად 

შესრულებულია.  

 

 

ფინანსური მდგრადობა 

 

ორგანიზაციას, რომელსაც 2014 წელს სამუშაოდ გააჩნდა მხოლოდ 1 ოთახი, ნელ–ნელა 

მოიკრიბა მცირე, მაგრამ განვითარებისათვის საჭირო სახსრები და დღეს ორგანიზაციის 

სამუშაო სივრცე შედგება 8 ოთახისგან. ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფისათვის 

ორგანიზაციამ შეიმუშავა გრძელვადიანი ხედვა ფინანსების მოძიების კუთხით, ჩამოაყალიბა 
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ე.წ. ფანდრაიზინგის ჯგუფი და ასევე წევრთა პროგრამაში მნიშვნელოვანი დრო დაუთმო 

თანხების მოძიების უნარების გამომუშავებასა და პრაქტიკაში ამ უნარების გამოყენებას, რის 

საფუძველზეც ორგანიზაცია ყოველწლირად აფართოვებდა სამუშაო სივრცეს; ასევე ხდებოდა 

მოძიებული ფინანსებით ორგანიზაციის საოფისე აღჭურვა, პირველადი ტექნიკური 

საჭიროებების დაკმაყოფილება.  

 

2014 – 2017 წლის შუალედში ორგანიზაციამ უზრუნველყო სტაბილურად 3 გამგეობის წევრის 

სახელფასო სისტემაზე გადაყვანა და შემოიტანა გამგეობის წევრებისთვის ბონუსური 

სისტემა, რაც გულისხმობს 10% ჰონორარის გაცემას მათ მიერ კოორდინირებულ 

პროგრამებზე. ასევე წევრების ფინანსური წახალისება მოხდა. წევრები 3 თვეში ერთხელ 

ანაღდებენ ე.წ. რიკებს, რომელიც RICDOG ბანკში ერიცხებათ. RICDOG ბანკი არის ერთ–ერთი 

სტრატეგიული ნაბიჯი ორგანიზაციის განვითარებისთვის საჭირო ნაბიჯების 

გადადგმისთვის და ორგანიზაციის წევრების ჰონორალურ სისტემაზე გადაყვანის. ეს არის 

ერთგვარი წამახალისებელი ბერკეტი წევრისთვის ახორციელებდეს ორგანიზაციის 

სტრატეგიულ დოკუმენტებს, ახერხებდეს პიროვნულ განვითარებასა და ზრდას. 

2016 წელს ორგანიზაციამ შემოიღო საწევრო გადასახადის რიკებით გადახდის პრინციპი. 

საწევრო განისაზღვრება 3 ლარის ოდენობით, რომელიც აკუმულირდება რიკებში და 

შესაბამისად ყოველ თვეში RICDOG ბანკი ავტომატურად ჭრის საწვეროს წევრების ანგარიშზე 

არსებული რიკებიდან. საწევრო მოსაკრებელი სხვა ფინანსურ შემოსავალებთან ერთად 

უზრუნველყოფს ორგანიზაციის ყოველთვიური გამოწვევების დაფარვას. 

ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფა ორგანიზაციის მთავარ მიმართულებად მათ 

შორის 2015-2025 წლის სტრატეგიაშიც დარჩება. დღეს ორგანიზაციამ უკვე შეძლო ფინანსების 

მოძიების თვალსაზრისით აპრობირება მოეხდინა ფინანსების მოძიების რამდენიმე 

მიმართულებით: საგრანტო, საწევრო, პროგრამული, ე.წ. “კომერციული” პროექტებისა და 

ერთჯერადი ღონისძიებების განხორციელების მეშვეობით. ასევე ორგანიზაცია სთავაზობს 

მომსახურების სერვისს, რომელიც განსაზღვრავს ფინანსების შემოდინებას ორგანიზაციაში. 

დღეს შესრულებულია ისეთი პუნქტები როგორიცაა: ოფისი, ტექნიკა, კომუნალური, 

საკანცელარიო, 3 გამგეობის წევრის სახელფასო სისტემა, დანარჩენი გამგეობის 

წევრებისთვის 10%–იანი ბონუსური სისტემის გამართვა, ორგანიზაციის წევრებისთვის 

სამთვეში ერთხელ დაგროვებული ქულების თანხებში აკუმულირება. 

