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სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი “თაობათა დიალოგი” 
 

2005-2014 წლების 
 

ანგარიში 
 

 
 
 

ანგარიში მოამზადა გამგეობის თავმჯდომარემ 2005-2014 წლებში: ნუგზარ კოხრეიძემ 

 

ანგარიშის შინაარსი: 

 

· ორგანიზაციის ისტორიული მიმოხილვა; 

· ორგანიზაციის ინსტიტუციონალური განვითარება; 

· ორგანიზაციის ფინანსური მდგრადობა; 

· ორგანიზაციის პროგრამული განვითარება; 

· ორგანიზაცია და მედია; 

· ორგანიზაცია და ადგილობრივი და საერთაშორისო პარტნიორები; 

· რეკომენდაციები. 

 

 

ისტორიული მიმოხილვა 

 

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 

ენის, 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 

თავმჯდომარე - ნუგზარ კოხრეიძე. 2007 წლის 13 ნოემბერს კლუბი დარეგისტრირდა 

სრული სახელწოდებით სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი". 

ამ დროის განმავლობაში კლუბის ისტორიას უამრავი ადამიანები ქმნიდნენ. მათ 

განახორციელეს უამრავი სამეცნიერო კლუბის შეხვედრები მრავალ განსხვავებულ თემებზე. 
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მათ სრულყვეს და ჩამოაყალიბეს ორგანიზაციის სტრუქტურა, მათ გააფართოვეს კლუბის 

მუშაობის არეალი და გეოგრაფია. მათ დახმარება გაუწიეს უამრავ ადამიანებს ცხოვრების 

ასპარეზე მყარი ნაბიჯების გადასადგმელად. 

2014 წლის 20 ნოემბერს მოხდა კლუბის ახალი წესდების რეგისტრირება და ახალი 

სტრუქტურის ჩამოყალიბება, რომელიც უფრო დემოკრატიულ პრინციპებზე გადაჰყავს 

ორგანიზაცია და საშუალებას აძლევს ყველა მის წევრს როგორც პიროვნულად ისე 

პროფესიულად განვითარდეს. 

 

 

ორგანიზაციის ინსტიტუციონალური განვითარება 

 

9 წლის განმავლობაში ორგანიზაციამ ეტაპობრივად ჩამოაყალიბა ორგანიზაციული 

სტრუქტურები. თავდაპირველად ორგანიზაციის აღმასრულებელი ორგანო, გამგეობა 

ორგანიზაციის მიმართულებების მიხედვით მუშაობდა, თუმცა 2010 წლიდან გუნდური 

მუშაობის პრინციპზე გადავიდა. 

2010 წელს ორგანიზაციის გუნდმა ჩამოაყალიბა ორგანიზაციის 2010-2014 წლების 

სტრატეგიული გეგმა, რომლის მიხედვით, დღემდე მუშაობდა. აღნიშნული სტრატეგიის 

შეფასება წლის ბოლოს მოხდება. აგრეთვე 2012 წელს ორგანიზაციის გამგეობამ შეიმუშავა 

ახალი 2015-2025 წლების სტრატეგიული გეგმა, რომელიც ძალაში მომავალი წლიდან შედის. 

ორგანიზაციის წლის საანგარიშო თვედ ივლისის ნაცვლად დეკემბერი განისაზღვრა. ახალი 

სტრატეგიის მიხედვით 4 ძირითადი პრიორიტეტი ჩამოყალიბდა, რაც ორგანიზაციის 

ინსტიტუციონალური, ფინანსური, პროგრამული და იმიჯის განვითარებას 

უზრუნველყოფს. 

გარდა ამისა 2013 წელს ორგანიზაციამ შეიმუშავა პიარ სტრატეგია, რომლითაც განისაზღვრა 

ორგანიზაციის ლოგო, სლოგანი, ფერი, ეთიკეტი, მედიასთან, საზოგადოებასთან, 

ორგანიზაციებთან და მთავრობასთან ურთიერთობის ხედვები. 

შეიქმნა ორგანიზაციის ადამიანური რესურსების მართვისა და ფონდების მოძიების 

სტრატეგია. შემუშავდა ორგანიზაციის მიმართულებები და ჩამოყალიბდა თემატური 

ფორმატი. 

