
პირველი მიმართულება - ამომრჩეველთა ინფორმირება 2019 წლის მაისში გასამართი საქართველოს პარლამენტის შუალედური, 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს შუალედური და მუნიციპალიტეტის მერის რიგგარეშე 

არჩევნებისთვის 

N არასამთავრობო ორგანიზაცია 

 

პროექტის დასახელება 

 

პროექტის განხორციელების არეალი მოთხოვნილი თანხა 

1 

ა(ა)იპ საქართველოს პროფესიული 

განათლებისა და კვალიფიციური 

კადრების მომზადების მუშაკთა და 

სტუდენტთა პროფესიული კავშირი 

ყოველთვის მნიშვნელოვანია შენი 

არჩევანი 
მთაწმინდა 19851 ლარი 

2 

 

ა(ა)იპ თავისუფალი არჩევანი 

 

ხალხის არჩევანი მთაწმინდა 19975.76 ლარი 

3 ა(ა)იპ ლაჰილი 
აქტიური ამომრჩეველი 

 
მთაწმინდა 19972 ლარი 

4 
ა(ა)იპ ერთსულოვნება საზოგადოების 

უფლებებისათვის 

ერთსულოვნებით არჩევნების 

კვალდაკვალ 
მარნეული 19875 ლარი 

5 
ა(ა)იპ ადვოკატთა და იურისტთა 

საერთაშორისო ობსერვატორია 

ამომრჩეველთა ინფორმირება 

მარნეულში 2019 წლის მაისში 

მერის რიგგარეშე არჩევნებისთვის 

მარნეული 19785 ლარი 

6 
ა(ა)იპ ადამიანის უფლებების დაცვა და 

ანტიკორუფციული კავშირი 
ინფორმირებული არჩევანი მარნეული 20000 ლარი 

7 ა(ა)იპ ტოლერანტობის სამყარო 
ერთად ვმართავთ ქალაქს 

 
მარნეული 20000 ლარი 

8 ა(ა)იპ კავშირი 21-ე საუკუნე 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში  

ადგილობრივ  არჩევნებზე 

ელექტორატის 

ინფორმირებულობის ხარისხის 

გაზრდა 

ზესტაფონი 19983  ლარი 

9 ა(ა)იპ უსაფრთხო განვითარების ხიდი 

არჩევანი ჩვენია 

 

 

ზესტაფონი 19477 ლარი 

10 ა(ა)იპ მწვანე დედამიწა 
მოქალაქის არჩევანი ქვეყნის 

შენების ტოლფასია 
ზესტაფონი 19867 ლარი 

11 ა(ა)იპ ახალგაზრდული ინიციატივა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ჭიათურა 19890 ლარი 



დემოკრატიისათვის ადგილობრივი არჩევნების 

პოპულარიზაციისათვის 

ამომრჩეველთა ინფორმირება 

12 ა(ა)იპ სახელმწიფო და მოქალაქე 

 

ინფორმირებული ამომრჩეველი 

 

ჭიათურა 18977,5 ლარი 

13 
ა(ა)იპ რეგიონული განვითარების და 

ხელშეწყობის ცენტრი 
ყველა არჩევნებზე ჭიათურა 19104 ლარი 

14 
ა(ა)იპ ანალიტიკური საერთაშორისო 

დემოკრატიული ინსტიტუტი 
ინფორმირებული ამომჩეველი ზუგდიდი 20000 ლარი 

15 

ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ქალთა და შეზღუდული შესაძლებლობების 

მქონე ბავშვთა დედათა ასოციაცია „დეა“ 

აირჩიე და მიიღე მონაწილეობა  

შენი მუნიციპალიტეტის მართვაში 

 