 

ზოგადი მონაცემებით ორგანიზაციის ბრუნვამ ბოლო 3 წლის განმავლობაში მიაღწია 350 000 

ლარს. 

მიმდინარეობს ორგანიზაციის სრული საბუღალტრო-სააღრიცხო სისტემების დანერგვა-

გამართვა და აუდიტის ჩატარების ორგანიზებისთვის მომზადება.  

 

სტრატეგიული გეგმის მეორე ამოცანა ამ მიმართულებით 90% შესრულებულია.  

 

 

ორგანიზაციის პროგრამული განვითარება 

 

პროექტები: 

 

3 წლის განმავლობაში ორგანიზაციამ უშუალოდ მშვიდობის კორპუსის საგრანტო 

დაფინანსებით 7 მცირე და საშუალო პროექტი განახორციელა; უშუალოდ ევროკავშირის რე–

გრანტი ფარგლებში განახორციელა 2 საშუალო პროექტი და 1 დიდი პროექტი; ERASMUS+ ის 

ფარგლებში განხორციელდა 2 საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამა ბანაკის სახით 

საქართველოში; PH INTERNATIONAL–ის დაფინანსებით განხორციელდა 2 საშუალო 

სიდიდის პროექტი; ცესკოს დაფინანსებით განხორციელდა 1 დიდი პროექტი; 350.org-თან 
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პარტნიორობით განხორციელდა 4 მცირე და საშუალო პროექტი; ჯუნიორ ეჩივმენთან 

თანამშრომლობით განხორციელდა 2 დიდი პროექტი;  ბერგჰოფის ფონდის მხარდამჭერით 

განხორციელდა 1 დიდი პროექტი. სლოვაკეთის საელჩოს დაფინანსებით განხორციელდა 1 

საშაულო სიდიდის პროექტი, CDI–სა და WORLD VISION მხარდაჭერით განხორციელდა 1 

მცირე სიდიდის პროექტი; კერძო ბიზნესის დაფინანსებით განხორციელდა 1 პროექტი (ONE-

TIME TRAINING);  

ჯამში საგრანტო დაფინანსების მეშვეობით 25 მცირე, საშუალო და დიდი პროექტი 

განახორციელა.  

ორგანიზაციამ ე.წ. „კომერციული“ პროგრამების მეშვეობით განახორციელა 7 პროგრამა 

(ფასეულობა, მაფიის ღამე, რიკოპოლია, ART IS FUN, ბანკეტი გოქაძის სკოლას, Open Dance 

Floor 3 წლის განმავლობაში, სამეცნიერო ლექტორიუმი), რომელიც დღესაც არ კარგავს 

აქტუალობას და იგეგმება აღნიშული პროგრამების გაგრძელება და გაფართოება; 

ორგანიზაციამ ტრადიციად აქცია 5 ღონსიძიების განხორციელება – „ის მაინც არსებობს“, 

“HELLOWEEN”, „სიკეთის ეპიდემია“, „დედამიწის დღე“ და „ორმაისობა“. აღნიშნული 

ღონისძიების ფარგლებში ასევე ხდება მცირე ღონისძიებების ორგანიზება, რომელიც 

შემოსავალზე არის ორიენტირებული. 

 

 

პროგრამები: 

 

ორგანიზაციის მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს მისი დამოუკიდებელი 

პროგრამები, რომლებიც ორგანიზაციის ერთ -ერთ სავიზიტო ბარათს წარმოადგენენ.  

3 წლის განმავლობაში RICDOG-მა ისეთი პროგრამები ჩამოაყალიბა როგორებიცაა: 

„მართე შენი ორგანიზაცია“, „RICDOG ბანკი“, „ღია თვითმმართველობა“, „ფასეულობა“, 

“სიკეთის ეპიდემია“, „სამეცნიერო ლექტორიუმი“, „სცენარი“, „RICDOG მოხლისეთა კლუბი“, 

„პიროვნული განვითარების აკადემია“,  ინტელექტუალური და ლოგიკური თამაშების 

ციკლი, „როგორ ჩამოვაყალიბოთ და ვმართოთ NGO”, “პროექტების წერა“, „ტრენინგები 

ტრენერებისთვის“, „თანაფასილიტატორთა სისტემა“. 

