
 
 
 
 
 
 

საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა 
 
 
 

თარიღი: 15 ივნისი, 2021 წელი 
 

დრო: 16:00 -17:00 
 

შეხვედრის ადგილი: Zoom 
 
 

შეხვედრას ესწრებოდნენ: 
 
 
 

 
1. ნინო ჩხობაძე - საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები 
2. ლაშა ტუღუში - ევროპული ინიციატივა - ლიბერალური აკადემია თბილისი 
3. კონსტანტინე ჟღენტი - საქართველოს ბიზნეს საკონსულტაციო ორგანიზაციების ასოციაცია 
4. დავით ცისკარიძე - საერთაშორისო ბიზნესის და ეკონომიკური განვითარების ცენტრი 

5. ნუგზარ კოხრეიძე - სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“ 
6. ქეთევან ცხაკაია - იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი ,,სპექტრი” 
7. ცირა მესხიშვილი - ასოციაცია „ტოლერანტი“ 

8. ირინა ფუტკარაძე - საზოგადოებრივი დამცველი 
9. ლაშა ბლიაძე - პროფესიული კავშირების გაერთიანება 

 
 
 
 

განსახილველი საკითხები: 
 
 
 

1. საქართველოს ეროვნული პლატფორმის საკოორდინაციო საბჭოს მიმდინარე 
საკითხები 

 

 
 



 

14 ივნისს, ეროვნული პლატფორმის საერთო კრებაზე ჩატარებული არჩევნების შედეგად,  
საკოორდინაციო საბჭოს განახლებული შემადგენლობა დაკომპლექტდა. მმართველი კომიტეტის 
თავმჯდომარედ აირჩიეს ნინო ჩხობაძე - საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის 
მეგობრები, შესაბამისად საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა გახსნა ახალმა თავმჯდომარემ.  

თავდაპირველად, მმართველი კომიტეტის შეხვედრაზე განიხილეს ყოველწლიური საერთო 

კრების შედეგები. რიგით მე-11 ყოველწლიურ საერთო კრებაზე პლატფორმის წევრ 
ორგანიზაციებს წარედგინათ პლატფორმის საქმიანობის ანგარიში, ასევე „ჯგუფების 
საქმიანობის მხარდაჭრის“ ფარგლებში განხორციელებული პროექტების მოკლე ანგარიშები, 
პარალელურად მიმდინარებოდა   საკოორდინაციო საბჭოს არჩევნები.  

საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრაზე განიხილეს პლატფორმის წევრთა მონაცემთა ბაზის 
განახლების საკითხი, რომელიც წინა საბჭოს ინიციატივით წარედგინა საერთო კრებას. ახალ 
საკოორდინაციო საბჭოს, კრების მიერ აქვს მინიჭებული უფლება, რომ აწარმოოს პლატფორმის 
წევრი ორგანიზაციების მონაცემთა განახლება. ამისთვის უახლოეს დღეებში შემუშავდება 
კითხვარი, რომელიც გადაეგზავნება წევრ ორგანიზაციებს შესავსებად. ასევე სამუშაო ჯგუფების 
კოორდინატორები, დაუკავშირდებიან ჯგუფის წარმომადგენლებს და ინფორმაციას მიაწოდებენ 
მონაცემთა ბაზის განახლებისა და კითხვარის შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ აღმოჩნდება რომ 
კონკრეტული ორგანიზაცია/ორგანიზაციები აღარ ფუნქციონირებენ, მათ ავტომატურად 
შეუწყდებათ პლატფორმის წევრი ორგანიზაციის სტატუსი, ხოლო იმ ორგანიზაციებს, 
რომლებიც სამდივნოსა და კოორდინატორების მხრიდან გაწეული კომუნიკაციის შედეგად, 
დათქმულ ვადაში არ/ვერ გადმოაგზავნიან შევსებულ კითხვარს, შეუჩერდებათ წევრობის 
სტატუსი და მათთვის წევრობის შეწყვეტის საკითხი დაისმება მომდევნო საერთო კრებაზე. 
კითხვარებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე განახლდება სამუშაო ჯგუფები.  

ჯგუფის კოორდინატორები უახლოესი 2 კვირის განმავლობაში ჩაატარებენ სამუშაო ჯგუფის 
შეხვედრებს.  

საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრაზე, დასახელდა ეროვნული პლატფორმის თავმჯდომარის 2 
მოადგილე. ნინო ჩხობაძის მოადგილეები იქნებია:  

1. ნუგზარ კოხრეიძე - მესამე სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორი 

2. ლაშა ტუღუში - პირველი სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორი 

პლატფორმის სამდივნოს წარმომადგენელმა, ახალი პროექტის ფარგლებში, საკოორდინაციო 
საბჭოს ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა 
მმართელი კომიტეტის წევრებს.  

შეხვედრაზე გაჟღერდა ახალი ინიციატივები, რომელიც უნდა განხორციელდეს მიმდინარე 
პერიოდში. კერძოდ უახლოეს დღეებში მომზადდება წერილი ევროკავშირის 
წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის სახელზე. წერილში, საკოორდინაცო საბჭოს წევრები 
ევროკავშირის ელჩს სთხოვენ შეხვედრას. ასევე აქტიურად განიხილება იდეა,  დონორთა 
კონფერენციის მომზადებისა და სხვა საელჩოების ხელმძღვანელებთან თანამშრომლობის 
გაძლიერებისთვის. 



შეხვედრები და მოლაპარაკებები გაიმართება კონრად ადენაუერის ფონდის, პროექტის გუნდის 
ლიდერთან, სადაც განხილული იქნება სამომავლო თანამშრომლობის საკითხები.   

 
 

ერთსაათიანი მსჯელობის შემდეგ შეხვედრა დასრულდა 

შეხვედრის მდივანი: ქეთევან ჭურაძე 

 

 

 

 

 



 


