
მიმართულებაზე - ამომრჩეველთა განათლება საარჩევნო და სამოქალაქო კულტურის განვითარებისათვის 

 

N არასამთავრობო ორგანიზაცია პროექტის დასახელება 
პროექტის განხორციელების 

არეალი 
მოთხოვნილი თანხა 

1 საზოგადოებრივი დამცველი 
მოქალაქეთა საარჩევნო 

ცნობიერების ამაღლება 
N1 მთაწმინდა 30000 ლარი 

2 

საქართველოს პროფესიული 

განათლებისა და 

კვალიფიციური კადრების 

მომზადების მუშაკთა და 

სტუდენტთა პრფესიული 

კავშირი 

ყველაფერი  არჩევნებზე N3 საბურთალო 30000 ლარი 

3 
ინიციატივა სამოქალაქო 

საზოგადოებისთვის 

აქტიური მოქალაქეობა - 

გზა პროგრესისაკენ 
N7 ჩუღურეთი 29989 ლარი 

4 
დემოკრატიული საარჩევნო 

ცენტრი 
არჩევანი N10 გლდანი 29913 ლარი 



5 
კარგი მმართველობის 

ინსტიტუტი 

ამომრჩეველთა საარჩევნო 

ცნობიერების ამაღლება 

და სამოქალაქო 

ჩართულობის 

ხელშეწყობა საგარეჯოს 

მუნიციპალიტეტში 

N11 საგარეჯო 

 
30000 ლარი 

6 

ჟურნალისტთა ასოციაცია 

საზოგადოებრივი 

განვითარების კავშირი 

„მეცენატი“ 

სამოქალაქო კულტურის 

ჩამოყალიბების 

ხელშეწყობა საარჩევნო 

ცნობიერების ამაღლების 

გზით 

N12 გურჯაანი 29460 ლარი 

7 
ახალგაზრდული ცენტრი 

ჩვენი თაობა 1921 

მონაწილეობა 

მნიშვნელოვანია, შენი ხმა 

გადამწყვეტია 

N13 სიღნაღი 

N14 დედოფლისწყარო 
28611.2 ლარი 

8 მედია ცენტრი კახეთი 

არჩევნების 

ლაბორატორია - 

ახალგაზრდა 

ამომრჩევლლის საარჩევნო 

განათლებისა და 

სამოქალაქო კულტურის 

განვითარების ინიციატივა 

N15 ლაგოდეხი 

N16 ყვარელი 
29835 ლარი 

9 
რეგიონული განვითარების და 

ხელშეწყობის ცენტრი 

მოდი არჩევნებზე, 

გააძლიერე სახელმწიფო 

N17 თელავი 

N18 ახმეტა 
28480.5 ლარი 



10 
დემოკრატიული 

ცვლილებების ცენტრი 
შენი  ძალა, შენს ხმაშია! 

