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ა  ნ  გ  ა  რ  ი  შ  ი 

ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის მიერ 2017 წელს გაწეული სამუშაოს შესახებ 

 

1. განხორციელებული/მიმდინარე პროექტები: 

სახელწოდება სტატუსი, ვადები დონორი ბიუჯეტი 

    

საქართველოს ევროპული პერს-

პექტივის გახსნა 

 

ახალი 

დაწყებული 

ვიშეგრადის საერთა-

შორისო ფონდი (IVF) 

(€32,917); ფონდი ღია 

საზოგადოება საქარ-

თველო (OSGF)            

(€ 17,671); ფრიდრიხ 

ებერტის ფონდი (FES) 

(€ 16,928) 

Eur 67,716 

ეთნიკური უმცირესობების წარ-

მომადგენელი ქალი ამომრჩევ-

ლის ჯგუფის ფორმირება 

დასრულებული აღმოსავლეთ-დასავ-

ლეთის მართვის ინს-

ტიტუტი  

USD 14,985 

ასწავლე მაცნეს 

  

მიმდინარე ნიდერლანდების სამე-

ფოს საელჩო 
Eur 98,379 

ვიზალიბერალიზაციის საინ-

ფორმაციო კამპანია 

დასრულებული ნიდერლანდების სამე-

ფოს საელჩო 
Eur 101,492 

ასწავლე მაცნეს - ევროკავშირი, 

ადამიანის უფლებები და ოჯახის 

ფასეულობები 

დასრულებული ნიდერლანდების სამე-

ფოს საელჩო 
Eur 59,512 

სამოქალაქო საზოგადოების შე-

საძლებლობების გაძლიერება 

საქართველოს ეთნიკური უმცი-

რესობებით დასახლებულ რეგი-

ონებში 

დასრულებული ფონდი ღია საზოგა-

დოება საქართველო 
Eur 35,954 

ლევან მიქელაძის პირადი არქი-

ვის მოწესრიგება 

მიმდინარე ლევან მიქელაძის ფონ-

დი 
In-kind 

  

2. ჩატარებული ღონისძიებები: 

კონფერენციები/საპანელო დისკუსიები        

სათაური სახეობა თარიღი, ადგილი 

„საქართველო ცვალებად საერთა-

შორისო გარემოში“ 

კონფერენცია (ლევან მიქე-

ლაძის 60 წლის იუბილესად-

მი მიძღვნილი ღონისძიება) 

24 თებერვალი, თსუ 

„აბრეშუმის გზის“ ეკონომიკური საერთაშორისო საპანელო 19 მაისი, სასტუმრო 
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სარტყლის მნიშვნელობა სამხრეთ 

კავკასიისთვის 

დისკუსია (FES-თან ერთად) „რუმს“ 

„ერაყის ქურთისტანში 

ჩატარებული რეფერენდუმი: 

ახალი გამოწვევა ახლო აღმოსავ-

ლეთისთვის“ 

საპანელო დისკუსია 27 ოქტომბერი, 

„ფრონტლაინ ჯორ-

ჯია“ 

„ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე 

მოვლენები: გავლენა კავკასიაზე“ 

საერთაშორისო საპანელო 

დისკუსია (FES-თან ერთად) 

1 ნოემბერი, სასტუმ-

რო „ბილტმორი“ 

 

ღონისძიებები პროექტების ფარგლებში 

თბილისში 

სახეობა პროექტი აუდიტორია თარიღი, ადგილი 

სოფლის მეურნეობისა 

და რეგიონული 

განვითარე-ბის 

სამუშაო ჯგუფის შეხ-

ვედრა 

ეროვნული კონვენ-

ცია ევროკავშირის 

შესახებ საქართვე-

ლოში 

სამთავრობო უწყე-

ბები; არასამთავრო-

ბო ორგანიზაციები; 

საერთაშორისო ორ-

განიზაციები 

16 იანვარი, ეროვ-

ნული ბიბლიოთეკა 

DCFTA სამუშაო 

ჯგუფის შეხვედრა 

ეროვნული კონვენ-

ცია ევროკავში-რის 

შესახებ საქართვე-

ლოში 

სამთავრობო უწყე-

ბები; არასამთავრო-

ბო ორგანიზაციები; 