 

ორგანიზაციამ 3 წლის განმავლობაში ჩამოაყალიბა 4 პლატფორმა: 1. „ახალგაზრდა 

პროფესიონალთა ქსელი“ და „RICDOG სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმა“, „პლათფორმა 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში სოციალური სერვისების დეცენტრალიზაცია“ 

(ფართო კოალიციური პლათფორმაა), „სამოქალაქო ინოვაციების ჰაბი“ . ასევე, ორგანიზაციამ 

ჩამოაყალიბა “RICDOG დასაქმების ბაზა“, რომელიც არის ერთგვარი შუამავალი რგოლი 

დამსაქმებელსა და სამუშაოს მაძიებლებს შორის.  

 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 2014-2017 წლის შუალედში ორგანიზაციამ ჩაასწორა 

წესდება და ახალი წესდებიდან გამომდინარე მიეცა უფლება იყოს არჩევნების პროცესში 

ჩართული როგორც დამკვირვებელი. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების განმავლობაში 

RICDOG მოხალისეობრივად აკვირდებოდა სრულად ერთ ოლქს; 2017 წლის ადგილობრივი 

თვთმმართველობის არჩევნების დროს გააფორმა ურთიერთთანამშრომლობის 

ხელშეკრულება ინსტიტუციური განვითარებისა და მონიტორინგის ცენტრთან, RICDOG-მა 

დააკომპლექტა მოკლევადიანი და გრძელვადიანი დამკვირვებლების ჯგუფი და დაფარა 

მთლიანად ქუთაისის ყველა საარჩევნო უბანი. ორგანიზაცია განაგრძობს აღებული ნიშის – 

დამკვირვებელი – შენარჩუნებასა და მომავალში არჩევნებში დამკვირვებლად ყოფნას. 

 

ჯამში აღნიშნული პროგრამებისა და პროექტების მეშვეობით ორგანიზაციის მუშაობაში 

მონაწილეობა 7000 მეტმა ადამიანმა მიიღო.  
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ორგანიზაციის მნიშვნელოვან მიმართულებას ტრენინგების, ვორქშოპების, ბანაკებისა და 

სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება წარმოადგენს.  

 

სტრატეგიული დოკუმენტის აღნიშნული ამოცანა სრულად შსრულებულია.  

 

  

გაცვლითი პროგრამები: 

 

2016-2017 წლებში ორგანიზაცია 16 გაცვლით პროგრამაში იყო ჩართული, აქედან 3 პროგრამას 

უმასპინძლა საქართველოში და განახორციელა თავად შვედ  და პოლონელ პარტნიორებთან 

ერთად. აღნიშნულ პროგრამებში 90–მდე ქართველი მონაწილეობდა, რომლებიც 

გაემგზავრნენ სხვადასხვა ქვეყნებში. უშუალოდ საქართველოში ჩატარდა 2 გაცვლითი 

პროექტი შვედებთან პარტნიორობით, რომელშიც 60–მდე უცხოელმა მიიღო მონაწილეობა. 

ასევე ორგანიზაციამ ჩაატარა  ერთი EVS კოორდინატორების შეხვედრა, რომელშიც ჩართული 

იყო 15-მდე EX-EVS მოხალისე და  1 ჯობ შედოვინგი SALTO–სთან პარტნიორობით, 

რომელშიც ჩართული იყო 2 ქვეყნის წარმომადგენელი.  

2014-2017 წლების განმავლობაში ორგანიზაციამ EVS პროგრამაში გაუშვა 4 მოხალისე შემდეგ 

ქვეყნებში: შვედეთი, იტალია, გერმანია, ლიტვა; ასევე ამავე წლებში ორგანიზაციამ 

უმასპინძლა EVS მოხალისეებს: 1 მოხალისე ჩეხეთიდან და 12 მოხალისე პორტუგალიიდან; 

2014-2017 წლებში ორგანიზაციამ AISEC თან პარტნიორობით უმასპინძლა 4 მოხალისეს 

ეგვიპტიდან. 

