
წელი 1 განმახორციე
ლებელი 
ორგანიზაცია ღონისძიება პირველი ნახევარი მეორე ნახევარი 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

მოსამზადებელი ღონისძიება 1 CRRC იწყებს საბაზისო კვლევის 
კითხვარის მომზადებას IDFI-ისა და მთავარ პროკურატურასთან 
თანამშრომლობით 

x            CRRC 

განსახორციელებელი ღონისძიება 1 CRRC ჩაატარებს საბაზისო 
კვლევას 

 x           CRRC 

განსახორციელებელი ღონისძიება 1.1 IDFI შეისწავლის საბაზისო 
კვლევის შედეგებს 

    x        IDFI 

მოსამზადებელი და განსახორციელებელი ღონისძიება 2 IDFI 
მოამზადებს მცირე ანალიზს პროკურატურის გამოწვევების შესახებ 
და წარადგენს პროექტის გახსნით ღონისძიებაზე 

x            IDFI 

მოსამზადებელი და განსახორციელებელი ღონისძიება 3 IDFI 
პარტნიორებთან ერთად ჩაატარებს პროექტის გახსნით 
ღონისძიებას 

x            IDFI & 
პარტნიორებ
ი 

მოსამზადებელი ღონისძიება 4 IDFI დაიწყებს პროკურატურის 
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის 
მეთოდოლოგიისა და ალტერნატიული მონიტორინგის ფორმის 
შემუშავებას 

x            IDFI 

მოსამზადებელი ღონისძიება 4.1 IDFI ჩართავს ადგილობრივ 
ექსპერტს მონიტორინგის მეთოდოლოგიისა და ალტერნატიული 
მონიტორინგის ფორმის შემუშავების დასრულებისთვის 

 x           IDFI 

განსახორციელებელი ღონისძიება 4 IDFI დაასრულებს 
მონიტორინგის მეთოდოლოგიასა და ალტერნატიული 
მონიტორინგის ფორმაზე მუშაობას 

  x          IDFI 

განსახორციელებელი ღონისძიება 4.1 IDFI დაიწყებს     x x     x x IDFI 



ალტერნატიულ მონიტორინგს, ჩანიშნავს ინტერვიუებს, გააგზავნის 
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნებს და გამოიყენებს სხვა მეთოდებს, 
რომლებიც მეთოდოლოგიაში იქნება წარმოდგენილი 

განსახორციელებელი ღონისძიება 4.2 IDFI გამოაქვეყნებს 
ალტერნატიული მონიტორინგის ანგარიშს 

     x      x IDFI 

განსახორციელებელი ღონისძიება 4.3 IDFI ალტერნატიული 
მონიტორინგის შედეგებს წარუდგენს ფართო საზოგადოებას 

      x      IDFI & 
პარტნიორებ
ი 

მოსამზადებელი ღონისძიება 5 ალტერნატიული მონიტორინგის 
ანგარიშში გამოვლენილი გამოწვევების შესაბამისად IDFI იწყებს 
პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავებას 

      x      IDFI 

განსახორციელებელი ღონისძიება 5.1 IDFI ასრულებს პოლიტიკის 
დოკუმენტს 

       x     IDFI 

განსახორციელებელი ღონისძიება 5.2 IDFI ატარებს დახურულ 
შეხვედრას პროკურატურასთან პოლიტიკის დოკუმენტების 
შედეგებისა და რეკომენდაციების წარდგენისა და აღნიშნული 
რეკომენდაციების შესრულების საკითხზე შეთანხმებისთვის 

       x     IDFI 

მოსამზადებელი და განსახორციელებელი ღონისძიება 6 IDFI 
ახორციელებს მონიტორინგს ისეთ საქმეებზე, სადაც იკვეთება 
დისკრიმინაციული მოტივები, მათ შორის შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს (შსს) საგამოძიებო პრაქტიკის მონიტორინგს 

 x           IDFI 

მოსამზადებელი და განსახორციელებელი ღონისძიება 6.1 IDFI 
ამზადებს პოლიტიკის დოკუმენტს სიძულვილით მოტივირებული 
დანაშაულებისა და ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეების 
გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის პროცესში 
არსებული გამოწვევების შესახებ 

       x     IDFI 

მოსამზადებელი ღონისძიება 7 IDFI აცხადებს საჯარო კონკურსს 
სამეგრელო-ზემო სვანეთის და აჭარის არასამთავრობო 
ორგანიზაციებისთვის, პროკურატურის სტრატეგიის ცალკეული 

 x           IDFI 



თემატური მიმართულებების მონიტორინგის 
განსახორციელებლად რეგიონებში 

განსახორციელებელი ღონისძიება 7 IDFI გამოაცხადებს  
სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და აჭარის რეგიონში ორი მოგებული 
არასამთავრობო ორგანიზაციის შესახებ 

