
 

 

პირველი მიმართულება - ამომრჩეველთა ინფორმირება 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებისთვის 

 

 

№ 

 

არასამთავრობო ორგანიზაცია  

 

პროექტის დასახელება 

 

 

პროექტის განხორციელების 

არეალი 

 

პროექტის ბიუჯეტი 

1 

ააიპ ჟურნალისტთა ასოციაცია -

საზოგადოებრივი განვითარების კავშირი 

მეცენატი 

ინფორმირებული ამომრჩეველი  ლეგიტიმური 

თვითმმართველობისთვის 

საგარეჯო, გურჯაანი, 

სიღნაღი, დედოფლისწყარო 

 

 

25 398 ლარი 

2 

ააიპ საზოგადოებრივი დამცველი ინფორმირებული ამომრჩევლები დემოკრატიული 

არჩევნებისთვის 

ახმეტა, ყვარელი, ლაგოდეხი, 

თელავი 

 

 

25 035 ლარი 

3 

ააიპ ახალი თაობა დემოკრატიული 

არჩევნები 

რუსთავის, გარდაბანის, წალკის და  თეთრიწყაროს 

მუნიციპალიტეტების ამომრჩეველთა 

ინფორმირებულობა  2017 წლის ოქტომბერში 

გასამართი საქართველოს ადგილობრივი 

თვითმმართველობის  არჩევნებისათვის 

რუსთავი, გარდაბანი, წალკა, 

თეთრიწყარო 

 

 

25 095 ლარი 

4 

ააიპ ინფორმირებული საზოგადოება წარმატებული რეგიონი მარნეული, ბოლნისი და 

დმანისი 

 

 

18 220 ლარი 

5 

ააიპ საქართველო მშვიდობისათვის “მე ვირჩევ - _მე ვმართავ ჩემს მუნიციპალიტეტს! - -

დეცენტრალიზაციის ეროვნული სტრატეგია 

ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის” 

შიდა ქართლი 

 

 

25 031,5 ლარი 

6 

ააიპ კავშირი 21-ე საუკუნე თვითმმართველობა - მოქალაქეთა 

თვითორგანიზაცია უკეთესი მომავლისათვის 

 

მცხეთა-მთიანეთი 

 

 

25 130 ლარი 



7 

ააიპ კავშირი საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა 

მრავალეროვანი საქართველო 

ხელი შეეწყოს 2017 წლის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებისათვის 

ბორჯომის, ახალციხის, ადიგენის, აპინძის, 

ახალქალაქისა და ნინოწმინდის 

მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ეთნიკურად 

ქართველი და სომეხი ამომრჩევვლების 

ინფორმირებას 

 

 

სამცხე–ჯავახეთი 

 

 

 

 

37 907 ლარი 

8 

ააიპ დემოკრატიულ ინიციატივათა 

საერთაშორისო ცენტრი 

მე ვირჩევ ! ზესტაფონი, ხარაგაული, 

საჩხერე, ჭიათურა, ტყიბული, 

თერჯოლა 

 

37 840 ლარი 

9 

ააიპ სამოქალაქო საზოგადოების და 

დემოკრატიის განვითარების ცენტრი 

ამომრჩეველთა ინფორმირება-იმერეთის რეგიონში 

(ქუთაისის, ბაღდათის, სამტრედიის, ვანის, ხონისა 

და წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტი 

ქუთაისი, ბაღდათი, 

სამტრედია, ვანი, ხონი და 

წყალტუბო 

 

37 940 ლარი 

10 

ააიპ საარჩევნო სისტემების კვლევითი 

ცენტრი 

.ამომრჩეველთა ინფორმირება რაჭა-ლეჩხუმში და 

ქვემო სვანეთში (ონი, ამბროლაური, ცაგერი, 

ლენტეხი). 

