
 

 

პირველი მიმართულება - ამომრჩეველთა განათლება საარჩევნო და სამოქალაქო კულტურის  განვითარებისათვის 

 

საკონკურსო თემატიკა: - ახალგაზრდა ამომრჩეველთა ცნობიერებისა და სამოქალაქო ჩართულობის ამაღლების ხელშეწყობა საგანმანათლებლო 

კამპანიის საშუალებით 

 

№ 

 

არასამთავრობო ორგანიზაცია 

 

პროექტის დასახელება 

 

1 „GIPA - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა 

ინსტიტუტი“ 
„მომავლის ამომრჩეველი“ 

2 „POST- ალიონი“ “არჩევანი - მე!“ 

3 „კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის“ „ახალგაზრდები ინკლუზიური საზოგადოებისა და დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის“ 

4 „ინტერნიუსი - საქართველო“ „ინფორმირებული ახალგაზრდები სახელმწიფოს დემოკრატიული განვითარებისთვის“ 

5 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა და 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა 

დედათა ასოციაცია ,,დეა“ 

,,ახალგაზრდული კამპანია არჩევნებისთვის -  ყველა განსხვავებული, ყველა თანასწორი“ 

6 „სტუდენტურ ახალგაზრდული სათათბირო“ „მე - აქტიური ამომრჩეველი - ინფორმირებიდან ქვეყნის მართვამდე!“ 

7 ,ბორჯღალი“ „ცვლილებების მატარებელი“ 

8 

,,სოციალური დაცვის ლიგა“ 

,,ახალგაზრდა ამომრჩევლებისათვის საარჩევნო კულტურის განვითარებისა და აქტიურ 

მოქალაქეებად ჩამოყალიბების მიზნით, საგანმანათლებლო ღონისძიებებით სამოქალქო 

ცნობიერების ამაღლება და ახალგაზრდების ჩართულობით თანაბარი საარჩევნო გარემოს 

უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ,,შშმ პირთა უფლებების კონვენცის“ 29-ე მუხლის 

მოთხოვნათა იმპლემენტაციის ფარგლებში,   www.pandusgeorgia.com-ის შემდგომი 

სრულყოფის გზით „ 

9 „საქართველოს  რეგიონული მედიის ასოციაცია“ „რეგიონული მედია ახალგაზრდების საარჩევნო ინფორმირებისა და განათლებისთვის“ 

10 
„მოძრაობა ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის“ 

„ახალგაზრდა ამომრჩეველთა სამოქალაქო განათლებისა და საარჩევნო ჩართულობის 

ამაღლება“ 

   

 

 

 

 

 

 



 

მეორე  მიმართულება -  ქალთა მონაწილეობის ხელშეწყობა საზოგადოებრივ - პოლიტიკურ (საარჩევნო) პროცესში 

 

 

საკონკურსო თემატიკა:  ქალთა ცნობიერების ამაღლება საარჩევნო პროცესში გენდერული თანასწორობის საკითხებზე  

 

№ 

 

არასამთავრობო ორგანიზაცია 

 

პროექტის დასახელება 

 

1 ასოციაცია „ქალი და განვითარება„ „გენდერული თანასწორობა ქალთა წინსვლისთვის“ 

2 
ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული 

თანასწორობისათვის 
„აირჩიე თანასწორობა!“ 

3 

„სამხრეთ კავკასიის ახალგაზრდა ქალ 

ექსპერტთა ქსელი მშვიდობის და 

უსაფრთხოებისთვის“ 

‘‘მეტი აქტურად ჩართული ქალი საარჩევნო პროცესებში - მეტი შედეგი ადგილობრივი 

დემოკრატიის მშენებლობაში“ 

4 „საქართველოს ქალთა დემოკრატიის ქსელი“ „ქალები პოლიტიკაში“ 

5 „ქალთა საინფორმაციო ცენტრი“ „ინფორმირებული საზოგადოება და გენდერული დემოკრატია საარჩევნო პროცესში“ 

 

 

მესამე მიმართულება - პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარებების ხელშეწყობა (რეგიონულ ჭრილში) 

 

 

საკონკურსო თემატიკა:  საარჩევნო საინფორმაციო/საგანმანათლებლო პროგრამები პოლიტიკური პარტიებისთვის 

 

 

№ 

 

არასამთავრობო ორგანიზაცია 

 

პროექტის დასახელება 

 

1 „სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი“ “პოლიტიკურ პარტიათა საარჩევნო უნარ-ჩვევების გაძლიერება“ 

2 
„განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი”  

„პოლიტიკური პარტიების  განვითარების ხელშეწყობა რეგიონებში, კონკურენტუნარიანი 

პოლიტიკური გარემოს შექმნის უზრუნველსაყოფად“ 

3 სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა 

დიალოგი“ 
პოლიტიკური პარტია 

 

 

 



მეოთხე მიმართულება - ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობის ხელშეწყობა საზოგადოებრივ - პოლიტიკურ (საარჩევნო) პროცესში 

 

საკონკურსო თემატიკა I:  საქართველოს სომხურენოვანი თემის ამომრჩეველთა საარჩევნო პროცესში ჩართულობის ასპექტების შესწავლა და 

საჭიროებების განსაზღვრა   
 

№ 

 

არასამთავრობო ორგანიზაცია 

 

პროექტის დასახელება 

 

1 

საერთო სამოქალაქო მოძრაობა ”მრავალეროვანი 

საქართველო” 

„გააზრებული მხარედაჭერა - ხელი შეეწყოს მომდევნო საარჩევნო ციკლებისათვის 

ახალქალაქის, ნინოწმინდის, ასპინძის, ახალციხის, წალკისა და ბორჯომის საარჩევნო 

ოლქებში მცხოვრები ეთნიკურად სომეხი ამომრჩევლების ფართო რაოდენობრივ და 

ხარისხობრივ ჩართულობას ელექტორალურ პროცესში“ 

საკონკურსო თემატიკა II: ეთნიკურ უმცირესობათა სამოქალაქო ჩართულობის ამაღლების ხელშეწყობა საგანმანათლებლო კამპანიის საშუალებით 

 

№ 

 