  x          IDFI 

განსახორციელებელი ღონისძიება 7.1 IDFI-ის წარმომადგენლები 
ესტუმრებიან სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და აჭარის რეგიონებს, 
გამარჯვებული არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ტრენინგის 
ჩასატარებლად 

  x          IDFI 

განსახორციელებელი ღონისძიება 7.2 IDFI მიიღებს და დაამუშავებს 
არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან მიღებულ ანგარიშებს  

   x       x  IDFI & 
ადგილობრი
ვი CSO-ები 

მოსამზადებელი ღონისძიება 8 სტუდია მონიტორი იწყებს მოკლე 
საგამოძიებო ვიდეოს მომზადებას  

  x     x     სტუდია 
მონიტორი 

მოსამზადებელი ღონისძიება 8.1 IDFI აგზავნის საჯარო 
ინფორმაციის მოთხოვნებს პროკურატურასა და შსს-ში 
საგამოძიებო ვიდეოების სიზუსტის ხელშეწყობის მიზნით 

  x     x     IDFI 

განსახორციელებელი ღონისძიება 8 სტუდია მონიტორი აქვეყნებს 
მოკლე საგამოძიებო ვიდეოს  

   x     x    სტუდია 
მონიტორი 

მოსამზადებელი და განსახორციელებელი ღონისძიება 9 CRRC 
ატარებს სატელეფონო ინტერვიუებს საგამოძიებო ვიდეოს გაშვების 
შემდეგ 

   x     x    CRRC 

განსახორციელებელი ღონისძიება 9.1 IDFI სწავლობს სატელეფონო 
ინტერვიუების შედეგებს  

    x      x  IDFI 

მოსამზადებელი და განსახორციელებელი ღონისძიება 9.2 IDFI 
პარტნიორებთან ერთად ატარებს ფოკუს ჯგუფის შეხვედრას 

         x   IDFI, 
პარტნიორებ
ი 

მოსამზადებელი და განსახორციელებელი ღონისძიება 10 IDFI 
პარტნიორებთან ერთად ატარებს ტრენინგს პროკურორებისა და 

      x      IDFI 



 

 

 

 

ჟურნალისტებისთვის  სიძულვილით მოტივირებული 
დანაშაულისა და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ 

მოსამზადებელი და განსახორციელებელი ღონისძიება 11 IDFI 
ატარებს ტრენინგს პროკურორებისა და გამომძიებლებისთვის  
სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულისა და ქალთა მიმართ 
ძალადობის შესახებ 

      x      IDFI 

მოსამზადებელი და განსახორციელებელი ღონისძიება 12 IDFI 
აგზავნის ალტერნატიულ შეფასებას OECD-ACN რეკომენდაციების 
შესახებ (განსაკუთრებული აქცენტი პროკურატურაზე)  

       x     IDFI 

განსახორციელებელი ღონისძიება 12 IDFI ესწრება OECD-ACN-ის 
პლენარულ სხდომას 

        x    IDFI 

მოსამზადებელი და განსახორციელებელი ღონისძიება 13 IDFI 
ანგარიშს აგზავნის GRECO-ში 

  x          IDFI 

მოსამზადებელი და განსახორციელებელი ღონისძიება 14 IDFI 
იწყებს რეფორმების შესახებ ადვოკატირების კამპანიას 

    x x     x x IDFI 

მოსამზადებელი და განსახორციელებელი ღონისძიება 15 IDFI 
ატარებს ცნობიერების ამაღლების კამპანიას პროკურატურაში 
მიმდინარე რეფორმების შესახებ 

   x  x    x  x IDFI 

მოსამზადებელი ღონისძიება 16 IDFI იწყებს პროკურორებისა და 
გამომძიებლებისთვის სასწავლო ვიზიტის მომზადებას 

    x     x   IDFI 

განსახორციელებელი ღონისძიება 16 სასწავლო ვიზიტი 
ნიდერლანდების სამეფოში განხორციელებულია 

         x   IDFI 



 

წელი 2 განმახორციე
ლებელი 
ორგანიზაცია 

ღონისძიება პირველი ნახევარი მეორე ნახევარი 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

განსახორციელებელი ღონისძიება 1 IDFI ალტერნატიული 
მონიტორინგის შედეგებს წარუდგენს ფართო საზოგადოებას 

x      x      IDFI & 
პარტნიორებ
ი 

მოსამზადებელი და განსახორციელებელი ღონისძიება 2 
ალტერნატიული მონიტორინგის ანგარიშში გამოვლენილი 
გამოწვევების შესაბამისად IDFI იწყებს პოლიტიკის დოკუმენტის 
შემუშავებას და აქვეყნებს დოკუმენტს 

x x     x x  x   IDFI 

განსახორციელებელი ღონისძიება 2.1 IDFI ატარებს დახურულ 
შეხვედრას პროკურატურასთან პოლიტიკის დოკუმენტების 
შედეგებისა და რეკომენდაციების წარდგენისთვის 

