
სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი ”თაობათა დიალოგი”  

სტრატეგიული განვითარების გეგმა 

2015-2024 წ.წ. 

 

შესავალი 

2014 წლის 2 ოქტომბერი, ქუთაისი. 

 

სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბის ”თაობათა დიალოგის” გამგეობის წევრები 

შეიკრიბნენ და შეიმუშავეს ორგანიზაციის 10 წლიანი განვითარების გეგმა.  

გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობდნენ: ნუგზარ კოხრეიძე, გვანცა თოთაძე, 

ეკატერინე მარუქაშვილი, თიესა მორჩაძე და კონსტანტინე სვანიძე.  

 

სამუშაო ჯგუფის განცხადება: 

 
„სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი ,,თაობათა დიალოგი” დღიდან შექმნისა იბრძვის 
სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის და დემოკრატიული პრინციპების 
დამკვიდრებისათვის. 
მნიშვნელოვანია, რომ 2005-2014 წლებში მან განსაკუთრებული აქცენტები გააკეთა შემდეგ 
მიმართულებებზე : 

 ახალგაზრდების სამეცნიერო მუშაობაში აქტიურად ჩართვაზე; 
 ახალგაზრდების საზოგადოებრივ აქტივობებში ჩართვაზე; 
 კლიმატური ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების 

ამაღლებაზე;  
 კულტურათაშორისი დიალოგის მეთოდის მეშვეობით კონფლიქტების დარეგულირებაზე. 

ასევე, ის განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდა ორგანიზაციის წევრების უნარებისა და 
კვალიფიკაციის ამაღლებას, მათი მოტივაციის გაზრდას და ლიდერებად ფორმირებას.  
ჩვენი სურვილია აღნიშნული ათწლიანი სტრატეგიული განვითარების გეგმა სრულად იყოს 
შესრულებული არსებული გამგეობისა და ყველა მომავალი გამგეობების მიერ.“ 

 

შექმნის ისტორია 

 

სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“ (RICDOG) 2005 წლის 

23 ნოემბერს ჩამოყალიბდა. თავდაპირველად იგი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სლავისტიკის 

დეპარტამენტის ბაზაზე ფუნქციონირებდა და მისი მთავარი მიზანი გახლდათ 

რუსული ენისა, კულტურის და ლიტერატურის პოპულარიზაცია, სამეცნიერო 

მუშაობაში ახალი თაობის ჩაბმა, ახალი აზროვნების წახალისება. საწყის ეტაპზე ის 

სამეცნიერო კლუბის სახელით ფუნქციონირებდა და ხელს უწყობდა დამწყებ 

მეცნიერებს. სახელწოდება „თაობათა დიალოგი“ 2006 წელს შეიქმნა, როდესაც 



კლუბმა გააფართოვა თავისი მუშაობის არეალი და უნივერსიტეტის ფარგლებს 

გასცდა. შემუშავდა კლუბის ახალი მიზნები და ამოცანები და მან ცალკე როგორც 

არასამთავრობო ორგანიზაციამ დაიწყო ფუნქციონირება. კლუბის დამფუძნებლები 

გახლავთ: კლუბის პრეზიდენტი, პროფესორი - ირაიდა კროტენკო, კლუბის ვიცე-

პრეზიდენტი, ასოცირებული პროფესორი- ნონა ბობოხიძე, კლუბის გამგეობის 

თავმჯდომარე - ნუგზარ კოხრეიძე. 2007 წლის 13 ნოემბერს კლუბი დარეგისტრირდა 

სრული სახელწოდებით სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა 

დიალოგი“. 

 

მისია 

 

სამეცნიერო-ინტელექტუალურ კლუბ ”თაობათა დოალოგს” სურს ისეთი ატმოსფერო  

შექმნა, სადაც სხვადასხვა ასაკის მქონე ადამიანებს ექნებათ  ჰარმონიული  

ურთიერთობა ერთმანეთთან. ჩვენი მისიაა შევებრძოლოთ თაობებეს შორის არსებულ 

ხიდჩაკეტილობას და  მივმართოთ ჩვენი ძალისხმევა თაობებს შორის ცოდნის, უნარ-

ჩვევებისა და გამოცდილების ურთიერთგაზიარებისკენ, რაც ჩვენს საქმიანობებში 

მათი ერთობლივი მონაწილეობით მიიღწევა. ჩვენ მოვუწოდებთ ყველას 

აქტიურობისკენ ყველგან და ყოველთვის რათა თაობათა შორის 

ურთიერთთანამშრიმლობისა და ერთობლივი წარმატების გარემო ჩამოყალიბდეს.  