საერთაშორისო ორ-

განიზაციები 

23 იანვარი, ნატო/ევ-

როკავშირის საინ- 

ფორმაციო ცენტრი 

ენერგეტიკისა და გარე-

მოს დაცვის სამუშაო 

ჯგუფის შეხვედრა 

ეროვნული კონვენ-

ცია ევროკავშირის 

შესახებ საქართვე-

ლოში 

სამთავრობო უწყე-

ბები; არასამთავრო-

ბო ორგანიზაციები; 

საერთაშორისო ორ-

განიზაციები 

13 თებერვალი, ნა-

ტო/ევროკავშირის 

საინფორმაციო ცენ-

ტრი 

ნატოსა და 

ევროკავშირში 

გაწევრიანების შესახებ 

კომუნიკაციის 

სახელმწი-ფო 

სტრატეგიის შეახებ 

სამუშაო ჯგუფის შეხ-

ვედრა 

ეროვნული კონ-ვენ-

ცია ევროკავშირის 

შესახებ საქართვე-

ლოში 

სამთავრობო უწყე-

ბები; არასამთავრო-

ბო ორგანიზაციები; 

საერთაშორისო ორ-

განიზაციები 

16 თებერვალი, ნა-

ტო/ევროკავშირის 

საინფორმაციო ცენ-

ტრი  

დასკვნითი 

კონფერენცია 

ეროვნული კონვენ-

ცია ევროკავშირის 

შესახებ საქართვე-

ლოში 

ყველა სამუშაო 

ჯგუფი ერთად; 

დიპლომატიური 

კორპუსი. 

17 თებერვალი, სას-

ტუმრო „რედისონი“ 

სამუშაო შეხვედრა ასწავლე მაცნეს ქვემო ქართლის რე-

ლიგიური უმცირე-

სობების ლიდერები 

11 დეკემბერი, ნა-

ტო/ევროკავშირის 

საინფორმაციო ცენ-
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ტრი 

სამუშაო შეხვედრა ასწავლე მაცნეს ქვემო ქართლის რე-

ლიგიური უმცირე-

სობების ლიდერები 

14 ნოემბერი, ნატო/ 

ევროკავშირის საინ- 

ფორმაციო ცენტრი 

 

რეგიონებში 

 