აღსანიშნავია, რომ ორგანიზაციამ რამდენიმე ტრადიციული ღონისძიება დაამკვიდრა, 

რომელსაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში ატარებს: ყოველწლიური საქველმოქმედო აქცია–

ღონისძიება “ის მაინც არსებობს” - ინიციატივის ავტორი - ელისო გეგენავა; სიკეთის 

ეპიდემია - ინიციატივის ავტორი ნინო ვაშაყმაძე, ჰელოუნი - ინიციატივის ავტორი გვანცა 

თოთაძე და RICDOG ბანაკი.  აგრეთვე ყოველწლიურად სხვადასხვა დროს აწყობს მასშტაბურ 

ეკოლოგიურ აქციებს.  

 

2015 წელს ორგანიზაციამ წარმატებით გააგრძელა ევროპის მოხალისეთა სერვისის 

აკრედიტაცია, რომლის შედეგად შესაძლებლობა აქვს მიიღოს ერთდროულად 4 და 

საზღრვრებს მიღმა გაგზავნოს „N” რაოდენობის მოხალისე. ამ ეტაპისთვის ორგანიზაციას 2 

მიღებული მოხალისე ჰყავს და 1 მოხალისეს ამზადებს გასაგზავნად.  

2017 წელს RICDOG-მა მესამედ წარადგინა განაცხადი მშვიდობის კორპუსის მოხალისეზე. 

პირველი განაცხადი დაკმაყოფილდა და ჯილ სიმპსონი 2 წლის განმავლობაში მუშაობდა 

ორგანიზაციაში; მეორე განაცხადი არ დაკმაყოფილდა ჩამოსული ამერიკელების 

რაოდენობრივი სიმცირისა და ორგანიზაციისთვის ამერიკელი მოხალისის რესურსის 

ნაკლებად საჭიროების გამო; მესამე განაცხადზე ორგანიზაცია პასუხს 2018 წლის 

გაზაფხულზე მიიღებს. 

ამ ეტაპზე RICDOG ელოდება 4 პარტნორიდან 4 სხვადასხვა ქვეყნიდან 9 პროექტზე პასუხს 

და გამარჯვების შემთხვევაში 2 EVS მოხალისეს უმასპინძლებს და 2 EVS მოხალისეს გაუშვებს 

შვედეთსა და საბერძნეთში, ხოლოდ 20-ზე მეტ ადამიანს გაუშვებს გაცვლით პროგრამებში. 

 

 

ორგანიზაცია და მედია 

 

ორგანიზაციას მნიშვნელოვანი საფუძველი დახვდა 2014 წელს მედიასთან პარტნიორიული 

ურთიერთობების ჩამოყალიბების თვალსაზრისით. მემკვიდრეობაზე დააფუძნა სამომავლო 

მყარი ურთიერთობები. RICDOG 2014-2017 წლების განმავლობაში მიჰყვებოდა 
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ორგანიზაციის პიარ სტრატეგიის დოკუმენტს, რომლის მიხედვითაც საზოგადოებისთვის 

განსაზღვრა მკაფიო იმიჯი. 

დღეის მონაცემებით ორგანიზაცია თანამშრომლობს 2 ადგილობრივ ტელევიზიასთან, 1 

რადიოსთან და 3 სააგენტოსთან. ასევე, თანამშრომლობს ცენტრალურ მედია საშუალებებთან. 

ორგანიზაციის პროგრამები, აქტივობები, ღონსიძიებები, პროექტები ორკვირაში ერთხელ 

სიხშირით შუქდება ადგილობრივ მედიაში. ორგანიზაციამ დაიკავა ექსპერტული 

შეფასებების ნიშა და ადგილობრივი მედია საშუალებები RICDOG-ს ხშირად უთმობს 

საეთერო დროს სხვადასხვა თემების შესაფასებლად.  

