
 

საგრანტო თემატიკა 1:  „არასამთავრობო ორგანიზაციების საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიების გაძლიერების ხელშეწყობა“ 
 

დაფინანსება: 

არაუმეტეს 50.000 ლარისა 

საგრანტო პროექტის ხანგრძლივობა:  

2013  წლის  25 ივლისიდან - 2013 წლის 25 ნოემბრის ჩათვლით 

დამატებითი მოთხოვნები არასამთავრობო ორგანიზაციასთან დაკავშირებით:  

საგრანტო კონკურსში მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაცია უნდა აკმაყოფილებდეს ქვემოთ განსაზღვრულ ორივე კრიტერიუმს: 

 ბოლო ხუთი წლის მანძილზე გამართულ ერთ-ერთ საერთო არჩევნებზე დამკვირვებლის სტატუსით მონიტორინგის განხორციელების 

გამოცდილება 

 საერთაშორისო ორგანიზაციების პარტნიორობით/დაფინანსებით საარჩევნო სფეროში პროექტების განხორციელების გამოცდილება 

(სარეკომენდაციო წერილი პარტნიორი საერთაშორისო ორგანიზაციის მხრიდან) ან/და სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების 

რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მიერ დაფინანსებული პროექტის განხორციელების გამოცდილება 

 

№ 

 

წარმდგენი ორგანიზაცია 

 

წარმოდგენილი პროექტის 

დასახელება 

 

 

ორგანიზაციის/ 

პროექტის ხელმძღვანელი 

 

პროექტის განხორციელების 

ადგილი 

1 ააიპ „განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი” 

(CDD) 

ძლიერი სადამკვირვებლო 

ორგანიზაციები – საარჩევნო 

გარემოს  გაუმჯობესებისათვის 

პროექტისა და ორგანიზაციის 

ხელმძღვანელი 

ქეთევან ჩაჩავა 

თბილისი და 10 რეგიონი 

2 სამოქალაქო ინიციატივა-სამართლიანი არჩევნები „სადამკვირვებლო მისია - 

საარჩევნო პერიოდში“ 

 

ორგანიზაციის 

ხელმძღვანელი 

თეიმურაზ გაბიტაშვილი 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

ნიკოლოზ რაზმიაშვილი 

თბილისი და რეგიონები 

3 ახალი თაობა – ახალი ინიციატივა საპრეზიდენტო არჩევნების 

შედეგების მონიტორინგი, 

პარალელური დათვლა 

პროექტისა და ორგანიზაციის 

ხელმძღვანელი 

მიხეილ დევადარიანი 

თბილისი, რაიონები 

 

4 საარჩევნო გარემოს განვითარების ცენტრი სადამკვირვებლო მისია 2013 პროექტისა და ორგანიზაციის 

ხელმძღვანელი 

თამილა ფერაძე 

თბილისი, ქუთაისი 

 

 



 

 

საგრანტო თემატიკა 2:  „ამომრჩეველთა ინფორმირებულობისა და არჩევნებში მათი ჩართულობის ზრდა რეგიონებში“ 

 

დაფინანსება:  

არაუმეტეს 30.000 ლარისა 

საგრანტო პროექტის ხანგრძლივობა:  

2013  წლის  25 ივლისიდან - 2013 წლის 15 ოქტომბრის ჩათვლით 

დამატებითი მოთხოვნები არასამთავრობო ორგანიზაციასთან დაკავშირებით: კონკურსის მიზნებიდან გამომდინარე, არჩევნების დღის გამოცხადების 

შემდეგ, პროექტის განმახორციელებელი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ვალდებულია წაანაცვლოს პროექტის განხორციელების გრაფიკი საგრანტო 

კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად. 