არასამთავრობო ორგანიზაცია 

 

პროექტის დასახელება 

 

1 „მედიის განვითარების ფონდი“ „დემოკრატიის ტური: არჩევნებიდან ინსტიტუტებამდე“ 

2  „მრავალეროვანი საქართველოს ქალები“  ,,თქვენი არჩევანი საქართველოში დემოკრატიის საწინდარია“ 

3 „საზოგადოებრივ ინიციატივათა ჯგუფი“ „სამოქალაქო ჩართულობის ზრდა ბოშების, ავარებისა და უდიების თემებში“ 

4 „სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდი“ „აქტიური მოქალაქე - ძლიერი სახელმწიფო“ 

5 „საქართველოს აზერბაიჯანელ ქალთა კავშირი“ „საარჩევნო პროცესისადმი ნდობის გაზრდის ხელშეწყობა“ 

6 
ფონდი ”სამოქალაქო განათლების განვითარების 

მულტიეთნიკური რესურსცენტრი” 

„სამცხე-ჯავახეთში, ქვემო ქართლში, კახეთსა და შიდა ქართლის რეგიონებში ახალბედა 

ამომრჩეველთა ელექტორალური და სამოქალაქო ჩართულობის ხელშეწყობა ცნობიერების 

ამაღლებისა და მათი მოტივირების მეშვეობით“ 

   

 



საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი №2 

 

 

ქ. თბილისი                                                                                                              12 ივნისი 2015 წელი 

 

სხდომას თავმჯდომარეობდა საკონკურსო კომისიის (შემდგომში - კომისია) თავმჯდომარე 

ქეთევან მაისურაძე. 

 

სხდომას ესწრებოდნენ კომისიის წევრები:  

 

გადაწყვეტილების მიღებაზე უფლებამოსილი კომისიის წევრები:  

ა) ქეთევან მაისურაძე - საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი (IFES); 

ბ) ანა ფაშალიშვილი - გაეროს ქალთა ორგანიზაცია; 

გ) ირაკლი ქობალია - ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტი 

(NIMD); 

დ)  შორენა ღარიბაშვილი - კონრად ადენაუერის ფონდი  (KAS). 

   

სათათბირო ხმის უფლების მქონე კომისიის წევრი: 

ნინო დოლიძე - საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი (IRI). 

 

სხდომას არ ესწრებოდა გადაწყვეტილების მიღებაზე უფლებამოსილი კომისიის წევრი: 

თინათინ ბოლქვაძე - ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო. 

 

სხდომას არ ესწრებოდნენ სათათბირო ხმის უფლების მქონე კომისიის წევრები: 

ა) თეონა ყუფუნია - საერთაშორისო ურთიერთობების ეროვნულ–დემოკრატიული 

ინსტიტუტი (NDI);  

ბ)  ნინო გოგოლაძე - ეროვნული უმცირესობების საკითხებზე ეუთოს უმაღლესი კომისარი 

(OSCE HCNM). 

 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2012 წლის 3 თებერვლის №7/2012 

დადგენილებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საარჩევნო 

სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის დებულების”  მე-2 მუხლის 

მე-3 პუნქტით თანდართული „გრანტის გაცემის წესის” (შემდგომში - გრანტის გაცემის წესი) 

მე-11 მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად სხდომას ასევე ესწრებოდნენ საქართველოს 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრები: 

ა) გიორგი ჯავახიშვილი - ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მდივანი; 

ბ) გიორგი ჭიქაბერიძე - ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი; 

გ) ზურაბ ხრიკაძე - ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი; 

დ) ლილი აბუთიძე - ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი; 

ე) ლევან მაისურაძე - ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი. 

 

სხდომის თავმჯდომარემ კომისიის წევრებს გააცნო სხდომის დღის წესრიგი და კენჭისყრაზე 

დააყენა მისი დამტკიცების საკითხი. 



კენჭისყრის შედეგი: 

მომხრე – 4 

წინააღმდეგი – 0 

 

კომისიამ დღის წესრიგი დაამტკიცა შემდეგი სახით: 

1. 2014 წლის 15 სექტემბერს გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის ფარგლებში 

დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილ შემაჯამებელ 

ანგარიშებთან დაკავშირებით სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 

ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ განხორციელებული ფინანსური ექსპერტიზის 

დასკვნის შესახებ ინფორმაციის გაცნობა; 

2. საკონკურსო დოკუმენტაციის განხილვა და არასამთავრობო ორგანიზაციების 

დაფინანსების/დაფინანსებაზე უარის თქმის შესახებ, საკონკურსო დოკუმენტაციის 

კონკურსიდან მოხსნის შესახებ გადაწყვეტილებების მიღება საგრანტო კონკურსის ქვემოთ 

განსაზღვრული მიმართულებების შესაბამის თემატიკებზე: 

 პირველი მიმართულება - ამომრჩეველთა განათლება საარჩევნო და სამოქალაქო 

კულტურის განვითარებისათვის. საკონკურსო თემატიკა - ახალგაზრდა 

ამომრჩეველთა ცნობიერებისა და სამოქალაქო ჩართულობის ამაღლების ხელშეწყობა 

საგანმანათლებლო კამპანიის საშუალებით; 

 მეორე მიმართულება - ქალთა მონაწილეობის ხელშეწყობა საზოგადოებრივ-

პოლიტიკურ (საარჩევნო) პროცესში. საკონკურსო თემატიკა - ქალთა ცნობიერების 

ამაღლება საარჩევნო პროცესში გენდერული თანასწორობის საკითხებზე; 

 მესამე მიმართულება - პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო შესაძლებლობების 

განვითარების ხელშეწყობა (რეგიონულ ჭრილში).  საკონკურსო თემატიკა - საარჩევნო 

საინფორმაციო/საგანმანათლებლო პროგრამები პოლიტიკური პარტიებისთვის; 

 მეოთხე მიმართულება - ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობის ხელშეწყობა 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ (საარჩევნო) პროცესში. პირველი საკონკურსო 

თემატიკა -საქართველოს სომხურენოვანი თემის ამომრჩეველთა საარჩევნო პროცესში 

ჩართულობის ასპექტების შესწავლა და საჭიროებების განსაზღვრა. მეორე 

საკონკურსო თემატიკა - ეთნიკურ უმცირესობათა სამოქალაქო ჩართულობის 

ამაღლების ხელშეწყობა საგანმანათლებლო კამპანიის საშუალებით. 