ზუგდიდი 19005 ლარი 

16 
ა(ა)იპ სამოქალაქო სოლიდარობის ცენტრი 

ისანი 

ამომრჩეველთა ინფორმირება 2019 

წლის მაისში ზუგდიდში 

შუალედური - მუნიციპალიტეტის 

მერის რიგგარეშე არჩევნებში 

აქტიური მონაწილეობისთვის 

ზუგდიდი 19990 ლარი 

17 
ა(ა)იპ რეაბილიტაციისა და განვითარების 

საქველმოქმედო ცენტრი „თანაზიარი“ 
მე ვირჩევ - მე ვმართავ ზუგდიდი 17310 ლარი 

18 
ა(ა)იპ საზოგადოებრივი გაერთიანება ჯერ 

საქართველო 
არჩევნები ამომრჩეველთა ძალაა ხულო 19950 ლარი 

19 ა(ა)იპ ახალი სიტყვა 
ინფორმირებული ამომრჩეველი - 

სწორი არჩევანი 
ხულო 20000 ლარი 

20 
ა(ა)იპ საქველმოქმედო ფონდი მომავლის 

მზე 

საარჩევნო ინფორმირება ხულოს 

მუნიციპალიტეტში 
ხულო 20000 ლარი 

21 
ა(ა)იპ ახალგაზრდული ცენტრი 

საქართველო 

ამომრჩეველთა ინფორმირება 2019 

წლის მაისში გასამართი 

საკრებულოს შუალედური 

არჩევნებისთვის 

საგარეჯო,  ახმეტა,  ადიგენი, 

ტყიბული, წყალტუბო და 

ოზურგეთი 

19953 ლარი 

22 ა(ა)იპ პლატფორმა-სამოქალაქო ინიციატივა 

მაქსიმალური ჩართულობა 

ძლიერი 

თვითმართველობისათვის 

საგარეჯო,  ახმეტა,  ადიგენი, 

ტყიბული, წყალტუბო და 

ოზურგეთი 

19983 ლარი 

23 
ა(ა)იპ შავი ზღვისა და ბალტიის ქვეყნების 

ასოციაცია 
ჩვენ ვირჩევთ 

საგარეჯო,  ახმეტა,  ადიგენი, 

ტყიბული, წყალტუბო და 

ოზურგეთი 

20000 ლარი 

 



 

მეორე მიმართულება - ახალგაზრდა ამომრჩევლების საარჩევნო ცნობიერების და სამოქალაქო კულტურის ამაღლების 

ხელშეწყობა 

N არასამთავრობო ორგანიზაცია 

 

პროექტის დასახელება 

 