 

მიზანი: 

 

კლუბის მიზანია ხელი შეუწყოს ქვეყანაში თაობებს შორის უერთიერთპატივისცემის 

გარემოს ფორმირებას, სამოქალაქო საზოგადოების, დემოკრატიული პროცესების, 

მეცნიერების განვითარებას, სხვადასხვა ერებს შორის ტოლერანტულობისა და 

ურთიერთპატივისცემის ატმოსფეროს ჩამოყალიბებას, მსოფლიო ქვეყნების 

კულტურის, მეცნიერების, ტრადიციების, ლიტერატურის კვლევას და 

ურთიერთინტეგრაციას, კულტურათაშორისი დიალოგის, ადამიანის უფლებების, 

ბუნებისა და გარემოს დაცვის უზრუნველყოფას და კონფლიქტების 

დარეგულირებას. 

 

ხელი შეუწყოს დემოკრატიული პროცესების განვითარებას, ადამიანის უფლებებისა 

და თავისუფლების დაცვას, თავისუფალი სიტყვისა და დემოკრატიული 

ინსტიტუტების განვითარებას, თავისუფალი საარჩევნო გარემოსა და ღია 

სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებას; 

 

ხელი შეუწყოს მეცნიერების პოპულარიზაციას, სამეცნიერო დარგების განვითარებას, 

ახალგაზრდების ჩართულობის ამაღლებას სამეცნიერო მუშაობაში, მეცნიერული 

კარიერის დაგეგმვას, სამეცნიერო კვლევევბის წახალისებას და მხარდაჭერას; 

 



ხელი შეუწყოს ახალგაზრდების განვითარებას, წახალისებას და სამოქალაქო 

აქტიურობებში ჩართვას, მათი უნარების გამოვლენას, ფორმალურ და არაფორმალურ 

განათლებაში ჩართვას და აქტიურ მოქალაქეებად ფორმირებას; 

 

ხელი შეუწყოს ეკოლოგიური კულტურისა და ცნობიერების ფორმირებას, კლიმატის 

ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესებს, გარემოსა და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვას, მეცნიერულ და კვლევითი სამუშაოების განხორციელებას 

გარემოს დაცვის საკითხებში და საზოგადოების ინფორმირებას გარემოში მიმდინარე 

პროცესების თაობაზე; 

 

ხელი შეუწყოს კულტურის განვითარებას, კულტურათაშორისი ურთიერთობების 

გამყარებას, მრავალკულტურული არეალისა და გარემოს ფორმირებას, კულტურის 

დარგების განვითარებას და ახალი ნიჭიერი თაობის გამოვლენას. 

 

ამოცანები: 

 

ა) საერთაშორისო და ლოკალური კონფერენციების, სემინარების, მონოლოქციების, 

სიმპოზიუმების, კულტურულ-შემეცნებითი საღამოების, კონცერტების, გამოფენების 

მოწყობა; 

ბ) გრანტების განხორციელება; 

გ) ანალოგიურ ორგანიზაციებთან როგორც ქვეყნის შიგნით ისე საზღვარგარეთ 

კავშირების დამყარებას; 

დ) პრესკონფერენციების, კონსულტაციების, სატელევიზიო გადაცემების, 

საქველმოქმედო და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობას; 

ე) გაზეთების, ჟურნალების, სამეცნიერო კრებულის, ბლოგების, ინტერნეტ 

მაუწყებლობის, ინტერნეტ გაზეთის, ბეჭდვითი და სამაუწყებლო ორგანოს შექმნას 

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; 

