
                               საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრის ოქმი

თარიღი: 9 ივლისი, 2014 წელი

დრო: 11:00 – 13:00 საათი

შეხვედრის ადგილი: ტიფლის დეველოპმენტი

შეხვედრას ესწრებოდნენ:

1. ლაშა ტუღუში - საკოორდინაციო საბჭოს თავმჯდომარე - ევროპული ინიციატივა-
ლიბერალური აკადემია თბილისი;
2. ნათია კუპრაშვილი - პირველი სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორი  - საქართველოს
რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია;
3. ირინა ფუტკარაძე - პირველი სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორი  - საზოგადოებრივი
დამცველი;
4. ოლეგ შატბერაშვილი - მეორე სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორი - ასოციაცია
”ევროპული კვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარებისთვის” ;
5. ნინო ელიზბარაშვილი - მეორე სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორი - საქართველოს
ასოციაცია ”ქალი და ბიზნესი”;
6. თამაზ ვაშაკიძე - მესამე სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორი - საერთაშორისო
ბიზნესის და ეკონომიკური განვითარების ცენტრი;
7. ალექსანდრა კალატოზიშვილი - მეოთხე სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორი - ფონდი
”სამოქალაქო განათლების განვითარების მულტიეთნიკური რესურსცენტრი”;
8. ლევან ბოჭორიშვილი - მეოთხე  სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორი  - საერთო
სამოქალაქო მოძრაობა "მრავალეროვანი საქართველო".



           განსახილველი საკითხები:

 მე-11 საერთაშორისო კონფერენცია „საქართველოს ევროპული გზა“
 პლატფორმის წესდება
 ახალი წევრების მიღება
 სამოქალაქო საზოგადოების პლატფორმის შექმნა
 სამოქალაქო საზოგადოების მე-6 საერთაშორისო ფორუმის საორგანიზაციო

საკითხები
 სხვა

საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა გახსნა ეროვნული პლატფორმის თავმჯდომარემ და
დამსწრეებს გააცნო შეხვედრის დღის წესრიგი. მან ისაუბრა პლატფორმის წესდებაში
შესატან ცვლილებებზე და მის მნიშვნელობაზე. თავმჯდომარემ თხოვნით მიმართა
საკოორდინაციო საბჭოს წევრებს, დროულად მოხდეს მათი მოსაზრებების და
შენიშვნების გაგზავნა, რომ ივლისის ბოლოს შეძლონ ახალი წესდების დამტკიცება. 
წევრები შეთანხმდნენ, რომ თვის დასასრულს კიდევ ერთხელ შეიკრიბებიან და
დეტალურად განიხილავენ აღნიშნულ საკითხს. 

ეროვნულმა კოორდინატორმა წამოაყენა ინიციატივა, რომ პლატფორმის
თვითმდგრადობის თვალსაზრისით გათვალისწინებულ იქნას შემდეგი: წლის
განმავლობაში პლატფორმის წევრმა ორგანიზაციებმა გაიღონ სიმბოლური თანხა, რაც
წლის ბოლოს საშუალებას მისცემს პლატფორმას ჩატარდეს საერთო კრება და
მთლიანად არ იყოს დამოკიდებული დონორების მიერ გამოყოფილ თანხებზე.

საბჭოს წევრებმა იმსჯელეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების
ფორუმის საორგანიზაციო საკითხებზე. 

ეროვნულმა კოორდინატორმა საბჭოს წევრებს მიაწოდა ინფორმაცია, რომ ფორუმის
მონაწილეთა შერჩევის პროცესი დასრულებულია. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს შედეგების
შეჯამება და 2 კვირის განმავლობაში ხელმისაწვდომი იქნება შერჩეული
ორგანიზაციების სია.

საერთაშორისო ბიზნესის და ეკონომიკური განვითარების ცენტრის წარმომადგენელმა
გამოთქვა სურვილი, რომ საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრები გაიმართოს უფრო
ხშირად და არ იყოს შეზღუდული დროში, რათა სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორებს
ჰქონდეთ საშუალება ისაუბრონ თუ როგორ მიდის მათ ჯგუფებში სამუშაო პროცესი.

პლატფორმის თავმჯდომარემ საკოორდინაციო საბჭოს წევრებს მიაწოდა ინფორმაცია
კონფერენციის შესახებ, („საქართველოს ევროპული გზა“) ასევე გააცნო მათ
ღონისძიების ტექნიკური დეტალები.

საბჭოს წევრებს შორის, ახალი წევრების მიღების საკითხმა გამოიწვია აზრთა



სხვადასხვაობა, შესაბამისად საკითხის განხილვა გადაიდო უახლოესი სხდომისთვის.

ეროვნულმა კოორდინატორმა აღნიშნა, რომ ასოცირების ხელშეკრულების 412 მუხლის
მიხედვით საქართველოში უნდა შეიქმნას სამოქალაქო საზოგადოების პლატფორმა. მან
აქვე საბჭოს წევრებს მიაწოდა ინფორმაცია, რომ ამ კუთხით უკრაინაში დაწყებულია
მუშაობა და წამოაყენა ინიციატივა, რომ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით
საკოორდინაციო საბჭომ  შეხვედრა გამართოს ევროდელეგაციასთან და მთავრობის
წარმომადგენლებთან. 

საბჭოს წევრები შეთანხმდნენ, რომ წესდების დოკუმენტთან დაკავშირებულ
შენიშვნებსა და რეკომენდაციებს წერილობით გაუგზავნიან თანაკოორდინაოტრებს.

ორსაათიანი მსჯელობის შემდეგ ჯგუფის შეხვედრა დასრულდა.

შეხვედრის მდივანი: ნატალია აბრამია


