პირველი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის ოქმი

თარიღი: 30 მაისი, 2016 წელი
დრო: 12:00-13:00 საათი
შეხვედრის ადგილი: ევროპის სახლი

შეხვედრას ესწრებოდნენ:

1. ანა ნაცვლიშვილი - პირველი სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორი, საქართველოს
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
2. გიორგი კლდიაშვილი - პირველი სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორი, ინფორმაციის
თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
3. ლაშა ტუღუში - პლატფორმის ეროვნული კოორდინატორი, ლიბერალური აკადემია
თბილისი
4. ირინა ფუტკარაძე - საზოგადოებრივი დამცველი
5. ალეკო ცქიტიშვილი - ადამიანის უფლებათა ცენტრი
6. გოგიტა ღვედაშვილი - ლიბერალური აკადემია თბილისი
7. ლაშა მკურნალიძე - ,,სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება“
8. თამარ ხორბალაძე - მედიის განვითარების ფონდი
9. სალომე ჩაგელიშვილი - ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი

განსახილველი საკითხები:



დისკუსია ჯგუფის პრიორიტეტებში შემავალ საკითხებთან დაკავშირებით
ქვეყანაში მიმდინარე აქტუალურ მოვლენებზე ჯგუფის რეაგირების მექანიზმების
განხილვა,

შეთანხმება

და

დაგეგმვა

(განცხადება,

მონიტორინგი და სხვ)


ჯგუფის მუშაობის გააქტიურების ღონისძიებები



სხვა საკითხები

დისკუსიის

ორგანიზება,

სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გახსნეს ჯგუფის კოორდინატორებმა და დამსწრეებს გააცნეს
შეხვედრის დღის წესრიგი.
პირველ საკითხად ჯგუფმა განიხილა სამუშაო ჯგუფის პრიორიტეტებში შემავალი
საკითხები და მიიღო გადაწყვეტილება აქტიური და მყისიერი რეაგირება მოახდინოს
ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე.
საკითხზე მსჯელობისას კოორდინატორებმა ყურადღება გაამახვილეს ჯგუფის წევრების
პასიურობაზე, რომელიც თავის მხრივ აფერხებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესს. ასევე,
გამოიკვეთა
მნიშვნელოვანი
პრობლემა,
რომელიც
უკავშირდება
კონკრეტული
ორგანიზაციების წარმომადგენლების ცვლილებას. პლატფორმის სამდივნო არ იღებებს
ინფორმაციას წევრი ორგანიზაციების წარმომადგენლების ცვლილების შესახებ, რის გამოც
ჯგუფში
შემავალი
ორგანიზაციების
ჩართულობა
პლატფორმის
საქმიანობაში
1
შეზღუდულია.
პირველი სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორმა, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების
ინსტიტუტის დირექტორმა, ბატონმა გიორგი კლდიაშვილმა წარადგინა წინადადება, რომ
მისი ორგანიზაცია, სამდივნოსთან ერთად უზრუნველყოფს პირველი სამუშაო ჯგუფის
წევრი ორგანიზაციების მოქმედი წარმომადგენლების სიის შედგენას. აღნიშნული ერთის
მხრივ, ხელს შეუწყობს წევრებს შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესებას და მეორეს მხრივ,
გაზრდის მათ ჩართულობას ჯგუფის საქმიანობაში.
შემდეგ საკითხად ჯგუფმა განიხილა ქვეჯგუფების საქმიანობის გააქტიურების საკითხი.
ჯგუფის კოორდინატორებმა წარადგინეს ინიციატივა შემდეგ შეხვედრაზე პირველი სამუშაო
ჯგუფის ქვეჯგუფების კოორდინატორებს ეთხოვოს მცირე პრეზენტაციის წარდგენა
ქვეჯგუფის მიზნებისა და სამომავლო გეგმების შესახებ. ასევე, შემდგომი შეხვედრა
მიეძღვნას პლატფორმის, როგორც კოალიციის შესაძლებლობებს, რათა გაიზარდოს წევრი
ორგანიზაციების მოტივაცია აქტიურად იყვნენ ჩართულნი სამუშაო პროცესებში.
საკითხის გარშემო მსჯელობისას, პლატფორმის ეროვნულმა კოორდინატორმა, ბატონმა
ლაშა ტუღუშმა სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორებს შესთავაზა ივნისშივე დაიგეგმოს
შემდეგი შეხვედრა, კონკრეტული დღის წესრიგით.
მან ასევე აღნიშნა, რომ ივნისიდან იგეგმება პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავება,
რომელშიც ჩაერთვებიან პლატფორმის წევრი ორგანიზაციები, ივნისში ასევე დაგეგმილია
კონფერენცია, საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტთან
გაფორმებული მემორანდუმის სამოქმედო გეგმის შემუშავების შესახებ, სადაც მონაწილეობას
მიიღებენ, როგორც საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები ასევე, პლატფორმის
წევრი ორგანიზაციები. გარდა ამისა, სექტემბერში დაგეგმილია მაღალი დონის კონფერენცია,
საქართველოს ხელისუფლების, ევროდელაგაციისა და პლატფორმის წარმომადგენელთა
მონაწილეობით. ეროვნული კოორდინატორის შეფასებით, აღნიშნული აქტივობები არის
კარგი
შესაძლებობა
კონტაქტების
გაღრმავებისა
და
სამუშაო
პროცესების
გაუმჯობესებისთვის.

ერთსაათიანი მსჯელობის შემდეგ ჯგუფის შეხვედრა დასრულდა.
შეხვედრის მდივანი: სალომე სიჭინავა.
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სამდივნოს შენიშვნა: საქართველოს ეროვნული პლატფორმის სამდივნომ პლატფორმის წევრ
ორგანიზაციებში დააგზავნა შეტყობინება წარმომადგენლის ცვლილების შემთხვევაში განახლებული
ინფორმაციები მიეწოდებინათ სამდივნოსთვის. ცვლილების შესახებ ინფორმაცია მხოლოდ ოთხმა
ორგანიზაციამ მოიწერა.