ორგანიზაციამ TOPNEWS.COM.GE–სთან პარტნიორბით განახორციელა პროექტი, რომლის 

მიზანი იყო სააგენტოს დარჩენოდა მინიმუმ 3 კადრი, პროექტში ჩართული იყო 10 

ჟურნალისტი და პროექტის დასრულების შემდეგ 8 მათგანს მედიასაშუალებებმა 

შემოთავაზებები გაუკეთეს და მათ დაიწყეს მუშაობა. აღსანიშნავია აქვე, რომ აღნიშნული 

მედია პორტალი ორგანიზაციის ერთგული პარტნიორია და მის ყველა ღონისძიებას აშუქებს. 

ასევე, ორგანიზაციის ერთგული პარტნიორია ტელეკომპანია რიონი, რომლის ეთერიც თვეში 

2–ჯერ ეთმობა ორგანიზაციის მიერ განხორციელებულ პროგრამებს. 

გარდა ამისა, ორგანიზაციამ გადააწყო ოფიციალური საიტი www.ricdog.org, რომელიც უფრო 

მოქნილია და სადაც განთავსებულია ყველა სახის ინფორმაცია, მათ შორის ორგანიზაციის 

სტრატეგიული დოკუმენტები და ხედვები, ინფორმაცია ხელმისწავდომია ინგლისურ 

ენაზეც.  

ასევე, RICDOG აქტიურად ამუშავებს ოფიციალურ ე.წ. Facebook “LIKE PAGE”, რომელიც 

დღეის მონაცემებით გამოწერილი აქვს 6607 ადამიანს; აგრეთვე მართავს 2 FACEBOOK 

ჯგუფს: „Be Active Always and Everywhere”, რომლის წევრი არის 6584 და “RICDOG FAN 

CLUB”, რომლის წევრია 443 ადამიანი; 

აქვე აღსანიშნავია, რომ ორგანიზაციამ facebook გვერდზე შექმნა კიდევ ერთი გვერდი 

სახელწოდებით: „RICDOG დასაქმების ბაზა“, სადაც იდება ინფორმაცია ქუთაისში არსებულ 

ვაკანსიებზე და რომლის წევრი ამ ეტაპზე არის 171 ადამიანი. 

ორგანიზაცია ასევე აქტიურად მუშაობს ბლოგზე www.dialogueofgenerations.wordpress.com და 

ყველა პროგრამა–პროექტის მონაწილეები განათავსებენ პოსტებს აღნიშნულ გვერდზე. 

ორგანიზაციას ასევე გააჩნია სხვა სათემო ჯგუფებიც: ტვიტერში, google-ში, კონტაქტებში, 

ოდნოკლასნიკში, youtube channel-ი.  

მედიის კუთხით შეიძლება ითქვას, რომ RICDOG-მა ადგილობრივ ბაზარზე გააჩინა 

სხვადასხვა თემების შეფასებისთვის ადამიანური რესურსი, გააჩინა ბაზარზე ორგანიზაცია, 

რომელიც პროდუქტების ხალხამდე მიტანაში მედიას შეაქვს თავისი მხრიდან წვლილი, 

გაშუქების თვალსაზრისით.  

 

ბოლო სამი წლის განმავლობაში ორგანიზაციის ცნობადობის მკვეთრი ზრდა მოხდა.  

აღნიშნული პუნქტი სრულად შესრულებულია.  

 

 

ორგანიზაცია და ადგილობრივი და საერთაშორისო პარტნიორები 

 

RICDOG-მა 3 წლიანი მოღვაწეობის განმავლობაში შეიძინა მნიშვნელოვანი ადგილობრივი და 

საერთაშორისო პარტნიორები. აღსანიშნავია: კლიმატის ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლის 

საერთაშორისო მოძრაობა 350.org -რომლის წარმომადგენელი ორგანიზაცია გახდა RICDOG-ი 

2009 წლიდან და რომელმაც 2017 წლიდან აქტიურად დაიწყო პარტნიორული მუშაობა 

ორგანიზაციასთან. ამ პარტნიორობის ფარგლებში ერთობლივად ჩატარდა ღონისძიება 

ქუთაისში, ორგანიზაციამ მიიღო მონაწილეობა უკრაინაში გამართულ ფორუმში და ასევე 

მიიღო დაფინანსება 4000 ევროს ფარგლებში, რომელიც უნდა განახორციელოს 2018 წელს. 

http://www.ricdog.org/
http://www.dialogueofgenerations.wordpress.com/
http://350.org/
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ასევე მიიღო 1 ბანაკი და 1 პროექტი, რომელიც 2018 წელს დაიწერება პარტნიორის 

ზედამხედველობის ქვეშ და განხორციელდება იმავე წელს. 