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

განავითაროს ორგანიზაცია: ყველა საკვანძო დოკუმენტი, რომელიც ორგანიზაციულ 

განვითარებას შეუწყობს 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 

ორგანიზებით, დამთავრებული გაცვლითი და სასწავლო ღონისძიებებში ჩართვით. 

 

 

ფინანსური მდგრადობა 
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ორგანიზაციამ, რომელმაც ყოველგვარი დაფინანსების გარეშე დაიწყო 2005 წლიდან 

მოღვაწეობა ნელნელა მოიკრიბა მცირე, მაგრამ განვითარებისათვის საჭირო სახსრები. 

ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფისათვის ორგანიზაციამ შეიმუშავა მოკლევადიანი 

ხედვა ფინანსების მოძიების კუთხით. 2010-2014 წლის სტრატეგიაში მნიშვნელოვანი როლი 

მიეძღვნა ორგანიზაციის ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფას, განსაკუთრებით კი: 

ორგანიზაციის საოფისე, პირველადი ტექნიკური და შტატის სახსრების მოძიებას და 

სარეზერვო თანხების ფორმირებას. 

2007 წელს ორგანიზაციამ შემოიღო საწევრო გადასახადი, თავდაპირველად 1 ლარის და 

მოგვიანებით 3 ლარის ოდენობით. ამ მიმართულებით ორგანიზაცია დახვეწილად მუშაობს 

და აღსანიშნავია, რომ სწორედ საწევრო ანარიცხებმა უზრუნველყო დასაწყისში მცირე, 

მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმა შედარებით მნიშვნელოვანი საფინანსო 

უზრუნველყოფისათვის. საწევრო მოსაკრებლის მეშვეობით დღეს ორგანიზაცია ფარავს 

საოფისე საჭიროებებს, ინტერენეტის დომეინისა და საიტის შენახვას, კომუნალურ და სხვა 

საჭიროებებს. 

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 და ეგრედწოდებული 

“სერვისების” პროექტების განხორციელების მეშვეობით. 

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

საკანცელარიო და მცირე სტაფის სახელფასო და ბონუსური სისტემის გამართვა, გარდა 

ამისა საშუალებას იძლევა უშუალოდ ორგანიზაციული შიდა პროგრამების 

განხორციელებისა. 

ზოგადი მონაცემებით ორგანიზაციის ბრუნვა ბოლო 9 წლის განმავლობაში 400 000 ლარს 

მიაღწია. 

მიმდინარეობს ორგანიზაციის სრული საბუღალტრო-სააღრიცხო სისტემების დანერგვა-

გამართვა და აუდიტის ჩატარების ორგანიზებისთვის მომზადება. 

 

 

ორგანიზაციის პროგრამული განვითარება 

 

პროექტები: 

 

9 წლის განმავლობაში ორგანიზაციამ საგრანტო დაფინანსების მეშვეობით 21 მცირე და 

საშუალო პროექტი განახორციელა. აღსანიშნავია ისეთი პროექტები, რომლებიც დღესაც არ 

კარგავენ ჩვენი ორგანიზაციისთვის აქტუალურობას: ბოლო ზარი, გაცვლითი პროგრამები 

ქობულეთში, ბირჟის ბიჭები და სხვა. 

 

პროგრამები: 

 

ორგანიზაციის მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს მისი დამოუკიდებელი 

პროგრამები, რომლებიც ორგანიზაციის ერთ -ერთ სავიზიტო ბარათს წარმოადგენენ. 9 წლის 

განმავლობაში “თაობათა დიალოგმა” ისეთი პროგრამები ჩამოაყალიბა როგორებიცაა: 

სამეცნიერო კლუბი, სამეცნიერო ლექტორიუმი, ინტელექტუალური და ლოგიკური 

თამაშების ციკლი, მოხალისეთა კლუბი, სიმულაციური თამაში “ღია თვითმმართველობა”, 
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პიარ სკოლა, Art is Fun, ქსოვის ვორკშოპი, ჯეოკეშინგი, კორპორატიული თამაში “ოქროს 

საწმისის დაბრუნება”, “პროექტების წერისა და მართვის კურსი” და სხვა. 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად 2012 წლიდან 

მოდელირებული თამაშის “ქუთაისის ახალგაზრდული პარლამენტი” პროგრამული 

უზრუნველყოფა. 