ვ) სამეცნიერო კვლევების, არქეოლოგიური და მეცნიერული შესწავლის 

განხორციელებას, სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების ჩამოყალიბებას, 

სამეცნიერო ლექტორიუმების ჩატარებასა და სამეცნიერო ლაბორატორიების შექმნას; 

ზ) სხვადსხვა მიმართულებით საზოგადოებრივი საკონსულტაციო და 

სერვსიცენტრების შექმნას; 

თ) სხვადასხვა ერების სათვისტომოებთან თანამშრომლობას; 

ი) ფინანსური და სხვა სახის მხარდაჭერა საინიციატივო ჯგუფებისთვის და 

არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული ნორმებით განხორციელებას; 

კ) ახალგაზრდების ახალგაზრდულ გაცვლითი და სასწავლო პროგრამებში ჩართვას 

და განხორციელებას; 

ლ) ახალგაზრდული საერთაშორისო და ადგილობრივი ბანაკების, პროგრამების, 

თამაშების ორგანიზებას და მოწყობას; 



მ) 14 დან 30 წლამდე ახალგაზრდების არაფორმალური განათლებისა და სამოქალაქო 

აქტივობების პროგრამებში ჩართვას; 

ნ) კულტურის მოღვაწეთა საქმიანობების პოპულარიზაციას; 

ო)კულტურის განვითარებისათვის ტურისტული საქმიანობის განხორციელებას; 

პ) საქველმოქმედო საქმიანობის განხორციელებას; 

ჟ) სამეცნიერო, გასართობი და ინტელექტუალური კორპორატიული თამაშების 

განხორციელებას; 

რ) წინასაარჩევნო და საარჩევნო პროცესების დაკვირვება, შეფასება და 

მონიტორინგის განხორციელება; 

ს) სამოქალაქო აქციებისა და ღონისძიებების გამართვას; 

ტ) ადვოკატირებისა და სამოქალაქო მონიტორინგის ღონისძიებების დაგეგმვას და 

განხორციელებას.  

 

სტრატეგიის მიზანი: 

 

სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბის ,,თაობათა დიალოგი”-ს 10 წლიანი 

სტრატეგიული განვითარების გეგმის  მიზანია განავითაროს ორგანიზაციული 

სტრუქტურა, საფინანსო სისტემა და უზრუნველყოს  ორგანიზაციის განვითარების  

სიცოცხლისუნარიანობა და სტაბილურობა. 

 

სტრატეგიის ამოცანები: 

 

 ორგანიზაციის სტრუქტურის განვითარება, გაძლიერება და ორგანიზაციის 

წევრების მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველყოფა ოარგანიზაციაში 

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 სტრუქტურა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დამფუძნებელთა საბჭო 

პრეზიდენტი 

ირაიდა კროტენკო 

თავმჯდომარე 

ნუგზარ კოხრეიძე 

ვიცე-პრეზიდენტი 

ნონა ბობოხიძე 

გამგეობა 

აღმასრულებელი 

მდივანი 

მოადგილე 

გამგეობის წევრი 

 

გამგეობის წევრი 

 

გამგეობის წევრი 

 

გამგეობის წევრი 

 

გამგეობის წევრი 

 

პირველი რანგის წევრები/ PHD 

მიმართულებებეის კოორდინატორები, ჯგუფის ლიდერები, აქციების ორგანიზატორები, პროექტების 

კოორდინატორები. 

მეორე რანგის წევრები/მაგისტრი 

მიმართულებების ჯგუფის წევრები, კონკრეტული ფუნქციის მატერებელი წევრები, აქტივობებზე 

პასუხისმგებელი პირები 

 
მესამე რანგის წევრები/ ბაკალავრი 

 

მოხალისეები 

 

 



სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი” ათწლიან სამოქმედო 

გეგმის პრიორიტეტებია: 

 

10 წლის განმავლობაში  (2015 წლის 1 იანვრიდან - 2024 წლის დეკემბრის 31-მდე) 

სამეციერო-ინტელექტუალურმა კლუბმა “თაობათა დიალოგი” უნდა შეასრულოს 10 

წლიანი სამოქმედო გეგმის მიხედვით გაწერილი პრიორიტეტები: 