სახეობა პროექტი აუდიტორია თარიღი, ადგილი 

სამუშაო შეხვედრა ასწავლე მაცნეს სამცხე-ჯავახეთის 

რელიგიური უმცი-

რესობების ლიდე-

რები 

9 ივნისი. ახალციხე 

სამუშაო შეხვედრა ასწავლე მაცნეს კახეთის რაიონის 

მუსლიმი სასული-

ერო ლიდერები და 

უხუცესები 

3 ივლისი, კაჭრეთი 

სამუშაო შეხვედრა ასწავლე მაცნეს აჭარის მუსლიმი 

სასულიერო ლიდე-

რები 

2 აგვისტო, 

ხულო 

სამუშაო შეხვედრა ასწავლე მაცნეს კახეთის რაიონის 

მუსლიმი სასული-

ერო ლიდერები და 

უხუცესები 

25 სექტემბერი, 

კაჭრეთი 

სამუშაო შეხვედრა ასწავლე მაცნეს სამცხე-ჯავახეთის 

რელიგიური უმცი-

რესობების ლიდე-

რები 

10 ოქრომბერი, 

ახალციხე 

სამუშაო შეხვედრა ასწავლე მაცნეს აჭარის მუსლიმი 

სასულიერო ლიდე-

რები 

23 ოქტომბერი, 

შუახევი 

სემინარი ადგილობ-

რივ არჩევნებზე 

ეთნიკური უმცირესო-

ბების წარმომადგენე-

ლი ქალი ამომრჩევ-

ლის ჯგუფის ფორმი-

რება 

მარნეულში მცხოვ-

რები ქალი ამომრ-

ჩევლები 

5 აგვისტო, 

მარნეული 

სემინარი ადგილობ-

რივ არჩევნებზე 

ეთნიკური უმცირესო-

ბების წარმომადგენე-

ლი ქალი ამომრჩევ-

ლის ჯგუფის ფორმი-

რება 

ახალქალაქში 

მცხოვრები ქალი 

ამომრჩევლები 

6 აგვისტო, 

ახალქალაქი 

სემინარი ადგილობ-

რივ არჩევნებზე 

ეთნიკური უმცირესო-

ბების წარმომადგენე-

ახალციხეში მცხოვ-

რები ქალი ამომრ-

10 აგვისტო 

ახალციხე 
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ლი ქალი ამომრჩევ-

ლის ჯგუფის ფორმი-

რება 

ჩევლები 

სემინარი გენდერული 

თანასწორობისა და 

ქალთა უფლებების 

შესახებ 

ეთნიკური უმცირესო-

ბების წარმომადგენე-

ლი ქალი ამომრჩევ-

ლის ჯგუფის ფორმი-

რება 

მარნეულში მცხოვ-

რები ქალი ამომრ-

ჩევლები 

13 სექტემბერი, 

მარნეული 

სემინარი გენდერული 

თანასწორობისა და 

ქალთა უფლებების 

შესახებ 

ეთნიკური უმცირესო-

ბების წარმომადგენე-

ლი ქალი ამომრჩევ-

ლის ჯგუფის ფორმი-

რება 

ახალციხეში მცხოვ-

რები ქალი ამომრ-

ჩევლები 

14 სექტემბერი, 

ახალციხე 

სემინარი გენდერული 

თანასწორობისა და 

ქალთა უფლებების 

შესახებ 

ეთნიკური უმცირესო-

ბების წარმომადგენე-

ლი ქალი ამომრჩევ-

ლის ჯგუფის ფორმი-

რება 

ახალქალაქში 

მცხოვრები ქალი 

ამომრჩევლები 

17 სექტემბერი, 

ახალქალაქი 

სემინარი ქალთა საჭი-

როებების ჩამოყალი-

ბებასა და ადვოკატი-

რების შესახებ 

ეთნიკური უმცირესო-

ბების წარმომადგენე-

ლი ქალი ამომრჩევ-

ლის ჯგუფის ფორმი-

რება 

მარნეულში მცხოვ-

რები ქალი ამომრ-

ჩევლები 

21 სექტემბერი, 

მარნეული 

 

სემინარი ქალთა საჭი-

როებების ჩამოყალი-

ბებასა და ადვოკატი-

რების შესახებ 

ეთნიკური უმცირესო-

ბების წარმომადგენე-

ლი ქალი ამომრჩევ-

ლის ჯგუფის ფორმი-

რება 

ახალციხეში მცხოვ-

რები ქალი ამომრ-

ჩევლები 

22 სექტემბერი, 

ახალციხე 

სემინარი ქალთა საჭი-

როებების ჩამოყალი-

ბებასა და ადვოკატი-

რების შესახებ 

ეთნიკური უმცირესო-

ბების წარმომადგენე-

ლი ქალი ამომრჩევ-

ლის ჯგუფის ფორმი-

რება 

ახალქალაქში 

მცხოვრები ქალი 

ამომრჩევლები 

23 სექტემბერი, 

ახალქალაქი 

შეხვედრა მერობის 

კანდიდატებთან 

ეთნიკური უმცირესო-

ბების წარმომადგენე-

ლი ქალი ამომრჩევ-

ლის ჯგუფის ფორმი-

რება 

მარნეულში მცხოვ-

რები ქალი ამომრ-

ჩევლები 

2 ოქტომბერი, 

ახალციხე 

შეხვედრა მერობის 

კანდიდატებთან 

ეთნიკური უმცირესო-

ბების წარმომადგენე-

ლი ქალი ამომრჩევ-

ლის ჯგუფის ფორმი-

რება 

ახალციხეში მცხოვ-

რები ქალი ამომრ-

ჩევლები 

6 ოქტომბერი, 

ახალციხე 

შეხვედრა მერობის ეთნიკური უმცირესო- ახალქალაქში 7 ოქტომბერი 
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კანდიდატებთან ბების წარმომადგენე-

ლი ქალი ამომრჩევ-

ლის ჯგუფის ფორმი-

რება 

მცხოვრები ქალი 

ამომრჩევლები 

ახალქალაქი 

 

3. კონფერენციებში/ტრენინგებში მონაწილეობა: 