 

1. 2014 წლის 15 სექტემბერს გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის ფარგლებში 

დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილ შემაჯამებელ 

ანგარიშებთან დაკავშირებით სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 

ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ განხორციელებული ფინანსური ექსპერტიზის 

დასკვნის შესახებ ინფორმაციის გაცნობა 

 

მონიტორინგის ჯგუფის წევრმა ზურაბ ლუაშვილმა კომისიის წევრებს გააცნო ინფორმაცია 

2014 წლის 15 სექტემბერს გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის ფარგლებში 

დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილ შემაჯამებელ 

ანგარიშებთან დაკავშირებით სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 

ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ განხორციელებული ფინანსური ექსპერტიზის 



დასკვნის შესახებ. დასკვნის თანახმად ფინანსური ექსპერტიზის ფარგლებში დარღვევები არ 

გამოვლენილა. 

 

კომისიის წევრებს შენიშვნები არ გამოუთქვამთ. 

 

2. საკონკურსო დოკუმენტაციის განხილვა და არასამთავრობო ორგანიზაციების 

დაფინანსების/დაფინანსებაზე უარის თქმის შესახებ, საკონკურსო დოკუმენტაციის 

კონკურსიდან მოხსნის შესახებ გადაწყვეტილებების მიღება 

 

პირველი მიმართულების თემატიკაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილ 

საკონკურსო დოკუმენტაციებთან დაკავშირებით: 

 

ა) კომისიის წევრმა ანა ფაშალიშვილმა განაცხადა, რომ ააიპ - „სამოქალაქო 

განვითარების ინსტიტუტის“ მიერ წარდგენილი საგრანტო პროექტის ძირითადი არსი არის 

საჭიროებების კვლევა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მართლაც არის სწორი საინფორმაციო 

კამპანიის დაგეგმვის ერთ-ერთი წინაპირობა, თუმცა კვლევა და ახალგაზრდებში კვლევითი 

უნარების განვითარება არ არის აღნიშნული თემატიკის მიზანი. აღნიშნულ მოსაზრებას 

დაეთანხმა კომისიის წევრი ირაკლი ქობალია, რომლის თქმით კონკურსის მიზანი არა 

საჭიროებების კვლევა და მათზე დასკუსიის გამართვა, არამედ საგანმანათლებლო კამპანიის 

წარმოება და არჩევნებში ახალგაზრდების მონაწილეობის პირდაპირი წახალისებაა; 

 

ბ) კომისიის წევრმა ანა ფაშალიშვილმა განაცხადა, რომ ააიპ - „დემოკრატიისა და 

სამოქალაქო ინტეგრაციის ცენტრის“ მიერ წარდგენილი საგრანტო პროექტი საინტერესოა და 

გამოცდილი შემსრულებლები ჰყავს, თუმცა არ შეესაბამება თემატიკას. შესაფერისი თემატიკა 

იქნებოდა ეთნიკური უმცირესობების ინფორმირება, რადგან ახალგაზრდების ჯგუფი 

აღნიშნულ პროექტში არ გვხვდება. აღნიშნულ მოსაზრებას დაეთანხმა კომისიის წევრი 

შორენა ღარიბაშვილი და განაცხადა, რომ წარდგენილი პროექტი არ შეესაბამება საგრანტო 

კონკურსის პირველი მიმართულების თემატიკას; 

 

გ) კომისიის წევრმა შორენა ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ააიპ - „ახალგაზრდული 

მოძრაობა - თავისუფალი თაობის“ მიერ წარდგენილი საგრანტო პროექტის მოცემულობა 

ცალსახად ემსახურება მხოლოდ განმცხადებლის საქმიანობის ხელშეწყობასა და მის 

გაძლიერებას. აღნიშნულ მოსაზრებას დაეთანხმა სხდომის თავმჯდომარე ქეთევან მაისურაძე 

და განაცხადა, რომ კონკურსის მიზანს არ წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციების 

შესაძლებლობების ზრდის ხელშეწყობა (ე.წ. Capacity Building). კომისიის წევრმა ანა 

ფაშალიშვილმა დაამატა, რომ პირველი მიმართულების თემატიკის მიზანია ახალგაზრდა 

ამომრჩევლის ინფორმირება, ხოლო აღნიშნული პროექტი გამიზნულია ორგანიზაციის 

თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის და არჩევნებზე დამკვირვებლად 

ჩამოყალიბებისათვის. მიზანი, მიუხედავად იმისა, რომ კარგია, არ შეესაბამება საკონკურსო 

თემატიკას. 

 



სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა საკითხი ააიპ - „სამოქალაქო განვითარების 

ინსტიტუტის“ მიერ წარდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაციის კონკურსიდან მოხსნის 

შესახებ.  

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე – 4 

წინააღმდეგი – 0 

 

გრანტის გაცემის წესის მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, მიღებულ იქნა 

გადაწყვეტილება ზემოაღნიშნული ორგანიზაციის საკონკურსო დოკუმენტაციის 

კონკურსიდან მოხსნის შესახებ. 

 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა საკითხი ააიპ - „დემოკრატიისა და 

სამოქალაქო ინტეგრაციის ცენტრის“ მიერ წარდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაციის 

კონკურსიდან მოხსნის შესახებ.  

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე – 4 

წინააღმდეგი – 0 

 

გრანტის გაცემის წესის მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, მიღებულ იქნა 

გადაწყვეტილება ზემოაღნიშნული ორგანიზაციის საკონკურსო დოკუმენტაციის 

კონკურსიდან მოხსნის შესახებ. 

 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა საკითხი ააიპ - „ახალგაზრდული მოძრაობა - 

თავისუფალი თაობის“ მიერ წარდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაციის კონკურსიდან 

მოხსნის შესახებ.  