 

1. ორგანიზაციის სტრუქტურის განვითარება და გაძლიერება: 

 

 ჩამოყალიბდეს მკაფიოდ განსაზღვრული ორგანიზაციის წევრთა შორის 

ურთიერთობის და მუშაობის წესები; 

 ხელი შეეწყოს ორგანიზაციის წევრთა ორგანიზაციაში გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში ჩართვას; 

 თანაბრად იყოს გადანაწილებული ორგანიზაციის წევრთა შორის 

მოვალეობები და რეგულირდებოდეს შესაბამისი დადგენილებებით; 

 განხორციელდეს ორგანიზაციის წევრთა ზოგადი უნარების განვითარებისა 

და სამოქალაქო ცნოებირების ამაღლების ხელშემწყობი პროგრამები; 

 მოხდეს ორგანიზაციის წევრთა მატერიალური და არამატერიალური 

წახალისების სისტემის დანერგვა.  

 

2. ორგანიზაციისთვის საკადრო საჭიროებების გამოვლენა და საკადრო პოლიტიკის 

განსაზღვრა: 

 

 ორგანიზაციის ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგიის შექმნა; 

 ორგანიზაციის წევრებთან ინდივიდუალური მუშაობის განხორციელება; 

 ორგანიზაციისთვის შესაბამისი კადრების მოძიება ან ფორმირება; 

 ორგანიზაციის სტრუქტურის, ფონდების მოძიების სისტემების გამართვა და 

ორგანიზაციის წევრის აქტიური ჩართვა; 

 ორგანიზაციის აქტიური მუშაობა სკოლებთან, უნივერსიტეტებთან და 

ნიჭიერი ადამიანების მოზიდვა.  

 

3. პროგრამული პრიორიტეტების განსაზღვრა და საგრანტო პროექტების 

განხორციელება: 

 

 ორგანიზაციის თემატური ჩარჩოს ფორმირება; 

 ორგანიზაციის წევრებში საგრანტო პროექტების წერის უნარების 

განვითარება; 

 ორგანიზაციაში ინტერესთა საპროექტო ჯგუფების ჩამოყალიბებისთვის 

ხელშეწყობა და სისტემური მუშაობა; 



 ფონდებთან მჭიდრო თანამშრომლობა და პროექტების მაღალი ხარისხით 

შესრულება, ანგარიშვალდებულებისა და გამჭირვალობის პრინციპების 

დამკვიდრება.  

 

4. ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფა: 

 

 ფინანსების მოძიების სისტემის ფორმირება; 

 ფინანსების მოძიების კულტურის დანერგვა ორგანიზაციის წევრთა შორის; 

 საბუღალტრო-სააღრიცხო, საუდიტორო სისტემის დახვეწა. 

 

5. ორგანიზაციის იმიჯის განვითარება: 

 

 RICDOG ოფისის ექსტერიერში, ინტერიერში, ატრიბუტიკაში, სოციალურ 

ქსელებში, მომსახურე პერსონალის ჩაცმულობაში, საგანმანათლებლო 

ტრენინგ-სემინარებში ინოვაციური, პლურალისტული და ინტელექტუალური 

ელემენტების წარმოჩინება; 

 RICDOG-ის მიერ დასახული იმიჯის შექმნის 4 ძირითად ასპექტთან 

ორგანიზაციის ატრიბუტიკის (სახელწოდება, სლოგანი, ლოგო, დროშა, 

შრიფტი, ფერი, ოფიციალური საიტი და გვერდები სხვადასხვა პოპულარულ 

საიტებზე, ბროშურები, ბანერები, მაისურები, ვიზუალური მასალა)  

შესაბამისობაში მოყვანა; 

 ორგანიზაციასთან დაკავშირებული ყველა პირისთვის სპეციალური 

ინსტრუქტაჟის, ტრენინგ-სემინარის, ვორქშოპის, ქცევის წესის, 

კონსულტაციის, შინა განაწესის ფორმირების უზრუნველყოფა და წევრთა 

მიღების (გაწევრიანების) სისტემის გამარტივება;  