სახელი სახელწოდება ორგანიზატორი თარიღი, ადგილი 

არჩილ გეგეშიძე Strategic planning 

workshop 

Conciliation Resources 16-20 იანვარი, 

ლონდონი 

არჩილ გეგეშიძე Taking Stock of the 
Eastern Partnership: 

achievements, pros-
pects and a role for 
the V4 - Towards the 

Fifth Eastern Partner-
ship Summit in Brus-
sels 

SFPA, FES 23 ოქტომბერი, 

ბრატისლავა 

არჩილ გეგეშიძე Building Peace When 

Solution to Conflict is 

not in Sight – A Policy 

Dialogue 

Swiss Mission to the 

EU; UNDP 

5 დეკემბერი,  

ბრიუსელი 

ეკა ბარამიძე Contemporary issues 

of freedom of religion 

or belief in Armenia, 

Georgia and Beyond 

Eurasia Partnership 

Foundation 

8-9 მაისი, ერევანი 

ეკა ბარამიძე საქართველოს 

ევროპული გზა 

სახელმწიფო მინის-

ტრის აპარატი ევრო-

პული და ევრო-ატ-

ლანტიკური ინტეგ-

რაციის საკითხებში 

13-14 ივლსი, 

ბათუმი 

ეკა ბარამიძე Presentation of the 

Action Plan 2017-2020 

of the Committee on 

European Integration, 

Parliament of Georgia  

UNDP; Parliament of 

Georgia 

20 ოქტომბერი, 

თბილისი 

ეკა ბარამიძე შრომითი უფელებე-

ბი საქართველოში -

ცვლილებების დღის 

წესრიგი 

ILO 9 ნოემბერი, 

თბილისი 

ეკა ბარამიძე 

მარიამ ჯაელი 

EU and Partners – Em-

bracing Diversity for 

Stronger Unity 

EU Delegation to 

Georgia; UNDP; 

Parliament of Georgia 

4-5 დეკემბერი, 

თბილისი 
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მარიამ ჯაყელი საქართველო-ევრო-

კავშირის ასოცირე-

ბის ამოცანები 

საქართველოს მთავ-

რობა; აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის სა-

მოქალაქო საზოგა-

დოების ფორუმის 

საქართველოს ეროვ-

ნული პლატფორმა 

11 დეკემბერი, 

თბილისი 

ეკა ბარამიძე A World in Flux: The 

Future of Democracy, 

Transatlantic Relati-

ons, Europe and the 

Middle East 

ეკონომიკური პო-

ლიტიკის კვლევის 

ცენტრი 

12-13 სექტემბერი, 

თბილისი 

თათი კლდეისელი ფობიები და თანა-

მედროვე საქართ-

ველო 

მშვიდობის ფონდი; 

ტოლერანტოისა და 

მრავალფეროვნების 

ინსტიტუტი. 

24 იანვარი 

თთი კლდეისელი ევროკავშირთან 

უვიზო მიმოსვლის 

შეჯამება 

აღმოსავლეთ-დასავ-

ლეთის მართვის 

ინსტიტუტი 

9 ნოემბერი 

 

4. მომზადებული საპროექტო განაცხადები: 

სათაური დონორი სტატუსი 

Encouraging the Awareness of 

Mtskheta-MtianeTi Region, 

Including the IDPs, Towards 

Georgia’s EU Approximation 

ფონდი ღია საზოგადოება 

საქართველო 

უარი 

Training of Trainers in the 

Framework of Strengthening 

Capacity of Ethnic Minorities 

in Georgia 

დემოკრატიის ეროვნული 

ფონდი (NED) 

უარი 

National Convention on the 

EU in Georgia II (in 

partnership w/SFPA) 

SlovakAid უარი 

ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენელი ქალი 

ამომრჩევლის ჯგუფის 

ფორმირება 

აღმოსავლეთ-დასავლეთის 

მართვის ინსტიტუტი 

დაფინანსდა 

მუსლიმი რელიგიური ლი-

დერები ქალთა უფლებე-

ბისთვის 

აღმოსავლეთ-დასავლეთის 

მართვის ინსტიტუტი 

უარი 

Toward Empowering the 

Young Women in the Azeri 

Minority Region of Georgia 

Canada Fund for Local 

Initiatives 

უარი 
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ეთნიკური უმცირესობების 