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე – 4 

წინააღმდეგი – 0 

 

გრანტის გაცემის წესის მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, მიღებულ იქნა 

გადაწყვეტილება ზემოაღნიშნული ორგანიზაციის საკონკურსო დოკუმენტაციის 

კონკურსიდან მოხსნის შესახებ. 

 

ამის შემდგომ, კომისიის წევრებმა განიხილეს პირველი მიმართულების თემატიკაზე სხვა 

არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაცია და 

შეფასების ფურცლები წარუდგინეს კომისიის სამდივნოს, რომელმაც შეფასების ფურცლების 

საფუძველზე დაითვალა თითოეული არასამთავრობო ორგანიზაციის საკონკურსო 

დოკუმენტაციის მიერ მიღებული საშუალო შეფასება:   



№ 
პროექტის წარმდგენი 

ორგანიზაცია 

წარმოდგენილი პროექტის 

დასახელება 
საშუალო შეფასება 

1 
„კოალიცია დამოუკიდებელი 

ცხოვრებისათვის“  

„ახალგაზრდები ინკლუზიური 

საზოგადოებისა და დემოკრატიული 

სახელმწიფოსთვის“ 

76,25 

2 „ინტერნიუსი - საქართველო“  

„ინფორმირებული ახალგაზრდები 

სახელმწიფოს დემოკრატიული 

განვითარებისთვის“ 

74,25 

3 

შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე ქალთა და შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა 

დედათა ასოციაცია ,,დეა“ 

,,ახალგაზრდული კამპანია 

არჩევნებისთვის _ ყველა 

განსხვავებული, ყველა თანასწორი“ 

73,50 

4 
„სტუდენტურ ახალგაზრდული 

სათათბირო“  

„მე - აქტიური ამომრჩეველი - 

ინფორმირებიდან ქვეყნის 

მართვამდე!“ 

73,00 

5 ,ბორჯღალი“  „ცვლილებების მატარებელი“ 72,75 

6 

,,სოციალური დაცვის ლიგა“  

 

 

 

 

,,ახალგაზრდა 

ამომრჩევლებისათვის საარჩევნო 

კულტურის განვითარებისა და 

აქტიურ მოქალაქეებად 

ჩამოყალიბების მიზნით, 

საგანმანათლებლო ღონისძიებებით 

სამოქალქო ცნობიერების ამაღლება 

და ახალგაზრდების ჩართულობით 

თანაბარი საარჩევნო გარემოს 

უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ,,შშმ 

პირთა უფლებების კონვენცის“ 29-ე 

მუხლის მოთხოვნათა 

იმპლემენტაციის ფარგლებში,   

www.pandusgeorgia.com-ის 

შემდგომი სრულყოფის გზით „ 

71,50 

7 
„GIPA - საქართველოს 

საზოგადოებრივ საქმეთა 

ინსტიტუტი“  

„მომავლის ამომრჩეველი“ 71,25 

8 
„საქართველოს  რეგიონული 

მედიის ასოციაცია“  

„რეგიონული მედია 

ახალგაზრდების საარჩევნო 

ინფორმირებისა და 

განათლებისთვის“ 

71,00 

9 POST- ალიონი“  “არჩევანი - მე!“ 70,75 

10 
„მოძრაობა ხელმისაწვდომი 

გარემო ყველასათვის“  

„ახალგაზრდა ამომრჩეველთა 

სამოქალაქო განათლებისა და 

საარჩევნო ჩართულობის ამაღლება“ 

70,25 

11 
„სამოქალაქო საზოგადოების და 

დემოკრატიის განვითარების 

ცენტრი“ 

„სტუდენტების საარჩევნო და 

სამოქალაქო კულტურის ამაღლების 

ხელშეწყობა საქართველოს 

რეგიონებში“ 

68,75 

12 
„რეგიონის განვითარების 

ცენტრი“  

„თელავის უნივერსიტეტის 

სტუდენტები დემოკრატიული 

არჩევნებისთვის“ 

65,50 

13 
სათემო ორგანიზაცია 

,,ნუკრიანი“  

„ახალგაზრდები ცოდნისა და 

უკეთესი მომავლისათვის“ 
64,25 



14 
„რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო 

სვანეთის თვითმმართველობის 

რესურს–ცენტრი“  

„ახალგაზრდები დემოკრატიული 

არჩევნებისათვის“ 
63,75 

15 „ასოციაცია ბავშვი და ოჯახი“  

„ამომრჩეველთა განათლება 

საარჩევნო და სამოქალაქო 

კულტურის  განვითარებისათვის“ 

61,75 

16 „ახალგაზრდა ადვოკატები“  “ჩემი პირველი ხმა“ 61,25 

17 
,,საქართველოს ახალგაზრდა 

კონსტიტუციონალისტთა 

ასოციაცია“  

„არჩევნები და საზოგადოება“ 58,75 

18 „ახალი სიტყვა“  
„ახალგაზრდები  ჩვენი  

მომავლისათვის“ 
54,75 

19 
„დუშეთის ახალგაზრდული 

ინიციატივა“  

„ინფორმირებული ახალგაზრდა 

დემოკრატიული მომავლისათვის“ 
54,75 

20 
ასოციაცია - საზოგადოება 

განვითარებისათვის“  

„ახალგაზრდული ვირტუალური 

ფორუმი :ჩემი ინფორმირებული 

არჩევანი“ 

53,50 

21 
„თავისუფალი არჩევანი 

საქართველოსთვის“  

„მე სრულფასოვანი მოქალაქე 

ვხდები“ 
51,50 

22 „მომავლის ხედვა“  „ინფორმირებული ახალგაზრდობა“    43,50 

23 
„საქართველოს ახალგაზრდა 

ინტელექტუალთა გაერთიანება  

„ლაზარე“  

„არჩევნები „ხმის მიცემის“ დღემდე 

ბევრად ადრე იწყება“ 
43,00 

24 
„ადვოკატთა და იურისტთა 

საერთაშორისო ობსერვატორია“  

„ახალგაზრდა ამომრჩეველთა 

ცნობიერებისა და სამოქალაქო 

ჩართულობის ამაღლების 

ხელშეწყობა საგანმანათლებლო 

კამპანიის საშუალები“ 

40,75 

 