 

 

№ 

 

წარმდგენი ორგანიზაცია 

 

წარმოდგენილი პროექტის 

დასახელება 

 

 

ორგანიზაციის/ 

პროექტის ხელმძღვანელი 

 

პროექტის განხორციელების 

ადგილი 

1 ევრო-კავკასიური თანამშრომლობის ასოციაცია 

(ECCA) 

ახალგაზრდული არჩევანი 2013 პროექტისა და ორგანიზაციის 

ხელმძღვანელი 

ემზარ ფაჟავა 

თელავი, ქუთაისი, გორი, ბათუმი, 

ზუგდიდი 

 

2 გენდერული კულტურის ცენტრი ჩემი პირველი არჩევნები პროექტისა და ორგანიზაციის 

ხელმძღვანელი 

სოფიო ბანძავა 

კახეთი 

3 

 

„სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელი“ “ინფორმირებული ამომრჩეველი, 

დემოკრატიული არჩევნებისთვის” 

პროექტისა და ორგანიზაციის 

ხელმძღვანელი 

შმაგი ჩოხელი 

მცხეთა - მთიანეთი 

4 ფონდი ALPE წარმატებული არჩევნები - 

მდგრადი დემოკრატია 

ორგანიზაციის 

ხელმძღვანელი 

ზურაბ გუნცაძე 

პროექტის ხელმძღვანელი 

მერაბ ბასილაია 

თბილისი და 10 რეგიონალური 

ცენტრი 

5 “ევროპულ დემოკრატიული ცენტრი” „სტუდენტების სამოქალაქო 

ცნობიერების ამაღლება 

არჩევნებთან დაკავშირებით“ 

ორგანიზაციის 

ხელმძღვანელი 

ირაკლი შეთეკაური 

პროექტის ხელმძღვანელი 

გიორგი ხოკერაშვილი 

ზუგდიდი 



6 კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის თანაბარი საარჩევნო გარემო-

პირობების შექმნის ხელშეწყობა  

შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე ადამიანებისთვის 

ორგანიზაციის 

ხელმძღვანელი 

გიორგი ძნელაძე 

პროექტის ხელმძღვანელი 

რატი იონათამიშვილი 

ბათუმი, ქუთაისი, თელავი, გორი, 

ზუგდიდი 

 

7 „საზოგადოებრივი დამცველი“ საარჩევნო პროცესებში ეთნიკური 

უმცირესობების  ამომრჩევლის 

როლის გააქტიურება 

პროექტისა და ორგანიზაციის 

ხელმძღვანელი 

ირინა ფუტკარაძე 

კახეთი და ქვემო ქართლი 

 

8 საქართველოს აზერბაიჯანელ ქალთა კავშირი „საარჩევნო პროცესებში 

ეთნიკური უმცირესობების  

ამომრჩევლის როლის 

გააქტიურება“ 

პროექტისა და ორგანიზაციის 

ხელმძღვანელი 

ლეილა სულეიმანოვა 

კახეთი და ქვემო ქართლი 

9 “ახალგაზრდა ინიციატორთა კლუბი” აქტიური ახალგაზრდა 

ამომრჩეველთა ქსელი- 

დემოკრატიული 

არჩევნებისათვის 

პროექტისა და ორგანიზაციის 

ხელმძღვანელი 

ლაშა ფარულავა 

სამცხე - ჯავახეთი 

 

10 დემოკრატიის ქსელი ინფორმირებული ამომრჩეველი 

2013 

პროექტისა და ორგანიზაციის 

ხელმძღვანელი 

ირინა გოცირიძე 

მცხეთა-მთიანეთი 

 

11 ეროვნულ უმცირესობათა უფლებების დაცვის 

სამონიტორინგო ჯგუფი 

ქვემო ქართლის რეგიონში 

ეთნიკურ აზერბაიჯანელ 

ამომრჩეველთა 

ინფორმირებულობისა და 

არჩევნებში მათი ჩართულობის 

ზრდა 

პროექტისა და ორგანიზაციის 

ხელმძღვანელი 

ელბრუს მამედოვი 

ქვემო ქართლი 

 

12 „ეროვნული დემოკრატიის საზოგადოებრივი 

დარბაზი“ 

„საპრეზიდენტო არჩევნები - 

ახალი პოლიტიკური სისტემის 

ჭრილში“ 

ორგანიზაციის 

ხელმძღვანელი 

ეკა მებონია 

პროექტის ხელმძღვანელი 

ნონა ახალბედაშვილი 

სამეგრელო  

 

 