წარმო-მადგენელი ქალი 

ამომრჩევლის ჯგუფის 

ფორმირება 

აღმოსავლეთ-დასავლეთის 

მართვის ინსტიტუტი 

დაფინანსდა 

ასწავლე მაცნეს ნიდერლანდების სამეფოს 

საელჩო 

დაფინანსდა 

საქართველოს ევროპული 

პერსპექტივის გახსნა 

ვიშეგრადის საერთაშორისო 

ფონდი; ფონდი ღია საზოგა-

დოება საქართველო; ფრიდ-

რიხ ებერტის ფონდი 

დაფინანსდა 

საქართველოს დასავლური 

კურსის მხარდაჭერა 

აღმოსავლეთ-დასავლეთის 

მართვის ინსტიტუტი 

წარდგენილია 

ასწავლე მაცნეს 2018 დემოკრატიის ეროვნული 

ფონდი (NED) 

წარდგენილია 

 

5. ადამიანისეული რესურსები; 

თანამშრომლები 

სახელი, გვარი პოზიცია ფუნქციები მუშაობის 

ხანგრძლივობა 

არჩილ გეგეშიძე აღმასრულებელი 

დირექტორი 

ზოგადი მართვა, 

მიმდინარე პროექ-

ტების ზედამხედვე-

ლობა 

დეკემბერი 2016 - 

დღემდე 

ეკა ბარამიძე  საპროექტო წინადა-

დებების მომზადება; 

პროექტების მართვა 

მარტი 2015 - 

დღემდე 

ეთერი საჯაია ფინანსური მენე-

ჯერი 

ბუღალტერია; ოფი-

სის მენეჯმენტი 

სექტემბერი 2010 -

დღემდე 

მარიამ ჯაყელი პროექტის კოორდი-

ნატორი 

ღონისძიებების ტექ-

ნიკური და ლოგის-

ტიკური მხარდაჭე-

რა; საპროექტო გა-

ნაცხადების შევსება. 

ნოემბერი 2015 - 

დღემდე 

თათი კლდეისელი პროექტის კოორდი-

ნატორი 

პროექტის პარტნიო-

რებთან კომუნიკა-

ცია; სტაჟორების საქ-

მიანობის კოორდი-

ნაცია; ვებგვერდის 

ადმინისტრირება. 

ნოემბერი 2015- 

დღემდე 

ნათია ღვინჯილია პროექტის კოორდი-

ნატორი 

მიმდინარე პროექ-

ტების ტექნიკური 

კოორდინაცია; ანგა-

 ივნისი 2016 -

ნოემბერი 2017 
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რიშების მომზადება. 

 

სტაჟორები 

სახელი, გვარი აფილიაცია დავალება მუშაობის ვადები 

სოფო ექსეულიძე თავისუფალი 

უნივერსიტეტი, 

მეოთხე კურსი 

არქივის დამუშავება ივნისი-აგვისტო, 

2017 

თამარ მიქელაძე GIPA, მაგისტრანტი არქივის დამუშავება ნოემბერი 2017 - 

დღემდე 

ბესიკ ჩუბინიძე GIPA, მაგისტრანტი არქივის დამუშავება ნოემბერი 2017 - 

იანვარი 2018 

გიორგი გოგიძე IBSU, მეორე კურსი მასალების მოძიება იანვარი 2018 - 

დღემდე 

 

 

 

2017 წლის  ფინანსური ანგარიშის შეჯამება 

 ხარჯები ლარში 

„ეროვნული კონვენცია ევროკავშირზე საქართველოში“ 41,241.00 

„ლევან მიქელაძის სახელობის სტიპენდია“ 2386 

"ასწავლე მაცნეს - ევროკავშირი, ადამიანის უფლებები და ოჯახის 

ფასეულობები I" 

45,743 

„ვიზალიბერალიზაციის საინფორმაციო კამპანია“ 274,627 

"ასწავლე მაცნეს - ფაზა II" 120,882 

„ეთნიკური უმცირესობების წარ-მომადგენელი ქალი ამომრჩევ-

ლის ჯგუფის ფორმირება“ 

38,220 

ჯამში სულ 2017 წლის 523,099.00 

 

 

 

 

 

http://mikeladzefoundation.org/27-proeqtis-dasakheleba.html
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ევროკავშირი

69%
ლევან მიქელაძის 

სახელობის 

ფონდის 

სტიპენდია

1%

რელიგიის 

თავისუფლება

23%

ადგილობრივი 

არჩევნები

7%

სექტორის მიხედვით