N19 თიანეთი 

N28 დუშეთი 
28814.9 ლარი 

11 კავშირი 21-ე საუკუნე 

მცხეთის საარჩევნო 

ოლქში მცხოვრებ  

იძულებით 

გადაადგილებულ 

ამომრჩეველთა საარჩევნო 

ცნობიერების ამაღლება 

N27 მცხეთა 29969.2 ლარი 

12 
ახალი თაობა დემოკრატიული 

საქართველოსთვის 

ამომრჩეველი და 

სამოქალაქო კულტურა 
N22 მარნეული 28920 ლარი 

13 

საარჩევნო და პოლიტიკური 

ტექნოლოგიების 

ანალიტიკურ-კომპილაციური 

ცენტრი 

ამომრჩეველთა 

განათლება საარჩევნო და 

სამოქალაქო კულტურის 

განვითარებისათვის 

N23 ბოლნისი 29978 ლარი 

14 

დემოკრატიული 

განვითარების 

ახალგაზრდული ცენტრი 

აქტიური მოქალაქე 

დემოკრატიული 

განვითარებისათვის 

N25 წალკა 

N26 თეთრიწყარო 
29995 ლარი 



15 სამოქალაქო ფორუმი 

გაცნობიერებული და 

აქტიური მოქალაქე - 

რეალიზებული საარჩევნო 

უფლებები 

N32 გორი 28755 ლარი 

16 ჯანმრთელი სამყარო 

მოქალაქეთა საარჩევნო 

ცნობიერების ამაღლება 

და საარჩევნო კულტურის 

განვითარება 

N33 ქარელი 30000 ლარი 

17 
ხაშურის რაიონის სამოქალაქო 

მრჩეველთა კავშირი 

სამოქალაქო განათლება - 

აქტიური მოქალაქე 
N35 ხაშური 28460 ლარი 

18 
თავისუფალ ჟურნალისტთა 

ასოციაცია მეოთხე 

ინფორმირებული  

სამოქალაქო საზოგადოება 

N36 ბორჯომი 

N37 ახალციხე 
28752 ლარი 

19 
ქალთა ორგანიზაცია-კავშირი 

„პაროს“ 

განათლებული და 

ინფორმირებული ქალი 

აღზრდის განათლებულ 

და ინფორმირებულ 

თაობას 

N38 ადიგენი 

N39 ასპინძა 
29310 ლარი 



20 

სამოქალაქო განათლების 

განვითარების 

მულტიეთნიკური 

რესურცენტრი 

ხელი შეეწყოს 

ახალქალაქისა და 

ნინოწმინდის საარჩევნო 

ოლქებში მცხოვრები 

სომხურენოვანი 

მოსახლეობის გააზრებულ 

ჩართულობას 

ელექტორალურ და 

სამოქალაქო 

საზოგადოებრივ 

პროცესებში 

N40 ახალქალაქი 

N41 ნინოწმინდა 
30000 ლარი 

21 

საქართველოს 

კონსტიტუციურ-დემოკრატთა 

ასოციაცია 

საარჩევნო ცნობიერების 

ამაღლება რაჭაში 

N43 ონი 

N44 ამბროლაური 
30000 ლარი 

22 

საქართველოს რეგიონების 

განვითარების ხელშემწყობთა 

კავშირი 

ამომრჩეველის 

სამოქალაქო კულტურისა 

და საარჩევნო 

ცნობიერების ამაღლება 

N45 ცაგერი 

N46 ლენტეხი 
30000 ლარი 

23 
შავი ზღვისა და ბალტიის 

ქვეყნების ასოციაცია 

განათლება და 

სამოქალაქო კულტურა 

N48 ხარაგაული 

N49 თერჯოლა 
28920 ლარი 



24 
დემოკრატიულ ინიციატივათა 

საერთაშორისო ცენტრი 

ნამდვილი 

არჩევნებისთვის 
N50 საჩხერე 29937 ლარი 

25 მწვანე დედამიწა 

ამომრჩეველთა 

განათლება 

მომავლისათვის 

N51 ზესტაფონი 29970.8 ლარი 

26 სახელმწიფო და მოქალაქე 

ინფორმირებული  

ამომრჩეველი ქვეყნის 

დემოკრატიის 

განვითარებისთვის 

N52 ბაღდათი 

N53 ვანი 
29985.6 ლარი 

27 
დემოკრატიისა და 

მონიტორინგის ცენტრი 

ახალგაზრდები 

განვითარებისთვის 

N55 ხონი 

N57 ტყიბული 
30000 ლარი 

28 
თავისუფალი განვითარებისა 

და სამართლის ცენტრი 

ახალგზარდა 

ამომრჩევლები 

დემოკრატიული 

არჩევნებისათვის 

N58 წყალტუბო 29943 ლარი 



29 

სამოქალაქო საზოგადოების 

და დემოკრატიის 

განვითარების ცენტრი 

ახალგაზრდა 

ამომრჩეველთა 

განათლება საარჩევნო და 

სამოქალაქო კულტურის 

განვითარებისათვის-

ქუთაისი 

N59 ქუთაისი 29950 ლარი 

30 
განათლებისა და 

თანასწორობის ცენტრი 

ჩვენ ერთად ვირჩევთ 

მომავალს 
N60 ოზურგეთი 29944 ლარი 

31 Post-ალიონი 

“ა, რჩევანი“ (ჩოხატაურის 

და ლანჩხუთის საარჩევნო 

ოლქში მცხოვრები 

ახალგაზრდა 

ამომრჩევლის სამოქალაქო 

კულტურის განვითარების 

ხელშეწყობა) 

N61 ლანჩხუთი 

N62 ჩოხატაური 
29200 ლარი 

 

 

32 

 

რეაბილიტაციისა და 

განვითარების 

საქველმოქმედო ცენტრი 

„თანაზიარი“ 

საარჩევნო განათლება და 

სამოქალაქო კულტურა  

დემოკრატიული ქვეყნის 

განვითარებისთვის 

N63 აბაშა 

N64 სენაკი 
30000 ლარი 

33 
სამოქალაქო ალიანსი 

განვითარებისთვის 
აქტიური ახალგაზრდა 

N65 მარტვილი 

N66 ხობი 
30000 ლარი 



34 
სამოქალაქო სოლიდარობის 

ცენტრი ისანი 

გაიგე უფრო მეტი 

არჩევნების შესახებ 

 

N67 ზუგდიდი 

 

 

29830 ლარი 

35 

შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე ქალთა და შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე 

ბავშვთა დედათა ასოციაცია 

დეა 

იყავი აქტიური მოქალაქე! 

იცოდე შენი საარჩევნო 

უფლება! 

N68 წალენჯიხა 

N69 ჩხოროწყუ 

N70 ფოთი 

28750 ლარი 

36 
ახალი თაობა დემოკრატიული 

არჩევნები 

განათლებული 

ამომრჩეველი სწორი 

არჩევნი 

N79 ბათუმი 28920 ლარი 

37 ახალი სიტყვა 
ინფორმირებული 

ამომრჩეველი აჭარაში 
N80 ქედა 30000 ლარი 

38 ძლიერი საქართველოსთვის 
ინფორმირებული 

ახალგაზრდა 
N82 შუახევი 30000 ლარი 



39 

საზოგადოებრივი 

გაერთიანება ჯერ 

საქართველო 

მოქალაქეთა საარჩევნო 

ცნობიერების ამაღლება 
N81 ქობულეთი 30000 ლარი 

 