პროექტის განხორციელების არეალი მოთხოვნილი თანხა 

1 
ა(ა)იპ სოციალურ-პოლიტიკური 

განვითარების ცენტრი 

ახალგაზრდა ამომრჩევლების 

საარჩევნო  ცნობიერების და 

სამოქალაქო კულტურის 

ამაღლების ხელშეწყობა 

თბილისი 

 
29620 ლარი 

2 ა(ა)იპ საზოგადოებრივი დამცველი 
ინფორმირებული ახალგაზრდები 

დემოკრატიული არჩევნებისთვის 
თბილისი 30000 ლარი 

3 ა(ა)იპ ძლიერი საქართველოსთვის 
ახალგაზრდები სწორი 

არჩევანისთვის 
თბილისი 30000 ლარი 

4 

ა(ა)იპ ჟურნალისტთა ასოციაცია - 

საზოგადოებრივი განვითარების კავშირი 

„მეცენატი“ 

ინფორმირებული ახალგაზრდა 

ამომრჩეველი ქვეყნის 

დემოკრატიული 

განვითარებისთვის 

კახეთი 

 
30000 ლარი 

5 
ა(ა)იპ ახალგაზრდული ცენტრი -ჩვენი 

თაობა 1921 

აქტიური ახალგაზრდა ძლიერი 

სახელმწიფოსთვის 

კახეთი 

 
 29273.5 ლარი 

6 ა(ა)იპ ნოვაციო 
ახალგაზრდები დემოკრატიული 

არჩევნებისათვის 
ქვემო ქართლი 29982 ლარი 

7 
ა(ა)იპ ახალი თაობა -დემოკრატიული 

საქართველოსათვის 

ახალგაზრდები - დემოკრატიული 

არჩევნებისთვის 
ქვემო ქართლი 30000 ლარი 

8 
ა(ა)იპ თავისუფალ ჟურნალისტთა 

ასოციაცია მეოთხე 

ახალგაზრდები წინსვლისა და 

განვითარებისთვის 
შიდა ქართლი 29989.2 ლარი 

9 
ა(ა)იპ ინიციატივა სამოქალაქო 

საზოგადოებისათვის 

ახალგაზრდა ამომრჩევლების 

საარჩევნო ცნობიერების და 

სამოქალაქო კულტურის ამაღლების 

ხელშეწყობა 

შიდა ქართლი 

 
29860 ლარი 

10 
ა(ა)იპ დემოკრატიული ცვლილებების 

ცენტრი 
მე ვმართავ 

მცხეთა-მთიანეთი 

 
   29995.75 ლარი 

11 

ა(ა)იპ საქართველოს კონსტიტუციურ-

დემოკრატთა ასოციაცია 

 

ახალგაზრდები არჩევნებისთვის მცხეთა-მთიანეთი 30000 ლარი 



12 
ა(ა)იპ ქალთა არასამთავრობო 

ორგანიზაცია-კავშირი „პაროს“ 
ჩვენ ვირჩევთ ჩვენს მომავალს სამცხე-ჯავახეთი 29910 ლარი 

13 

ა(ა)იპ სამოქალაქო განათლების 

განვითარების მულტიეთნიკური 

რესურსცენტრი 

ინფორმირებული ახალგაზრდობა 

ინკლუზიური არჩევნებისათვის 

ახალქალაქისა და ნინოწმინდის 

მუნიციპალიტეტებში 

სამცხე-ჯავახეთი 29960 ლარი 

14 
ა(ა)იპ სამოქალაქო საზოგადოების და 

დემოკრატიის განვითარების ცენტრი 

ახალგაზრდა ამომრჩევლების 

ცნობიერების ამაღლება - 

ჭიათურა, საჩხერე 

იმერეთი 29950 ლარი 

15 
ა(ა)იპ დემოკრატიულ ინიციატივათა 

საერთაშორისო ცენტრი 
ახალგაზრდები არჩევნებისთვის იმერეთი 29945 ლარი 

16 
ა(ა)იპ თავისუფალი განვითარებისა და 

სამართლის ცენტრი 
ჩვენი ხმა მომავლისთვის! იმერეთი 29912 ლარი 

17 
ა(ა)იპ საქართველოს რეგიონების 

განვითარების ხელშემწყობთა კავშირი 

ახალგაზრდა ამომრჩევლის 

ცნობიერების ამაღლება 

მაღალმთიან რეგიონებში 

რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 29984.8 ლარი 

18 ა(ა)იპ ტაძრელი 

მაღალმთიან რეგიონში მცხოვრები 

ახალგაზრდების სამოქალაქო 

ცნობიერების ამაღლება 

რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 

 
30000 ლარი 

19 
ა(ა)იპ სამოქალაქო ალიანსი 

განვითარებისთვის 

ახალგაზრდების სამოქალაქო 

ცნობიერების ამაღლება 
სამეგრელო და ზემო სვანეთი 30000 ლარი 

20 ა(ა)იპ საქართველო მშვიდობისათვის 

სამეგრელო ზემო სვანეთის 

ახალგაზრდობა - დემოკრატიული 

არჩევნებისთვის! 

სამეგრელო და ზემო სვანეთი 

 
30000 ლარი 

21 
ა(ა)იპ განათლებისა და თანასწორობის 

ცენტრი 
ჩემი არჩევანი - ჩემი მომავალია გურია 29731 ლარი 

22 ა(ა)იპ post_ალიონი 
ვენდობი, ვირჩევ და ვამოწმებ 

 
გურია 29654.4 ლარი 

23 
ა(ა)იპ მოძრაობა განვითარებული 

მომავლისათვის 

აჭარელი ახალგაზრდების  

სამოქალაქო ცნობიერების 

ამაღლება 

აჭარა 29996,4 ლარი 

24 
ა(ა)იპ ახალი თაობა დემოკრატიული 

არჩევნები 

ახალგაზრდა ამომრჩევლების 

სამოქალაქო ცნობიერების 

ამაღლება 

აჭარა 

 
30000 ლარი 

 