,,გრანტის გაცემის წესის“ მე-13 მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად, დათვლილი საშუალო 

შეფასების მიხედვით კომისიამ მიიღო შემდეგი არასამთავრობო ორგანიზაციების (70 ქულა 

და მეტი) დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილება: 

 

№ პროექტის წარმდგენი 

ორგანიზაცია 

წარმოდგენილი პროექტის 

დასახელება 

საშუალო შეფასება 

1 „კოალიცია დამოუკიდებელი 

ცხოვრებისათვის“  

„ახალგაზრდები ინკლუზიური 

საზოგადოებისა და დემოკრატიული 

სახელმწიფოსთვის“ 

76.25 

2 „ინტერნიუსი - საქართველო“  „ინფორმირებული ახალგაზრდები 

სახელმწიფოს დემოკრატიული 

განვითარებისთვის“ 

74.25 

3 შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე ქალთა და შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა 

დედათა ასოციაცია ,,დეა“ 

,,ახალგაზრდული კამპანია 

არჩევნებისთვის _ ყველა 

განსხვავებული, ყველა თანასწორი“ 

73.50 

4 „სტუდენტურ ახალგაზრდული 

სათათბირო“  

„მე - აქტიური ამომრჩეველი - 

ინფორმირებიდან ქვეყნის 

მართვამდე!“ 

73.00 

5 ,ბორჯღალი“  „ცვლილებების მატარებელი“ 72.75 



6 ,,სოციალური დაცვის ლიგა“  ,,ახალგაზრდა ამომრჩევლებისათვის 

საარჩევნო კულტურის 

განვითარებისა და აქტიურ 

მოქალაქეებად ჩამოყალიბების 

მიზნით, საგანმანათლებლო 

ღონისძიებებით სამოქალქო 

ცნობიერების ამაღლება და 

ახალგაზრდების ჩართულობით 

თანაბარი საარჩევნო გარემოს 

უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ,,შშმ 

პირთა უფლებების კონვენცის“ 29-ე 

მუხლის მოთხოვნათა 

იმპლემენტაციის ფარგლებში,   

www.pandusgeorgia.com-ის შემდგომი 

სრულყოფის გზით „ 

71.50 

7 „GIPA - საქართველოს 

საზოგადოებრივ საქმეთა 

ინსტიტუტი“  

„მომავლის ამომრჩეველი“ 71.25 

8 „საქართველოს  რეგიონული 

მედიის ასოციაცია“  

„რეგიონული მედია 

ახალგაზრდების საარჩევნო 

ინფორმირებისა და 

განათლებისთვის“ 

71.00 

9 POST- ალიონი“  “არჩევანი - მე!“ 70.75 

10 „მოძრაობა ხელმისაწვდომი 

გარემო ყველასათვის“  

„ახალგაზრდა ამომრჩეველთა 

სამოქალაქო განათლებისა და 

საარჩევნო ჩართულობის ამაღლება“ 

70.25 

 

შენიშვნა: 

სხდომის თავმჯდომარემ, გრანტის გაცემის წესის მე-13 მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად, 

კენჭისყრაზე დააყენა საკითხი, რომ ზემოაღნიშნული ორგანიზაციებიდან შემდეგი 

არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსება განხორციელდეს ამ ორგანიზაციების მიერ 

შემდეგი მოთხოვნების არაუგვიანეს 2015 წლის 15 ივნისისა შესრულების პირობით:  

ა)  ა(ა)იპ - ,,საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის“ მიერ შესასრულებელი 

მოთხოვნები: 

1. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-6 პუნქტიდან ამოღებულ იქნას 6.1 ქვეპუნქტით  

გათვალისწინებული ხარჯი (overhead) – 2500 ლარი; 

2. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-6 პუნქტის 6.2 ქვეპუნქტი - გაუთვალისწინებელი ხარჯი 

ნაცვლად 3000 ლარისა განისაზღვროს მთელი ბიუჯეტის არაუმეტეს ერთი 

პროცენტის ოდენობით (551 ლარი); 

ბ)  ა(ა)იპ - Post-ალიონის“ მიერ შესასრულებლი მოთხოვნები: 

1. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-2 პუნქტის 2.2 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

სასტამბო ხარჯები ნაცვლად 9000 ლარისა განისაზღვროს არაუმეტეს 3600 ლარის 

ოდენობით; 

2. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-3 პუნქტის 3.1 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

საწვავის ხარჯი ნაცვლად 7800 ლარისა განისაზღვროს არაუმეტეს 3900 ლარის 

ოდენობით’ 

გ)  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ბავშვთა დედათა ასოციაცია ,,დეას“ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნები: 



1. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-2 პუნქტის 2.5 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

ლეპტოპის შეძენის ხარჯი ნაცვლად 1500 ლარისა განისაზღვროს არაუმეტეს 1000 

ლარის ოდენობით; 

2. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-4 პუნქტის 4.1.6 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

ტრენერის ჰონორარის ერთეულის ღირებულება ნაცვლად 575 ლარისა განისაზღვროს 

არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით (ჯამური თანხა ნაცვლად 3450 ლარისა 

განისაზღვროს არაუმეტეს 1800 ლარის ოდენობით); 

3. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-4 პუნქტის 4.2.6 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

ტრენერის ჰონორარის ერთეულის ღირებულება ნაცვლად 750 ლარისა განისაზღვროს 

არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით (ჯამური თანხა ნაცვლად 2250 ლარისა 

განისაზღვროს არაუმეტეს 900 ლარის ოდენობით); 

4. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული სხვა ხარჯი შემცირდეს 

პროექტის საერთო ღირებულების არაუმეტეს ერთ პროცენტამდე (550 ლარი); 

დ)  „ინტერნიუსი - საქართველოს“ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნები: 

1. დანართი N1-ის 21-ე ველის მე-2 პუნქტიდან ამოღებულ უნდა იქნას 2.2 ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული ოფისის დალაგების ხარჯი - 1080 ლარი; 

2. დანართი N1-ის 21-ე ველის მე-2 პუნქტიდან ამოღებულ უნდა იქნას 2.4 ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული ოფისის დაცვის ხარჯი - 1500 ლარი; 

3. დანართი N1-ის 21-ე ველის პირველი პუნქტიდან ამოღებულ უნდა იქნას 1.9 

ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საშემოსავლო და შესაბამისად აისახოს შრომის 

ანაზღაურების დანარჩენ პუნქტებში. 