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო 

სვანეთი 

 

 

25 330 ლარი 

11 

ააიპ განვითარებისა და დემოკრატიის 

ცენტრი 

გადაწყვეტილება შენზეა - 2017 აბაშა, მარტვილი, სენაკი, 

ჩხოროწყუ, ხობი 

 

31 690 ლარი 

12 

ააიპ რეაბილიტაციისა და განვითარების 

საქველმოქმედო ცენტრი „თანაზიარი“ 

სამართლიანი არჩევნები - დემოკრატიული 

საზოგადოება 

ფოთი, ზუგდიდი, 

წალენჯიხა, მესტია 

 

 

20 210 ლარი 

13 

ააიპ სამოქალაქო ერთობა ინფორმირებული გურია ლანჩხუთი, ოზურგეთი, 

ჩოხატაური 

 

 

18 225 ლარი 

14 
ააიპ დემოკრატიული აჭარა თვითმმართველობა ჩვენია აჭარა 

 

36 841 ლარი 

 

 

 



მეორე მიმართულება  - მოწყვლადი ჯგუფების და ქალების მონაწილეობის ხელშეწყობა 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების 

პროცესში 

 

№ 

 

არასამთავრობო ორგანიზაცია 

 

პროექტის დასახელება 

 

 

პროექტის ბიუჯეტი 

1 

ააიპ თავისუფალი არჩევანი ქალები თავისუფალი არჩევანისთვის 18 789 ლარი 

2 

ააიპ პოლიტიკური კვლევების ინსტიტუტი 

 

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 

არჩევნებში დევნილ ქალთა სამოქალაქო ჩართულობის 

ხელშეწყობა 

 

18 840 ლარი 

3 

ააიპ დემოკრატიული ცვლილებების ინსტიტუტი ქალთა ჩართულობა 2017 წლის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნებში კახეთის რეგიონში 

 

18 310 ლარი 

 

4 

ააიპ სტუდენტური საერთაშორისო ინიციატივა ხელი შეეწოს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში კომპაქტურად 

მცხოვრები სომხურენოვანი მოსახლეობის ფართო 

რაოდენობრივ და ხარისხობრივ ჩართულობას დამდეგ 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებში. 

 

18 965 ლარი 

5 

ააიპ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა 

და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა 

დედათა ასოციაცია ,,დეა“ 

 

შენი ხმა წყვეტს! 

 

 

18 920 ლარი 

6 

 

ააიპ ახალგაზრდული ცენტრი - ჩვენი თაობა 1921 

 

მაქსიმალური ჩართულობა ძლიერი 

თვითმმართველობისათვის 

 

18 842 ლარი 

7 

ააიპ ინსტიტუციური განვითარების და 

მონიტორინგის ცენტრი 

არჩევნები ყველასთვის (უსინათლობისა და ძალადობის 

მსხვერპლი ქალები საარჩევნო პროცესებში ჩართულობის 

ამაღლება) 

 

16 000 ლარი 

8 

ააიპ სამოქალაქო ინიციატივა-სამართლიანი 

არჩევნები 

ქალი და პოლიტიკა 

 

 

18 990 ლარი 



9 

ააიპ ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი "გაიზიარე ქალთა მონაწილეობა არჩევნებში”:  

ინფორმირებული ახაგაზრდა - აქტიური ამომრჩეველი 

 

18 550 ლარი 

10 

ააიპ ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია - 

კავშირი „პაროს“ 

უკეთესია ერთად: ქალების და კაცების თანამშრობლობა 

საზოგადოების დემოკრატიული განვითარებისთვის 

 

18 954 ლარი 

11 

ააიპ ფოთის ახალგაზრდული ალიანსი იძულებით გადაადგილებულ პირთა აქტივობის ზრდა 

არჩევნებში 

 

18 822,5 ლარი 

12 

ააიპ ჯანმრთელი სამყარო ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების არჩევნებში   

ეთნიკური უმცირესობების ქალთა სამოქალაქო ჩართულობის 

გაზრდა 

 

18 550 ლარი 

13 

ააიპ კავშირი ადამიანი კანონი თავისუფლება ქალთა თანამონაწილეობა ადგილობრივ თვითმმართველობის 

არჩევნებში 

 

18 984 ლარი 

 


