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REFERENCE REPORT – სარეკომენდაციო წერილი 

 

Name of Reference ___________________________________________________________ 
     რეკომენდაციის გამცემი პირის სახელი და გვარი 
Position _________________________________________________________  
                                     თანამდებობა 
Institution _______________________________________________________          

    ორგანიზაცია 
Municipality ________________________________________________________________     

    მუნიციპალიტეტი 
  
EN   The letter of reference, addressing the items listed on the reverse side, must be written in Georgian. Letters (in a scanned format) should be sent at  
maia.khutsishvili@solidarityfund.pl by the deadline of 31st August, 2021. Application will not be reviewed without complete reference report. 
GEO  სარეკომენდაციო წერილი, ქვემოთ ჩამოთვილილი მონაცემების გათვალისწინებით, უნდა იყოს დაწერილი ქართულ ენაზე. სარეკომენდაციო 
წერილი სკანირებული ფორმატით უნდა გაიგზავნოს ელ-ფოსტაზე: maia.khutsishvili@solidarityfund.pl 2021 წლის 31 აგვისტომდე. კანდიდატის 
განაცხადი  არ განიხილება სრულყოფილი სარეკომენდაციო წერილის გარეშე. 

 
Name of applicant   _________________________________________________        
კანდიდატის სახელი და გვარი 

 
How long have you known the applicant? _______________________ 
რამდენი ხანია იცნობთ კანდიდატს? 

 
In what capacity have you known the applicant?  
რა მხრივ იცნობთ კანდიდატს? როგორ ახასიათებთ მის შესაძლებლობებს? 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
In which participatory mechanisms the applicant has experience? ______________________ 
რომელ მონაწილეობით მექანიზმებში აქვს კანდიდატს გამოცდილება? 

 
🡪 Participatory budget / სამოქალაქო ბიუჯეტი 
🡪 Local initiative / ადგილობრივი ინიციატივა 
🡪 Participatory planning / თანამონაწილეობითი დაგეგმარება 
🡪 Rural Support Program / სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 
🡪 Others / სხვა მექანიზმები- გთხოვთ ჩამოთვალეთ  
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Please discuss the applicant’s qualifications in participatory mechanisms according to the following competences. Please discuss the 
applicant’s professional accomplishments (independence, responsibility, initiative) in participatory mechanisms  

Participatory practices and knowledge /Understanding of different participatory mechanism, Using different tools and 
techniques of participation, Commitment to practice different forms of participation/ 

 
გთხოვთ, აღწეროთ კანდიდატის კვალიფიკაცია და პროფესიული მიღწევები (დამოუკიდებლობის, პასუხისმგებლობისა და 
ინიციატივის თვალსაზრისით) იმ მონაწილეობის მექანიზმებში, რომლებიც ზემოთ აღნიშნეთ შემდეგი კომპეტენციების 
შესაბამისად: 

მონაწილეობის პრაქტიკა და ცოდნა / მონაწილეობის სხვადასხვა მექანიზმის გაცნობიერება, მონაწილეობის სხვადასხვა 
ინსტრუმენტისა და მეთოდის გამოყენება, მონაწილეობის სხვადასხვა ფორმის პრაქტიკაში გამოყენების ვალდებულება / 

____________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Participatory Communication /Communicating with interlocutors, Engaging other people/ 

მონაწილეობითი კომუნიკაცია /ურთიერთობა თანამოსაუბრეებთან, სხვა ადამიანების ჩართვა / 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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Monitoring & Evaluation in participatory processes /Monitoring & Evaluation of different participatory processes/ 

მონიტორინგი და შეფასება მონაწილეობით პროცესებში /სხვადასხვა მონაწილეობითი პროცესის მონიტორინგი და 

შეფასება / 

________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
...................................................                      ................................................. 
 Signature of Evaluator        Place and data  
          
რეკომენდაციის გამცემის ხელმოწერა       ადგილი და თარიღი 

 