ე) ა(ა)იპ - „მოძრაობა ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის“ მიერ შესასრულებელი 

მოთხოვნა: 

 დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-4 პუნქტიდან ამოღებულ იქნას 4.2 ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული ხარჯი რეგიონალური წარმომადგენლობების აუდიტორულ 

მომსახურებაზე - 500 ლარი.  

ვ) ა(ა)იპ - ,,სოციალური დაცვის ლიგის“ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნები: 

1. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-3 პუნქტიდან ამოღებულ იქნას 3.2 ქვეპუნქტით  

გათვალისწინებული ტრანსპორტირების (ზეთის გამოცვლა, გაუთვალისწინებელი    

ტექნიკური და ა.შ.) ხარჯი - 800 ლარი; 

2. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-3 პუნქტის 3.3 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

საწვავის ხარჯი ნაცვლად 3500 ლარისა განისაზღვროს არაუმეტეს 1750 ლარის 

ოდენობით; 

3. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-4 პუნქტიდან ამოღებულ იქნას: 

 3.4 (ვორქშოპზე დამსწრეთა სამგავრო ხარჯი - 750 ლარი). 

 3.5 (მივლინების ხარჯი ვორქშოპზე - 6300 ლარი). 

 4.2 (ვორქშოპის გამართვის ხარჯი - 1000 ლარი). 

 4.3 (ვორქშოპისთვის პროექტორი - 800 ლარი). 

 4.5 (ვორქშოპისთვის საგანმანათლებლო მასალები, დიპლომები - 500 ლარი). 

4. დანართ N1-ის 21-ე ველში განსახორციელებელი ცვლილებები შესაბამისად 

მოითხოვს ვორქშოპების განხორციელებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების 

ამოღებას საგრანტო პროექტიდან.  



ზ) ა(ა)იპ - „სტუდენტურ ახალგაზრდული სათათბიროს“ მიერ შესასრულებელი 

მოთხოვნები: 

1. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-5 პუნქტის 5.1 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 35 

მაისურის დამზადების ჯამური ხარჯი ნაცვლად 945 ლარისა განისაზღვროს 

არაუმეტეს 350 ლარის ოდენობით; 

2. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-4 პუნქტის 4.3 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

მოწვეული ექსპერტების ჰონორარი დაზუსტდეს და ერთეულის ღირებულება 

განისაზღვროს არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით; 

3. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-4 პუნქტის 4.7 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

ტრენერების ჰონორარი დაზუსტდეს და ერთეულის ღირებულება განისაზღვროს 

არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე – 4 

წინააღმდეგი – 0 

 

გრანტის გაცემის წესის მე-13 მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად, მიღებულ იქნა 

გადაწყვეტილება ზემოაღნიშნული ორგანიზაციების დაფინანსება განხორციელდეს მათ მიერ 

საკონკურსო დოკუმენტაციაში ზემოაღნიშნული მოთხოვნების არაუგვიანეს 2015 წლის 15 

ივნისისა შესრულების პირობით. 

 

დათვლილი საშუალო შეფასების მიხედვით 70 ქულაზე ნაკლები საშუალო შეფასების მქონე 

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დაკავშირებით კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება 

არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსებაზე უარის თქმის შესახებ: 

 

№ 
პროექტის წარმდგენი 

ორგანიზაცია 

წარმოდგენილი პროექტის 

დასახელება 
საშუალო შეფასება 

1 
„სამოქალაქო საზოგადოების და 

დემოკრატიის განვითარების 

ცენტრი“ 

„სტუდენტების საარჩევნო და 

სამოქალაქო კულტურის ამაღლების 

ხელშეწყობა საქართველოს 

რეგიონებში“ 

68,75 

2 
„რეგიონის განვითარების 

ცენტრი“  

„თელავის უნივერსიტეტის 

სტუდენტები დემოკრატიული 

არჩევნებისთვის“ 

65,50 

3 
სათემო ორგანიზაცია 

,,ნუკრიანი“  

„ახალგაზრდები ცოდნისა და 

უკეთესი მომავლისათვის“ 
64,25 

4 
„რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო 

სვანეთის თვითმმართველობის 

რესურს–ცენტრი“  

„ახალგაზრდები დემოკრატიული 

არჩევნებისათვის“ 
63,75 

5 „ასოციაცია ბავშვი და ოჯახი“  

„ამომრჩეველთა განათლება 

საარჩევნო და სამოქალაქო 

კულტურის  განვითარებისათვის“ 

61,75 

6 „ახალგაზრდა ადვოკატები“  “ჩემი პირველი ხმა“ 61,25 



7 
,,საქართველოს ახალგაზრდა 

კონსტიტუციონალისტთა 

ასოციაცია“  

„არჩევნები და საზოგადოება“ 58,75 

8 „ახალი სიტყვა“  
„ახალგაზრდები  ჩვენი  

მომავლისათვის“ 
54,75 

9 
„დუშეთის ახალგაზრდული 

ინიციატივა“  

„ინფორმირებული ახალგაზრდა 

დემოკრატიული მომავლისათვის“ 
54,75 

10 
ასოციაცია - საზოგადოება 

განვითარებისათვის“  

„ახალგაზრდული ვირტუალური 

ფორუმი :ჩემი ინფორმირებული 

არჩევანი“ 

53,50 

11 
„თავისუფალი არჩევანი 

საქართველოსთვის“  

„მე სრულფასოვანი მოქალაქე 

ვხდები“ 
51,50 

12 „მომავლის ხედვა“  „ინფორმირებული ახალგაზრდობა“    43,50 

13 
„საქართველოს ახალგაზრდა 

ინტელექტუალთა გაერთიანება  

„ლაზარე“  

„არჩევნები „ხმის მიცემის“ დღემდე 

ბევრად ადრე იწყება“ 
43,00 

14 
„ადვოკატთა და იურისტთა 

საერთაშორისო ობსერვატორია“  

„ახალგაზრდა ამომრჩეველთა 

ცნობიერებისა და სამოქალაქო 

ჩართულობის ამაღლების 

ხელშეწყობა საგანმანათლებლო 

კამპანიის საშუალები“ 

40,75 

 