 x      x     IDFI 

მოსამზადებელი და განსახორციელებელი ღონისძიება 3 IDFI 
იწყებს რეფორმების შესახებ ადვოკატირების კამპანიას 

 x x x    x x x   IDFI 

მოსამზადებელი ღონისძიება 4 IDFI იწყებს სიძულვილით 
მოტივირებული დანაშაულებისა და ქალთა მიმართ ძალადობის 
საქმეების მონიტორინგს და ამზადებს პოლიტიკის დოკუმენტებს 

  x x         IDFI 

მოსამზადებელი და განსახორციელებელი ღონისძიება 5 სტუდია 
მონიტორი ამზადებს და აქვეყნებს მოკლე საგამოძიებო ვიდეოს  

  x x    x     სტუდია 
მონიტორი 

მოსამზადებელი და განსახორციელებელი ღონისძიება 6 CRRC 
ატარებს სატელეფონო ინტერვიუებს საგამოძიებო ვიდეოს გაშვების 
შემდეგ 

   x     x    CRRC 

განსახორციელებელი ღონისძიება 6.1 IDFI სწავლობს სატელეფონო 
ინტერვიუების შედეგებს 

    x      x  IDFI 

მოსამზადებელი და განსახორციელებელი ღონისძიება  6.2 IDFI 
პარტნიორებთან ერთად ატარებს ფოკუს ჯგუფის შეხვედრას 

        x    IDFI, 
პარტნიორებ



ი 

განსახორციელებელი ღონისძიება 7 IDFI მიიღებს და დაამუშავებს 
არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან მიღებულ ანგარიშებს 

    x      x  IDFI & 
ადგილობრი
ვი CSO-ები 

განსახორციელებელი ღონისძიება 8 IDFI დაიწყებს ალტერნატიულ 
მონიტორინგს, ჩანიშნავს ინტერვიუებს, გააგზავნის საჯარო 
ინფორმაციის მოთხოვნებს და გამოიყენებს სხვა მეთოდებს, 
რომლებიც მეთოდოლოგიაში იქნება წარმოდგენილი 

    x x      x IDFI 

განსახორციელებელი ღონისძიება 8.2 IDFI გამოაქვეყნებს 
ალტერნატიული მონიტორინგის ანგარიშს 

     x       IDFI 

მოსამზადებელი და განსახორციელებელი ღონისძიება 9 IDFI 
პარტნიორებთან ერთად ატარებს ტრენინგს პროკურორებისა და 
ჟურნალისტებისთვის   

    x        IDFI, 
სტუდია 
მონიტორი  

მოსამზადებელი და განსახორციელებელი ღონისძიება 10 IDFI 
ატარებს ტრენინგს პროკურორებისა და გამომძიებლებისთვის  
სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულისა და ქალთა მიმართ 
ძალადობის შესახებ 

      x      IDFI 

მოსამზადებელი და განსახორციელებელი ღონისძიება 11 IDFI 
აგზავნის ალტერნატიულ შეფასებას OECD-ACN რეკომენდაციების 
შესახებ (განსაკუთრებული აქცენტი პროკურატურაზე) 

       x     IDFI 

განსახორციელებელი ღონისძიება 11 IDFI ესწრება OECD-ACN-ის 
პლენარულ სხდომას 

        x    IDFI 

მოსამზადებელი და განსახორციელებელი ღონისძიება 12 IDFI 
ანგარიშს აგზავნის GRECO-ში 

  x          IDFI 

მოსამზადებელი ღონისძიება 13 IDFI იწყებს დახურვითი 
კონფერენციის მზადებას მთავარ პროკურატურასთან 
თანამშრომლობით 

         x x x IDFI & 
პარტნიორი 

მოსამზადებელი და განსახორციელებელი ღონისძიება 14 სტუდია            x სტუდია 



 

 

 

 

 

მონიტორი აქვეყნებს საგამოძიებო ფილმს მონიტორი 

მოსამზადებელი ღონისძიება 14 CRRC ატარებს საბოლოო კვლევას           x x CRRC 

მოსამზადებელი და განსახორციელებელი ღონისძიება 15 IDFI 
ატარებს ცნობიერების ამაღლების კამპანიას პროკურატურაში 
მიმდინარე რეფორმების შესახებ 

   x  x  x  x   IDFI 

წელი 3 პირველი 
ნახევარი 

განმახორციე
ლებელი 
ორგანიზაცია 1 2 

განსახორციელებელი ღონისძიება  2 IDFI აქვეყნებს საბოლოო ალტერნატიული მონიტორინგის ანგარიშს 
(გასული ორი წლისთვის)  

x  IDFI 

მოსამზადებელი და განსახორციელებელი ღონისძიება 3 IDFI მთავარ პროკურატურასთან თანამშრომლობით 
ატარებს კონფერენციას მონიტორინგის შედეგების წარდგენისთვის 

 x IDFI & 
პარტნიორები 


