
პირველი მიმართულება - ამომრჩეველთა ინფორმირება 2018 წლის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის 

N არასამთავრობო ორგანიზაცია 

 

პროექტის დასახელება 

 

პროექტის 

განხორციელების არეალი 
მოთხოვნილი თანხა 

1 ა(ა)იპ საზოგადოებრივი დამცველი ინფორმირებული ამომრჩევლები 

დემოკრატიული არჩევნებისთვის 

თბილისი  

 

19000 ლარი 

2 ა(ა)იპ ჟურნალისტთა ასოციაცია- 

საზოგადოებრივი განვითარების კავშირი 

მეცენატი 

ინფორმირებული ამომრჩეველი 2018 

წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის 

კახეთი 19000 ლარი 

3 ა(ა)იპ ინსტიტუციური განვითარებისა და 

მონიტორინგის ცენტრი 

ინფორმირებული ამომრჩეველი 

პრეზიდენტის არჩევნებზე 

ქვემო ქართლი 19000 ლარი 

4 ა(ა)იპ კავშირი 21-ე საუკუნე წარმატებული საპრეზიდენტო 

არჩევნები  სახელისუფლებო  

ბალანსისა და პროგრესისათვის 

შიდა ქართლი 

 

18954 ლარი 

5 ა(ა)იპ სამოქალაქო ალიანსი 

განვითარებისთვის 

არჩევნების პოპულარიზაცია მცხეთა–

მთიანეთის რეგიონში 

მცხეთა-მთიანეთი 

 

18990 ლარი 

6 ა(ა)იპ უსაფრთხო განვითარების ხიდი ჩვენი მომავალი  დამოკიდებულია 

თითოეულ ჩვენგანზე 

სამცხე-ჯავახეთი  

 

18919.5 ლარი 

 

7 ა(ა)იპ დემოკრატიულ ინიციატივათა 

საერთაშორისო ცენტრი 

ჩემი არჩევანია იმერეთი  

 

18880 ლარი 

8 ა(ა)იპ ინფორმირებული საზოგადოება საპრეზიდენტო არჩევნები 2018 რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო 

სვანეთი 

18970 ლარი 

9 ა(ა)იპ სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი აქტიური ამომრჩეველი ქვეყნის უკეთესი 

მომავლისთვის 

სამეგრელო და ზემო 

სვანეთი 

18450 ლარი 

10 ა(ა)იპ ახალი თაობა დემოკრატიული 

არჩევნები 

მოდი არჩევნებზე გურია 

 

19000 ლარი 

11 ა(ა)იპ დემოკრატიული აჭარა ჩვენ ვირჩევთ საქართველოს 

პრეზიდენტს 

აჭარა  18993 ლარი 

 

 

 



მეორე მიმართულება - ახალგაზრდა ამომრჩეველთა საარჩევნო ცნობიერების და სამოქალაქო ჩართულობის დონის ამაღლების ხელშეწყობა 2018 

წლის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის 

 

 

N 

არასამთავრობო ორგანიზაცია 

 

პროექტის დასახელება 

 

პროექტის 

განხორციელების არეალი 
მოთხოვნილი თანხა 

1 ა(ა)იპ ჩართულობის და განვითარების ცენტრი აქტიური მოქალაქის სკოლა თბილისი 

 

18887 ლარი 

 

2 ა(ა)იპ ახალგაზრდული ცენტრი-ჩვენი თაობა 

1921 

მე ვირჩევ კახეთი  18913 ლარი 

3 ა(ა)იპ ახალი თაობა - დემოკრატიული 

საქართველოსათვის 

ჩემი ხმა - ჩემი მომავალია ქვემო ქართლი  19000 ლარი 

4 ა(ა)იპ კარგი მმართველობის ინსტიტუტი ახალგაზრდა ამომრჩეველთა 

საარჩევნო ცნობიერების ამაღლება და 

სამოქალაქო ჩართულობის ხელშეწყობა 

შიდა ქართლის რეგიონში 

შიდა ქართლი 

 