კომისიის წევრებმა განიხილეს მეორე მიმართულების თემატიკაზე არასამთავრობო 

ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაცია და შეფასების 

ფურცლები წარუდგინეს კომისიის სამდივნოს, რომელმაც შეფასების ფურცლების 

საფუძველზე დაითვალა თითოეული არასამთავრობო ორგანიზაციის საკონკურსო 

დოკუმენტაციის მიერ მიღებული საშუალო შეფასება:   

 

№ 
პროექტის წარმდგენი 

ორგანიზაცია 

წარმოდგენილი პროექტის 

დასახელება 
საშუალო შეფასება 

1 

ჟურნალისტთა ქსელი 

გენდერული 

თანასწორობისათვის  

„აირჩიე თანასწორობა!“ 79,75 

2 „ქალთა საინფორმაციო ცენტრი“  

„ინფორმირებული საზოგადოება და 

გენდერული დემოკრატია საარჩევნო 

პროცესში“ 

75,75 

3 

„სამხრეთ კავკასიის 

ახალგაზრდა ქალ ექსპერტთა 

ქსელი მშვიდობის და 

უსაფრთხოებისთვის“  

‘‘მეტი აქტურად ჩართული ქალი 

საარჩევნო პროცესებში - მეტი 

შედეგი ადგილობრივი 

დემოკრატიის მშენებლობაში“ 

72,50 

4 
ასოციაცია „ქალი და 

განვითარება„  

„გენდერული თანასწორობა ქალთა 

წინსვლისთვის“ 
70,50 

5 
„საქართველოს ქალთა 

დემოკრატიის ქსელი“  
„ქალები პოლიტიკაში“ 70,00 

6 
სამცხე–ჯავახეთის „დემოკრატ 

ქალთა საზოგადოება“  

„გენდერული სამართლიანობა 

პოლიტიკურ მონაწილეობაში” 
69,00 



7 
სამოქალაქო განვითარების 

სააგენტო (სიდა)  

„თურქეთსა და საბერძნეთში მყოფი 

ქალი მიგრანტების 

შესაძლებლობების ზრდა საარჩევნო 

პროცესში“ 

68,75 

8 „განიარაღება და არაძალადობა“  

„ბოშა ქალების ხელშეწყობა 

არჩევნებში მონაწილეობის 

გაზრდასა და უფლებების დაცვის 

საკითხებში“ 

66,00 

9 

ქვემო ქართლის რეგიონალური 

ორგანიზაცია: „ქალები უკეთესი 

მომავლისათვის“  

„იყავი აქტიური და შეცვალე 

მომავალი“ 
66,00 

10 ქართველ სომეხთა კავშირი  

„სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში 

მცხოვრებ ეთნიკურად სომეხ ქალთა 

ჩართულობის გაძლიერება 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ 

(საარჩევნო პროცესში)“ 

65,25 

11 

სამოქალაქო ჩართულობის 

განვითარების ცენტრი 

,,თანამონაწილე“  

,,ქალები საარჩევნო ჩართულობისა 

და თანასწორობისთვის“   
63,00 

12 

„გენდერული თანასწორობის 

კვლევისა და განვითარების 

ინსტიტუტი“  

„გურჯაანის რაიონის ქალთა 

მონაწილეობის ხელშეწყობა, მათი 

სამოქალაქო ცნობიერებისა და 

პასუხისმგებლობის ამაღლების 

გზით“ 

59,50 

13 „გონივრული მმართველობა“  

„ქალთა მონაწილეობის ხელშეწყობა 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ 

(საარჩევნო) პროცესში“ 

56,75 

 

,,გრანტის გაცემის წესის“ მე-13 მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად, დათვლილი საშუალო 

შეფასების მიხედვით კომისიამ მიიღო შემდეგი არასამთავრობო ორგანიზაციების (70 ქულა 

და მეტი) დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილება: 

 

№ 
პროექტის წარმდგენი 

ორგანიზაცია 

წარმოდგენილი პროექტის 

დასახელება 
საშუალო შეფასება 

1 

ჟურნალისტთა ქსელი 

გენდერული 

თანასწორობისათვის  

„აირჩიე თანასწორობა!“ 79,75 

2 „ქალთა საინფორმაციო ცენტრი“  

„ინფორმირებული საზოგადოება და 

გენდერული დემოკრატია საარჩევნო 

პროცესში“ 

75,75 

3 

„სამხრეთ კავკასიის 

ახალგაზრდა ქალ ექსპერტთა 

ქსელი მშვიდობის და 

უსაფრთხოებისთვის“  

‘‘მეტი აქტურად ჩართული ქალი 

საარჩევნო პროცესებში - მეტი 

შედეგი ადგილობრივი 

დემოკრატიის მშენებლობაში“ 

72,50 

4 
ასოციაცია „ქალი და 

განვითარება„  

„გენდერული თანასწორობა ქალთა 

წინსვლისთვის“ 
70,50 

5 
„საქართველოს ქალთა 

დემოკრატიის ქსელი“  
„ქალები პოლიტიკაში“ 70,00 

 

 

 



 

შენიშვნა: 

სხდომის თავმჯდომარემ, გრანტის გაცემის წესის მე-13 მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად, 

კენჭისყრაზე დააყენა საკითხი, რომ ზემოაღნიშნული ორგანიზაციებიდან შემდეგი 

არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსება განხორციელდეს ამ ორგანიზაციების მიერ 

შემდეგი მოთხოვნების არაუგვიანეს 2015 წლის 15 ივნისისა შესრულების პირობით:  

ა) ა(ა)იპ - „სამხრეთ კავკასიის ახალგაზრდა ქალ ექსპერტთა ქსელი მშვიდობის და 

უსაფრთხოებისთვის“ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნა: 

 დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-2 პუნქტიდან ამოღებულ იქნას 2.7 ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული პერსონალური კომპიუტერების შეძენის ხარჯი - 2700 ლარი. 

