
პირველი მიმართულება - პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა

N არასამთავრობო ორგანიზაცია პროექტის დასახელება პროექტის განხორციელების არეალი

1

საარჩევნო და პოლიტიკური
ტექნოლოგიების ანალიტიკურ-

კომპილაციური ცენტრი

ძლიერი პოლიტიკური პარტიები თბილისი (მთაწმინდა, კრწანისი, ვაკე,
საბურთალო)

2

საქართველოს პროფესიული
განათლებისა და კვალიფიციური

კადრების მომზადების მუშაკთა და
სტუდენტთა პროფესიული კავშირი

პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო
შესაძლებლობების განვითარებისხელშეწყობა თბილისი (ისანი, სამგორი, ჩუღურეთი)

3
საზოგადოებრივი დამცველი ძლიერი პოლიტიკური პარტიები დემოკრატიული

არჩევნებისთვის
თბილისი (დიდუბე, ნაძალადევი,

გლდანი)

4
რეგიონული განვითარებისა და

ხელშეწყობის ცენტრი
ძლიერი პოლიტიკური პარტიები, ძლიერი და

წარმატებული საქართველოსთვის
კახეთი (საგარეჯო, გურჯაანი, სიღნაღი,

დედოფლისწყარო)

5

მედია ცენტრი კახეთი არჩევნების ლაბორატორია: (Election Lab)
პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო

შესაძლებლობების განვითარებისათვის
კახეთი (ყვარელი, ლაგოდეხი, თელავი,

ახმეტა)

6
დემოკრატიისა და მონიტორინგის

ცენტრი
პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო

შესაძლებლობების განვითარება 2020 წლის
არჩევნებისთვის

ქვემო ქართლი (რუსთავი, გარდაბანი,
მარნეული, ბოლნისი)



7
ერთსულოვნება საზოგადოების

უფლებებისთვის
პოლიტიკური კულტურა სამართლიანი

არჩევნების საფუძველი
ქვემო ქართლი (წალკა, თეთრიწყარო,

დმანისი)

8
სამოქალაქო ფორუმი ინსტიტუციურად მდგრადი პოლიტიკური

პარტიები - ეფექტური დემოკრატია
შიდა ქართლი (კასპი, გორი, ქარელი,

ხაშური)

9
ახალი თაობა დემოკრატიული

არჩევნები
განვითარებული პარტიები - გაუმჯობესებული

საარჩევნო გარემო
მცხეთა-მთიანეთი (მცხეთა, თიანეთი,

დუშეთი, ყაზბეგი)

10
ინიციატივა სამოქალაქო

საზოგადოებისთვის
სამცხე-ჯავახეთის პოლიტიკური სპექტრის ახალი

შესაძლებლობებისათვის
სამცხე-ჯავახეთი (ბორჯომი, ახალციხე,

ადიგენი)

11

სამოქალაქო განათლების განვითარების
მულტიეთნიკური რესურსცენტრი

„კვალიფიციური და არაკვალიფიციური
პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა
საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარების

ხელშეწყობა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის
ასპინძის, ახალქალაქისა და ნინოწმინდის

საარჩევნო ოლქებში“

სამცხე-ჯავახეთი (ასპინძა, ახალქალაქი,
ნინოწმინდა)

12
მწვანე დედამიწა დემოკრატიის უზრუნველსაყოფად იმერეთი (ტყიბული, თერჯოლა,

ზესტაფონი)

13
დემოკრატიულ ინიციატივათა

საერთაშორისო ცენტრი
პარტიები ახალი გამოწვევებისთვის იმერეთი (ხარაგაული, საჩხერე,

ჭიათურა)

14
სამოქალაქო საზოგადოების და

დემოკრატიის განვითარების ცენტრი
პოლიტიკური პარტიების წევრების ტრენინგი-

იმერეთის რეგიონი (ქუთაისი, ხონი, წყალტუბო)
იმერეთი (ქუთაისი, ხონი, წყალტუბო)

15
სახელმწიფო და მოქალაქე პოლიტიკური პარტიების ინსტიტუციური

გაძლიერება 2020 წლის საპარლამენტო
არჩევნებისთვის

იმერეთი (ბაღდათი, სამტრედია, ვანი)

16
საქართველოს რეგიონების საარჩევნო სუბიექტების საარჩევნო ცნობიერების

ამაღლება
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი (ონი,

ამბროლაური, ცაგერი, ლენტეხი)



განვითარების ხელშემწყობთა კავშირი

17
ინსტიტუციური განვითარებისა და

მონიტორინგის ცენტრი
პოლიტიკური პარტიების შესაძლებლობების

განვითარება
სამეგრელო და ზემო სვანეთი
(წალენჯიხა, ჩხოროწყუ, ხობი)

18
სამოქალაქო სოლიდარობის ცენტრი

ისანი
არჩევნები 2020 სამეგრელო და ზემო სვანეთი (ფოთი,

ზუგდიდი, მესტია)

19
განათლებისა და თანასწორის ცენტრი პოლიტიკური პარტიების გაძლერება 2020 წლის

საპარლანტო არჩევნებისთვის
გურია (ოზურგეთი, ჩოხატაური,

ლანჩხუთი)

20
დემოკრატიული არჩევანი ინფორმირებული საარჩევნო სუბიექტები აჭარაში აჭარა (ქობულეთი, ბათუმი,

ხელვაჩაური)

21
დემოკრატიული აჭარა არჩევნები 2020 აჭარა (ხულო, ქედა, შუახევი)

მეორე მიმართულება - ახალგაზრდა ამომრჩეველი საარჩევნო პროცესში

N არასამთავრობო ორგანიზაცია პროექტის დასახელება

1 ახალი სიტყვა ახალგაზრდა ამომრჩეველი სარჩევნო პროცესში

2 დემოკრატიული ცვლილებების
ცენტრი

ახალგაზრდები, ძლიერი საქართველოსთვის!

3
თავისუფალ ჟურნალისტთა ასოციაცია

მეოთხე
ახალგაზრდები განვითარებისთვის

4 ძლიერი საქართველოსთვის თავისუფალი არჩევანი

5 ჯერ საქართველო ახალგაზრდებში საარჩევნო ცნობიერების ამაღლება

6
სამართლიანობის განვითარების

ინსტიტუტი
ახალგაზრდები და მომავალი

7 Post-ალიონი #მიეხმარესაქართველოს! (გურიაში ახალგაზრდა ამომრჩევლების საარჩევნო სამოქალაქო



ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა)

8
დემოკრატიული განვითარების

ახალგაზრდული ცენტრი
აქტიური ახალგაზრდები

9 დემოკრატიული საარჩევნო ცენტრი ჩემი არჩევანი