19000 ლარი 

5 ა(ა)იპ საქართველოს კონსტიტუციურ-

დემოკრატთა ასოციაცია 

ახალგაზრდები ჩვენი არჩევანისთვის მცხეთა-მთიანეთი 

 

19000 ლარი 

6 ა(ა)იპ ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია - 

კავშირი "პაროს" 

განათლებული და ინფორმირებული 

ახალგაზრდები გაცნობიერებული 

არჩევნებისთვის 

სამცხე-ჯავახეთი 18952.5 ლარი 

 

7 ა(ა)იპ განვითარებისა და დემოკრატიის 

ცენტრი 

გადაწყვეტილება შენზეა - 2018 იმერეთი 

 

19000 ლარი 

8 ა(ა)იპ საქართველოს რეგიონების 

განვითარების ხელშემწყობთა კავშირი 

ჩემი ხმა საქართველოს მომავალია რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო 

სვანეთი 

 

18978 ლარი 

 

9 ა(ა)იპ ფოთის ახალგაზრდული ალიანსი ახალგაზრდა ამომრჩეველთა 

საარჩევნო ცნობიერების და 

სამოქალაქო ჩართულობის დონის 

ამაღლების ხელშეწყობა 2018 წლის 

საქართველოს პრეზიდენტის 

არჩევნებისთვის 

სამეგრელო და ზემო 

სვანეთი  

 

 

18880 ლარი 

10 ა(ა)იპ თვითმმართველობის განვითარების 

სამოქალაქო ცენტრი 

მე ვირჩევ-აირჩიე შენც! გურია 

 

18729.6 ლარი 

11 ა(ა)იპ მწვანე სექტორი 

 

ევროპულია არჩევანით - სამართლიანი 

არჩევნებისკენ 

აჭარა  18970 ლარი 

 

 



 

 

მესამე მიმართულება -  მოწყვლადი ჯგუფების და ქალების მონაწილეობის ხელშეწყობა 2018 წლის საქართველოს პრეზიდენტის 

არჩევნებისთვის 

 

 

 

N 

არასამთავრობო ორგანიზაცია 

 

პროექტის დასახელება 

 

მოთხოვნილი 

თანხა 

1 ა(ა)იპ საქართველოს ახალგაზრდა ინტელექტუალთა 

გაერთიანება - ლაზარე 

დევნილები ჩვენი არჩევანისთვის 18720 ლარი 

 

2 ა(ა)იპ დემოკრატიული ცვლილებების ცენტრი ქალები საქართველოსთვის 

 

18952 ლარი 

3 ა(ა)იპ ერთსულოვნება საზოგადოების უფლებებისათვის 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების ხარისხის 

ამაღლება, საზოგადოების ფართო ფენების 

ერთსულოვნების მოტივირებით 

16660 ლარი 

4 ა(ა)იპ პლატფორმა-სამოქალაქო ინიციატივა აქტიური ქალები, ძლიერი საზოგადოება 

 

18164.4 ლარი 

5 ა(ა)იპ სამოქალაქო განათლების განვითარების 

მულტიეთნიკური რესურსცენტრი 

წავიდეთ არჩევნებზე: ხელი შევუწყოთ 2018 წლის 

საპრეზიდენტო არჩევნებში სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო 

ქართლის რეგიონებში კომპაქტურად მცხოვრები 

ეთნიკური სომხური მოსახლეობის ფართო რაოდენობრივ 

და ხარისხოვრივ ჩართულობას 

 

19000 ლარი 

6 ა(ა)იპ ძლიერი საქართველოსთვის 

 

აქტიური ქალები საკუთარი არჩევანისთვის 18998 ლარი 

7 ა(ა)იპ სოციალური დაცვის ლიგა შშმპ პირებისა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების 

ინფორმირება და საარჩევნო პროცესში სამოქალაქო 

ჩართულობის დონის ამაღლების ხელშეწყობა 2018 წლის 

საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის 

18800 ლარი 

 