ასევე, აღსანიშნავია PH International–თან პარტნიორობა. 2 პროექტის განხორციელების 

შემდეგ  PH International–მა ACCESS -ის პროგრამის განხორციელება დაიწყო, რომელიც 2018 

წელს დაიწყება და დასრულდება 2020 წელს; 

ასევე, აღსანიშნავია პარტნიორების შეძენა სომხეთიდან (არმავირის განვითარების ცენტრი) 

და უკრაინიდან (სოციალური და პოლიტიკური განვითარების ბიურო), რომლებთან 

ერთადაც 2-ჯერ განხორციელდა ევროკავშირის რე–გრანტის პროექტი „ნაბიჯი წინ 

სოციალური სერვისების დეცენტრალიზაციისკენ“;  აქვე ორივე მათგანთან პარტნიორული 

ურთიერთობა გრძელდება სხვა ჭრილშიც როგორიც არის ERASMUS+ და სხვა საგრანტო 

პროექტები; 

ორგანიზაცია დღემდე არის სამოქალაქო საზოგადოების აღმოსავლეთ პარტიორობის 

ქვეყნების ფორუმის ეროვნული პლატფორმის წევრი. ხოლო 2017 წელს გახდა აღმოსავლეთ 

პარტნიორების სამოქალაქო ორგანიზაციათა ფორუმის მე-5 სამუშაო ჯგუფის ქვე 

კოორდინატორი. ასევე, ორგანიზაცია 2017 წელს გახდა კლიმატის საერთაშორისო ქსელის 

CAN წევრი. 

ორგანიზაცია ადგილობრივ დონეზე თანამშრომლობს ადგილობრივ არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან როგორიც არის „საიას ქუთაისის ფილიალი“, „LDI Georgia”, “სამართლიანი 

არჩევნები“, „World Vision” და სხვა. 

აქტიური და კონსტრუქციული მუშაობის საფუძველზე ორგანიზაციამ მჭირდო კავშირი 

დაამყარა ბერგჰოფის ფონდთან. 

 

გარდა ამისა სხვადასხვა გაცვლით, ტრენინგ თუ სხვა პროგრამების მეშვეობით ორგანიზაციას 

30-მდე საერთაშორისო პარტნიორი ჰყავს.  

 

სტრატეგიული ამოცანა ამ მიმართულებით სრულად შესრულებულია.  

 

 

ბოლოსიტყვაობა: 

 

3 წელი მნიშვნელოვანი პერიოდი იყო ორგანიზაციის სტრუქტურული ცვილებების 

ეფექტურობის ჩვენებისთვის, ორგანზიაციის გამართულად მუშაობის თვალსაზრისით, მისი 

იმიჯისა და საბოლოო სახის მიცემის თვალსაზრისით. 3 წლის განმავლობაში ორგანიზაცია 

მიჰყვებოდა ყველა მის სტრატეგიულ დოკუმენტს და განსაკუთრებით „სტრატეგიული 

განვითარების დოკუმენტს“, სადაც აქცენტები გაწერილი წლის პრიორიტეტების შესრულების 

თვალსაზრისით კეთდებოდა. ორგანიზაციამ სრულად დაიცვა წლის პრიორიტეტები და 

მათგან გამომდინარე ახორციელებდა შესაბამის პროგრამებსა და პროექტებს თუ ერთჯერად 

აქცია–ღონისძიებებსა და აქტივობებს.  