 მედია ბაზის შესწავლა, ყველა მედია საშუალებასთან (პრესა-რადიო-

ტელევიზია, სოციალური მედია) შესაბამისი ურთიერთობის ფორმის 

ჩამოყალიბება, ატრიბუტიკისა და თავლსაჩინო მასალის შექმნა, განვითარება 

და მორგება. თითოეულ მედია საშუალებასთან  მჭირდო ურთიერთობის 

ჩამოყალიბება; 

 სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბის ”თაობათა დიალოგის” მიერ 

ორგანიზებულ ყველა ღონისძიებაში საზოგადოების ჩართვის უზრუნველყოფა; 

 RICDOG-ის  საქმიანობების გასაჯაროება, გამჭვირვალობა და ორგანიზაციის 

მიერ  ფართო აუდიტორიის წინაშე გამოტანილ ”პროდუქტზე” სადისკუსიო-

საპოლემიკო სისტემის ფორმირება.  

 

 

 

 

 

 



ორგანიზაციის სტრატეგიის განხორციელების გრაფიკი 

პრიორიტეტები წელი 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ჩამოყალიბდეს მკაფიოდ განსაზღვრული 

ორგანიზაციის წევრთა შორის 

ურთიერთობის და მუშაობის წესები 

 

          

ხელი შეეწყოს ორგანიზაციის წევრთა 

ორგანიზაციაში გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში ჩართვას; 

          

თანაბრად იყოს გადანაწილებული 

ორგანიზაციის წევრთა შორის 

მოვალეობები და რეგულირდებოდეს 

შესაბამისი დადგენილებებით; 

          

განხორციელდეს ორგანიზაციის წევრთა 

ზოგადი უნარების განვითარებისა და 

სამოქალაქო ცნოებირების ამაღლების 

ხელშემწყობი პროგრამები; 

          

მოხდეს ორგანიზაციის წევრთა 

მატერიალური და არამატერიალური 

წახალისების სისტემის დანერგვა.  

          

ორგანიზაციის ადამიანური რესურსების 

მართვის სტრატეგიის შექმნა; 

          

ორგანიზაციის წევრებთან 

ინდივიდუალური მუშაობის 

განხორციელება; 

          

ორგანიზაციისთვის შესაბამისი კადრების 

მოძიება ან ფორმირება; 

          

ორგანიზაციის სტრუქტურის, ფონდების 

მოძიების სისტემების გამართვა და 

ორგანიზაციის წევრის აქტიური ჩართვა; 

          

ორგანიზაციის აქტიური მუშაობა 

სკოლებთან, უნივერსიტეტებთან და 

ნიჭიერი ადამიანების მოზიდვა.  

          

ორგანიზაციის თემატური ჩარჩოს 

ფორმირება; 

          

ორგანიზაციის წევრებში საგრანტო 

პროექტების წერის უნარების 

განვითარება; 

          

ორგანიზაციაში ინტერესთა საპროექტო 

ჯგუფების ჩამოყალიბებისთვის 

ხელშეწყობა და სისტემური მუშაობა; 

          

ფონდებთან მჭიდრო თანამშრომლობა და 

პროექტების მაღალი ხარისხით 

შესრულება, ანგარიშვალდებულებისა და 

გამჭირვალობის პრინციპების 

          



დამკვიდრება.  

ფინანსების მოძიების სისტემის 

ფორმირება; 

          

ფინანსების მოძიების კულტურის 

დანერგვა ორგანიზაციის წევრთა შორის; 

          

საბუღალტრო-სააღრიცხო, საუდიტორო 

სისტემის დახვეწა. 