ჯამში აღნიშნული პროგრამების მეშვეობით ორგანიზაციის მუშაობაში მონაწილეობა 5000 

მეტმა ადამიანმა მიიღო. 

ორგანიზაციის მნიშვნელოვან მიმართულებას ტრენინგების, ბანაკების და სხვა 

ღონისძიებების ორგანიზება წარმოადგენს. 

 

გაცვლითი პროგრამები: 

 

150 მეტი გაცვლითი პროგრამა და 700 მდე მონაწილე, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნებში 

გაემგზავრნენ. 

7 გაცვლითი პროგრამა, რომელიც საქართველოში უშუალოდ ჩვენ მაკედონიელი  და 

გერმანელი პარტნიორების დახმარებით განვახორციელეთ 300 მდე მონაწილით სხვადასხვა 

ქვეყნიდან. 

 

აღსანიშნავია, რომ ორგანიზაციამ რამდენიმე ტრადიციული ღონისძიება დაამკვიდრა, 

რომელსაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში ატარებს: ყოველწლიური საქველმოქმედო აქცია “ის 

მაინც არსებობს” - ინიციატივის ავტორი - ელისო გეგენავა; სიკეთის ეპიდემია - 

ინიციატივის ავტორი ნინო ვაშაყმაძე, ჰელოუენი - ინიციატივის ავტორი გვანცა თოთაძე და 

RICDOG ბანაკი.  აგრეთვე ყოველწლიურად სხვადასხვა დროს აწყობს მასშტაბურ 

ეკოლოგიურ აქციებს. 

 

2013 წელს ორგანიზაციამ წარმატებით გაირა ევროპის მოხალისეთა სერვისის აკრედიტაცია, 

რომლის შედეგად შესაძლებლობა აქვს მიიღოს 3 და გაგზავნოს N რაოდენობის მოხალისე. 

ამ ეტაპისთვის ორგანიზაციას 1 მიღებული და 3 გაგზავნილი მოხალისე ჰყავს. 

2014 წელს “თაობათა დიალოგმა” განაცხადი პის კორფის მოხალისეზე წარადგინა, რამაც 

წარმატებით ჩაიარა და უკვე მიიღო 1 ამერიკელი მოხალისე ამ პროგრამის ფარგლებში. 

 

 

ორგანიზაცია და მედია 

 

ორგანიზაციამ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა მედიასთან პარტნიორული და 

მეგობრული ურთიერთობების ჩამოყალიბების თვალსაზრისით. 

შეიქმნა ერთიანი პიარ სტრატეგია, რომლის მიხედვით ჩამოყალიბდა ორგანიზაციის მკაფიო 

იმიჯი. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ორგანიზაციის ღონისძიებები მაღალი სიხშირით 

შუქდება ადგილობრივ და ცენტრალურ მედიაში. ორგანიზაციის წარმომადგენლები ხშირი 

სტუმრები არიან ამა თუ იმ ტელერადიო ტოკშოუებისა და რეპორტაჟების. 

გარდა ამისა ორგანიზაციამ შექმნა ოფიციალური საიტი, მძლავრი Facebook ოფიციალური 

ჯგუფი, აგრეთვე 6000 მეტი მოსარგებლიდან შემდგარი ჯგუფი Be Active Always and 

Everywhere, რომელიც თამუნა კოპალიანის ინიციატივით ჩამოყალიბდა. ორგანიზაციას 

ასევე გააჩნია სხვა სათემო ჯგუფებიც: ტვიტერში, google-ში, კონტაქტებში, ოდნოკლასნიკში, 
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გააჩნია საკუთარი ბლოგი და youtube channel-ი. შეიქმნა მუდმივ მოქმედი პიარ ჯგუფი, 

რომელიც მაღალი ინტესივობით აშუქებს ორგანიზაციის საქმიანობებს. 