გამოწვევები ამ 3 წლის განმავლობაში იყო 3 კონკრეტული პრიორიტეტის მიხედვით: 

სტრუქტურული განვითარება და გაძლიერება; ფინანსური მდგრადობის უზრუნველხყოფა; 

საკადრო საჭიროებების გამოვლენა და საკადრო პოლიტიკის განსაზღვრა. სამივე მათგანს 

აერთიანებდა შემდეგი გამოწვევა – ეს იყო ადამიანური რესურსი. მიუხედავად გამოწვევებისა 

ორგანიზაცია ამ წლების განმავლობაში მუშაობდა აქტიურად სამომავლო პერსპექტივების 

მიხედვით, რაც გულისხმობს იმას, რომ გეგმები, რომელიც დაიწერა გამოწვევებზე 

საპასუხოდ არის წლებზე გათვლილი და შესაბამისად შედეგებს 2018-2019 წლების 

განმავლობაში უფრო თვალსაჩინოს გახდის.  

 

რეკომენდაციები: 

 



9 | გ ვ ე რ დ ი  
 

 გამგეობამ უფრო აქტიურად უნდა დაიწყოს მუშაობა საგრანტო კოკურსების 

მიმართულებით და წევრების მეტი ჩართულობის უზრუნველყოფა ამ კუთხოთ.  

 

 ორგანიზაციის იმიჯის განვითარება უნდა იყოს უწყვეტი პროცესი და მუდმივად 

უნდა იქნეს გამოყენებული ყველა შესაძლებლობა იმისთვის, რომ იმიჯი უფრო 

გაძლიერდეს, გამყარდეს და ბრენდული სახე მიეცეს.  

 

 ორგანიზაციამ მუდმივად იხელმძღვანელოს სტრატეგიული დოკუმენტებით, მათზე 

დაყრდნობით და წლის პრიორიტეტული საკითხებიდან გამომდინარე ახორციელოს 

პროგრამა–პროექტები და პარალელურად მოემზადოს მომდევნო წლის 

პრიორიტეტებთან შესახვედრად.  

 

 გამგეობის წევრებმა განსაზღვრონ მკაცრად უფლება–მოსილებები და აქტიურად 

იმუშაონ მათ ქვეშ არსებული უფლება–მოვალეობებიდან გამომდინარე. აქვე, 

ორგანიაზციულ სტრუქტურაზე მუდმივი მუშაობა უნდა გაგრძელდეს, რათა არ 

მოხდეს ციკლის დარღვევა, რაც შეაფერხებს წინსწვლას და გააჩერებს ორგანიზაციის 

განვითარებას რამდენიმე წლით.  

 

 აუცილებელია ფინანსური მდგრადობის კუთხით აქტიურად მუშაობდეს გამგეობა და 

მათი ვალდებულებებიდან და კომპეტენციებიდან გამომდინარე დასახონ გეგმა 

მდგრადობის მიღწევადობისთვის. 

 

 

დარწმუნებული ვარ RICDOG ღირსეულად გააგრძელებს აქტიურად მუშაობას იმ გზებითა და 

მიმართულებებით, რომელიც განსაზღვრულია ორგანიზაციის სტრატეგიული 

დოკუმენტებით და დარწმუნებული ვარ, რომ იგი გახდება ერთ–ერთი ძლიერი/მდგრადი 

ორგანიზაცია ქუთაისში და არა მარტო ქუთაისში. 

იმედს ვიტოვებ, რომ ორგანზაცია გააგრძელებს იმ გარემოს, სივრცის შექმნას, რომელიც 

ადგილობრივებს მეტი რეალიზაციისა და თვითდამკვიდრების საშუალებას მისცემს. იმედს 

ვიტოვებ, რომ ორგანიაზციაში მყოფი ყველა წევრი იქნება აქტიური მოქალაქე ქვეყნისთვის 

და თითოეული მათგანი ადგილორივ თუ ქვეყნის დონეზე იქნება გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში ჩართული. დარწმუნებული ვარ, რომ ორგანზიაციის გაზრდილი კადრები 

იქნებიან სასურველი ყველგან და ყოველთვის და ორგანიზაცია იქნება ე.წ. სამჭედლო 

პასუხისმგებლიანი, მოწესრიგებული მოქალაქეების აღზრდის თვალსაზრისით. და ყველაზე 

მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ვუჩვენებთ საზოგადოებას მაგალითს, რომ თაობათაშორისი 

დიალოგით მეტი პროგრესის მიღწევაა შესაძლებელი.  

 

 

გვანცა თოთაძე 

 

გენერალური მდივანი 

 

სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“ 
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