          

RICDOG ოფისის ექსტერიერში, 

ინტერიერში, ატრიბუტიკაში, სოციალურ 

ქსელებში, მომსახურე პერსონალის 

ჩაცმულობაში, საგანმანათლებლო 

ტრენინგ-სემინარებში ინოვაციური, 

პლურალისტული და ინტელექტუალური 

ელემენტების წარმოჩინება; 

 

          

RICDOG-ის მიერ დასახული იმიჯის 

შექმნის 4 ძირითად ასპექტთან 

ორგანიზაციის ატრიბუტიკის 

(სახელწოდება, სლოგანი, ლოგო, დროშა, 

შრიფტი, ფერი, ოფიციალური საიტი და 

გვერდები სხვადასხვა პოპულარულ 

საიტებზე, ბროშურები, ბანერები, 

მაისურები, ვიზუალური მასალა)  

შესაბამისობაში მოყვანა; 

 

          

ორგანიზაციასთან დაკავშირებული 

ყველა პირისთვის სპეციალური 

ინსტრუქტაჟის, ტრენინგ 

          

მედია ბაზის შესწავლა, ყველა მედია 

საშუალებასთან (პრესა-რადიო-

ტელევიზია, სოციალური მედია) 

შესაბამისი ურთიერთობის ფორმის 

ჩამოყალიბება, ატრიბუტიკისა და 

თავლსაჩინო მასალის შექმნა, 

განვითარება და მორგება. თითოეულ 

მედია საშუალებასთან  მჭირდო 

ურთიერთობის ჩამოყალიბება; 

 

          

სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბის 

”თაობათა დიალოგის” მიერ 

ორგანიზებულ ყველა ღონისძიებაში 

საზოგადოების ჩართვის 

უზრუნველყოფა; 

 

          

RICDOG           

RICDOG ოფისის ექსტერიერში, 

ინტერიერში, ატრიბუტიკაში, სოციალურ 

ქსელებში, მომსახურე პერსონალის 

          



 

წლის პრიორიტეტები 

 
2015 წელი, პრიორიტეტები 

1 2 3 4 5 

ორგანიზაციის 

სტრუქტურის 

განვითარება და 

გაძლიერება. 

 

ფინანსური 

მდგრადობის 

უზრუნველყოფა. 

 

ორგანიზაციისთვის 

საკადრო 

საჭიროებების 

გამოვლენა და 

საკადრო პოლიტიკის 

განსაზღვრა. 

 

პროგრამული 

პრიორიტეტების 

განსაზღვრა და 

საგრანტო 

პროექტების 

განხორციელება. 

 

ორგანიზაციის 

იმიჯის განვითარება. 

 

     

2016 წელი, პრიორიტეტები 

1 2 3 4 5 

ფინანსური 

მდგრადობის 

უზრუნველყოფა. 

 

ორგანიზაციის 

სტრუქტურის 

განვითარება და 

გაძლიერება. 

 

ორგანიზაციისთვის 

საკადრო 

საჭიროებების 

გამოვლენა და 

საკადრო პოლიტიკის 

განსაზღვრა. 

 

პროგრამული 

პრიორიტეტების 

განსაზღვრა და 

საგრანტო 

პროექტების 

განხორციელება. 

 

ორგანიზაციის 

იმიჯის განვითარება. 

 

     

2017 წელი, პრიორიტეტები 

1 2 3 4 5 

ფინანსური 

მდგრადობის 

უზრუნველყოფა. 

 

ორგანიზაციის 

სტრუქტურის 

განვითარება და 

გაძლიერება. 

 

ორგანიზაციისთვის 

საკადრო 

საჭიროებების 

გამოვლენა და 

საკადრო პოლიტიკის 

განსაზღვრა. 

 

პროგრამული 

პრიორიტეტების 

განსაზღვრა და 

საგრანტო 

პროექტების 

განხორციელება. 

 

ორგანიზაციის 

იმიჯის განვითარება. 

 

     

2018 წელი, პრიოტეტები 

1 2 3 4 5 

ორგანიზაციის ფინანსური ორგანიზაციისთვის პროგრამული ორგანიზაციის 

ჩაცმულობაში, საგანმანათლებლო 

ტრენინგ 

RICDOG-ის  საქმიანობების გასაჯაროება, 

გამჭვირვალობა და ორგანიზაციის მიერ  

ფართო აუდიტორიის წინაშე გამოტანილ 

”პროდუქტზე” სადისკუსიო-საპოლემიკო 

სისტემის ფორმირება.  

 

          



სტრუქტურის 

განვითარება და 

გაძლიერება. 

 

მდგრადობის 

უზრუნველყოფა. 