 

 

ორგანიზაცია და ადგილობრივი და საერთაშორისო პარტნიორები 

 

“თაობათა დიალოგმა” 9 წლიანი მოღვაწეობის განმავლობაში შეიძინა მნიშვნელოვანი 

ადგილობრივი და საერთაშორისო პარტნიორები. აღსანიშნავია: კლიმატის ცვლილებების 

წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო მოძრაობა 350.org -რომლის წარმომადგენელი 

ორგანიზაცია RICDOG-ი გახდა 2009 წლიდან. ასევე ჩეხური ორგანიზაცია ნესეხნუტი, 

რომელმაც დააფინანსა რამდენიმე პროექტი და პარტნიორია EVS ფარგლებში. აღსანიშნავია 

ჩეხეთის განვითარების სააგენტო, რომელმაც აგრეთვე რამდენიმე პროექტი დააფინანსა. 

2014 წლის 20 ნოემბერს ორგანიზაცია გახდა სამოქალაქო საზოგადოების აღმოსავლეთ 

პარტიორობის ქვეყნების ფორუმის ეროვნული პლატფორმის წევრი. პროექტი 

“კულტურული ბილიკის” ფარგლებში მნიშვნელოვანია ითქვას სომხურ პარტნიორულ 

ორგანიზაციაზე “ქალაქის განვითარების რესურსცეტრი” (ქალაქი გიუმრი). 

გარდა ამისა სხვადასხვა გაცვლით, ტრენინგ თუ სხვა პროგრამების მეშვეობით 

ორგანიზაციას 20-მდე საერთაშორისო პარტნიორი ჰყავს. 

 

ბოლოსიტყვაობა: 

 

9 წელი მნიშვნელოვანი პერიოდი იყო ორგანიზაციის ფეხზე დადგომის თვალსაზრისით, 

მისი იმიჯის ჩამოყალიბების და საბოლოო სახის მიცემის თვალსაზრისით. ორგანიზაცია 

ახალი გამოწვევების წინაშე დგას: ორგანიზაციული სტრუქტურის, ფინანსური 

მდგრადობის, გეოგრაფიული არეალის გაფართოებისა და საკადრო დეფიციტის 

აღმოფხვრის მხრივ. 

იმედს ვიტოვებთ, რომ სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი" 

გააგრძელებს თავის მოღვაწეობას იმისათვის, რომ შექმნას კიდევ არაერთი საინტერესო 

ისტორიის ფურცლები. აგრეთვე კიდევ არაერთი საინტერესო და ნიჭიერი ადამიანი 

დაეხმარება მას ამ კეთილი საქმის განხორციელებაში. 

 

 

რეკომენდაციები: 

 

· სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბის “თაობათა დიალოგის” ახალ გუნდს 

ვუსურვებ წარმატებებს და მივმართავ შემდეგი რეკომენდაციებით: 

 

· მოახდინოს ორგანიზაციის ყველა ნორმატიული დოკუმენტის გაცნობა ორგანიზაციის 

თითოეული წევრისათვის და მკაფიო გადანაწილება ურთიერთპასუხიმგებლობის; 

 

· ხელიშეუწყოს საპროექტო, საგრანტო წერის უნარ-ჩვევების გამომუშავებას და ამ 

მხრივ მეტი წევრის ჩართვას, საინტერესო იდეებისთვის ფინანსების მოსაზიდად; 

 

· მოახდინოს ძლიერი გუნდის ფორმირება და ოჯახური გარემოს შენარჩუნება RICDOG-

ში. 
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· გაატაროს ჩვენი ორგანიზაციისთვის მნიშვნელოვანი ხედვისა და ფასეულობის გარე 

პარტნიორებთან ურთიერთობაში, რომელიც ეფუძნება პარტნიორობას, პატივისცემას, 

კეთილსინდისიერებას და დახმარებას; 

 

და რათქმაუნდა ყველა ჩვენს საქმიანობას დევიზათ გავაყოლოთ: იყავით აქტიური ყველგან 

და ყოველთვის! 

 

 

მადლობა! 

 

 

29.11.2014 წელი 

 
 


