
1.პროექტი: 
არასამთავრობო ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა საარჩევნო სფეროში საქმიანობის 
ეფექტურად განხორციელების უზრუნველსაყოფად 

 

№ წარმდგენი ორგანიზაცია პროექტის დასახელება            
პროექტის განხორციელების ადგილი 

 

წარდგენილი 
პროექტის 

ღირებულება 

1.  ”ახალი თაობა ახალი 
ინიციატივა” 

”ორგანიზაციის განვითარება 2010” 
(თბილისი) 

50. 000 (ლარი) 

 
 
2. პროექტი: 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ამომრჩევლების ინფორმირება საარჩევნო უფლებების შესახებ 
 
 
№ წარმდგენი ორგანიზაცია პროექტის დასახელება            

პროექტის განხორციელების ადგილი 
წარდგენილი 
პროექტის 

ღირებულება 
1 “კოალიცია დამოუკიდებელი 

ცხოვრებისათვის” 
”ხელმისაწვდომი არჩევნები თანაბარი 

უფლებებისათვის” 
(საქართველოს მაშტაბით) 

 
40 426 (ლარი) 

 
 
3. პროექტი: 
რეგიონალური პროგრამა ამომრჩევლებისათვის, ვინც პირველად მონაწილეობს არჩევნებში 
 
 
 
№ წარმდგენი ორგანიზაცია პროექტის დასახელება             

პროექტის განხორციელების ადგილი 
წარდგენილი 
პროექტის 

ღირებულება 
1 

”ბიზნეს-ცენტრი ”კახეთი” 
”ჩემი პირველი არჩევნები” 

(თელავი) 

 
4 800 (ლარი) 

 
2 გაერთიანებული სტუდენტური 

კავშირი” 
”სასწავლო დაწესებულებების 

არჩევნებიდან რეალურ არჩევნებამდე” 
(ქუთაისი) 

 
4 975 (ლარი) 

3 ”ეკო-ტურიზმის განვითარების 
ცენტრი” 

”ახალგაზრდობა არჩევნებზე” 
(ზუგდიდი) 

4 984.95 (ლარი) 

4 ”გურიის ახალგაზრდული 
საბჭო” 

”დემოკრატიული არჩევნები - 
ინფორმირებული ამომრჩეველი” 

(ოზურგეთი) 

4 995  (ლარი) 

 

 



4.პროექტი: 
რეგიონალური პროგრამა ელექტორატის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად ამომრჩეველთა 
სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებისა და მიზანმიმართული აქტივობების განხორციელების მიზნით 
(GO TO VOTE) 

 წარმდგენი ორგანიზაცია პროექტის დასახელება                      
პროექტის განხორციელების ადგილი 

 

წარდგენილი 
პროექტის 

ღირებულება 

1 ”ახალგაზრდული ცენტრი” ”ყველანი არჩევნებზე”                      
(მცხეთა-მთიანეთი) 

4 994.80 ლარი

2 განათლების რეგიონალური 
ასოციაცია ”ქართლი” 

”მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა 
სამართლიანი არჩევნებისათვის”             

(გორი) 

4 731 ლარი 

3 ”კავშირი სამოქალაქო 
ინიციატივა წყალტუბოს 
ახალგაზრდობისათვის” 

”ქ. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 
კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილებში 
ამომრჩეველთა აქტივობის გაუმჯობესება”    

(წყალტუბო) 

4 959 ლარი 

4 სამეცნიერო-
ინტელექტუალური კლუბი 

”თაობათა დიალოგი” 

”ჩემი ხმა!”                                 
( ქუთაისი) 

4 600 ლარი 

5 სამოქალაქო ინიციატივების 
ახალგაზრდული ცენტრი 

”ინფორმირებული ამომრჩეველი- 
წარმატებული არჩევნები იმერეთში” 

(ქუთაისი) 

4 900 ლარი 

6 ასოციაცია ”მეგა” ”ინფორმირებული საზოგადოება - 
დემოკრატიული არჩევნები”                

(ფოთი) 

4 994 ლარი 

7 ”ახალგაზრდული 
ინიციატივების განვითარების 

ცენტრი” 

”შენი ხმა გადამწყვეტია! -მოდი 
არჩევნებზე!”                               

(ხობი) 

4 827 ლარი 

8 ”იმედის სახლი” ”მოდი არჩევნებზე ოჯახით”                
(ფოთი-ხობი) 

4 989 ლარი 

9 “სამოქალაქო საზოგადოების 
განვითარების კავშირი - 

ბორჯღალო” 

”იცოდე შენი ქალაქისათვის”                
(ბათუმი) 

4 965 ლარი 

10 არასამთავრობო საზოგადოება 
”მომავალი” 

”აქტიური ამომრჩეველი”                   
(ახალციხე) 

4 900 ლარი 

11 ”ახალგაზრდა ლიდერთა 
გაერთიანება” 

”არაქართველ ამომრჩეველთა საარჩევნო 
აქტივობა”                                  
(ახალციხე) 

4 970 ლარი 

12 ”მრავალეროვანი 
ახალგაზრდული ცენტრი” 

”ახალგაზრდების ჩართვა ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნებში”            

(ყვარელი) 

5 000 ლარი 

13 ”იურისტთა განვითარების 
ცენტრი” 

”აქტიური ამომრჩეველი -დემოკრატიის 
სადარაჯოზე”                              

(სიღნაღი) 

4 995 ლარი 

 