 

საკადრო 

საჭიროებების 

გამოვლენა და 

საკადრო პოლიტიკის 

განსაზღვრა. 

 

პრიორიტეტების 

განსაზღვრა და 

საგრანტო 

პროექტების 

განხორციელება. 

 

იმიჯის განვითარება. 

 

     

2019 წელი, პრიორიტეტები 

1 2 3 4 5 

ფინანსური 

მდგრადობის 

უზრუნველყოფა. 

 

ორგანიზაციის 

სტრუქტურის 

განვითარება და 

გაძლიერება. 

 

ორგანიზაციისთვის 

საკადრო 

საჭიროებების 

გამოვლენა და 

საკადრო პოლიტიკის 

განსაზღვრა. 

 

პროგრამული 

პრიორიტეტების 

განსაზღვრა და 

საგრანტო 

პროექტების 

განხორციელება. 

 

ორგანიზაციის 

იმიჯის განვითარება. 

 

     

2020 წელი, პრიორიტეტები 

1 2 3 4 5 

ფინანსური 

მდგრადობის 

უზრუნველყოფა. 

 

ორგანიზაციის 

სტრუქტურის 

განვითარება და 

გაძლიერება. 

 

ორგანიზაციისთვის 

საკადრო 

საჭიროებების 

გამოვლენა და 

საკადრო პოლიტიკის 

განსაზღვრა. 

 

პროგრამული 

პრიორიტეტების 

განსაზღვრა და 

საგრანტო 

პროექტების 

განხორციელება. 

 

ორგანიზაციის 

იმიჯის განვითარება. 

 

     

2021 წელი, პრიორიტეტები 

1 2 3 4 5 

ორგანიზაციის 

სტრუქტურის 

განვითარება და 

გაძლიერება. 

 

ფინანსური 

მდგრადობის 

უზრუნველყოფა. 

 

ორგანიზაციისთვის 

საკადრო 

საჭიროებების 

გამოვლენა და 

საკადრო პოლიტიკის 

განსაზღვრა. 

 

პროგრამული 

პრიორიტეტების 

განსაზღვრა და 

საგრანტო 

პროექტების 

განხორციელება. 

 

ორგანიზაციის 

იმიჯის განვითარება. 

 

     

2022 წელი, პრიორიტეტები 

1 2 3 4 5 

ფინანსური 

მდგრადობის 

უზრუნველყოფა. 

 

ორგანიზაციის 

სტრუქტურის 

განვითარება და 

გაძლიერება. 

 

ორგანიზაციისთვის 

საკადრო 

საჭიროებების 

გამოვლენა და 

საკადრო პოლიტიკის 

პროგრამული 

პრიორიტეტების 

განსაზღვრა და 

საგრანტო 

პროექტების 

ორგანიზაციის 

იმიჯის განვითარება. 

 



განსაზღვრა. 

 

განხორციელება. 

 

     

2023 წელი, პრიორიტეტები 

1 2 3 4 5 

ფინანსური 

მდგრადობის 

უზრუნველყოფა. 

 

ორგანიზაციის 

სტრუქტურის 

განვითარება და 

გაძლიერება. 

 

ორგანიზაციისთვის 

საკადრო 

საჭიროებების 

გამოვლენა და 

საკადრო პოლიტიკის 

განსაზღვრა. 

 

პროგრამული 

პრიორიტეტების 

განსაზღვრა და 

საგრანტო 

პროექტების 

განხორციელება. 

 

ორგანიზაციის 

იმიჯის განვითარება. 

 

     

2024 წელი, პრიორიტეტები 

1 2 3 4 5 

ორგანიზაციის 

სტრუქტურის 

განვითარება და 

გაძლიერება. 

 

ფინანსური 

მდგრადობის 

უზრუნველყოფა. 

 

ორგანიზაციისთვის 

საკადრო 

საჭიროებების 

გამოვლენა და 

საკადრო პოლიტიკის 

განსაზღვრა. 

 

პროგრამული 

პრიორიტეტების 

განსაზღვრა და 

საგრანტო 

პროექტების 

განხორციელება. 

 

ორგანიზაციის 

იმიჯის განვითარება. 

 

     

 

 

 