ბ) ა(ა)იპ - „ქალთა საინფორმაციო ცენტრის“ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნა: 

 დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-5 პუნქტის მიხედვით ჯამური თანხა შეადგენს 1036 

ლარს. აღნიშნული თანხის გათვალისწინებით უნდა დაკორექტირდეს 5.1 – 5.4 

ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული თანხები.  

გ) ა(ა)იპ - „ქალი და განვითარებას“ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნები: 

1. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-2 პუნქტიდან ამოღებულ იქნას 2.5 ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული ოფისის გათბობის ხარჯი - 600 ლარი;  

2. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-2 პუნქტიდან ამოღებულ იქნას 2.7 ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული სხვა საოფისე და ჰიგიენური მასალების (ყავა, ჩაი და ოფისის 

დასუფთავება) ხარჯი - 180 ლარი; 

3. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-3 პუნქტის 3.3 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

საწვავის ხარჯი ნაცვლად 3400 ლარისა განისაზღვროს არაუმეტეს 2000 ლარის 

ოდენობით; 

4. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-3 პუნქტიდან ამოღებულ იქნას 3.5 ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული ავტომანქანების სათადარიგო ნაწილების/საპოხი მასალების 

ხარჯი - 1110 ლარი. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე – 4 

წინააღმდეგი – 0 

 

გრანტის გაცემის წესის მე-13 მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად, მიღებულ იქნა 

გადაწყვეტილება ზემოაღნიშნული ორგანიზაციების დაფინანსება განხორციელდეს მათ მიერ 

საკონკურსო დოკუმენტაციაში ზემოაღნიშნული მოთხოვნების არაუგვიანეს 2015 წლის 15 

ივნისისა შესრულების პირობით.  

 

დათვლილი საშუალო შეფასების მიხედვით 70 ქულაზე ნაკლები საშუალო შეფასების მქონე 

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დაკავშირებით კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება 

არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსებაზე უარის თქმის შესახებ: 

 

 



№ 
პროექტის წარმდგენი 

ორგანიზაცია 

წარმოდგენილი პროექტის 

დასახელება 
საშუალო შეფასება 

1 
სამცხე–ჯავახეთის „დემოკრატ 

ქალთა საზოგადოება“  

„გენდერული სამართლიანობა 

პოლიტიკურ მონაწილეობაში” 
69,00 

2 
სამოქალაქო განვითარების 

სააგენტო (სიდა)  

„თურქეთსა და საბერძნეთში მყოფი 

ქალი მიგრანტების 

შესაძლებლობების ზრდა საარჩევნო 

პროცესში“ 

68,75 

3 „განიარაღება და არაძალადობა“  

„ბოშა ქალების ხელშეწყობა 

არჩევნებში მონაწილეობის 

გაზრდასა და უფლებების დაცვის 

საკითხებში“ 

66,00 

4 

ქვემო ქართლის რეგიონალური 

ორგანიზაცია: „ქალები უკეთესი 

მომავლისათვის“  

„იყავი აქტიური და შეცვალე 

მომავალი“ 
66,00 

5 ქართველ სომეხთა კავშირი  

„სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში 

მცხოვრებ ეთნიკურად სომეხ ქალთა 

ჩართულობის გაძლიერება 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ 

(საარჩევნო პროცესში)“ 

65,25 

6 

სამოქალაქო ჩართულობის 

განვითარების ცენტრი 

,,თანამონაწილე“  

,,ქალები საარჩევნო ჩართულობისა 

და თანასწორობისთვის“   
63,00 

7 

„გენდერული თანასწორობის 

კვლევისა და განვითარების 

ინსტიტუტი“  

„გურჯაანის რაიონის ქალთა 

მონაწილეობის ხელშეწყობა, მათი 

სამოქალაქო ცნობიერებისა და 

პასუხისმგებლობის ამაღლების 

გზით“ 

59,50 

8 „გონივრული მმართველობა“  

„ქალთა მონაწილეობის ხელშეწყობა 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ 

(საარჩევნო) პროცესში“ 

56,75 

 

მესამე მიმართულების თემატიკაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილ 

საკონკურსო დოკუმენტაციებთან დაკავშირებით სხდომის თავმჯდომარემ ქეთევან 

მაისურაძემ განაცხადა, რომ ააიპ - „ინსაით-ჯგუფის“ მიერ წარდგენილი საგრანტო 

პროექტით იდენტიფიცირებული პრობლემები კავშირში არ არის არჩევნებთან და საგრანტო 

კონკურსის აღნიშნული თემატიკა არ ითვალისწინებს ეფექტური კომუნიკაციის, 

პრეზენტაციული უნარ-ჩვევების, ლიდერობის, მენეჯერული უნარების, პროექტის 

ინიცირებისა და მართვისთვის საჭირო ცოდნისა და უნარების გაუმჯობესება/განვითარებას, 

როგორც ეს გათვალისწინებულია საგრანტო პროექტით.  

 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა საკითხი ააიპ - „ინსაით-ჯგუფის“ მიერ 

წარდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაციის კონკურსიდან მოხსნის შესახებ.  

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე – 1 

წინააღმდეგი – 3 

 

 



 

გრანტის გაცემის წესის მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად ზემოაღნიშნული 

ორგანიზაციის საკონკურსო დოკუმენტაციის კონკურსიდან მოხსნის შესახებ 

გადაწყვეტილება არ იქნა მიღებული. 

 

ამის შემდეგ, კომისიის წევრებმა განიხილეს მესამე მიმართულების თემატიკაზე სხვა 

არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაცია და 

შეფასების ფურცლები წარუდგინეს კომისიის სამდივნოს, რომელმაც შეფასების ფურცლების 

საფუძველზე დაითვალა თითოეული არასამთავრობო ორგანიზაციის საკონკურსო 

დოკუმენტაციის მიერ მიღებული საშუალო შეფასება:  

 

 № 
პროექტის წარმდგენი 

ორგანიზაცია 

წარმოდგენილი პროექტის 

დასახელება 
საშუალო შეფასება 

1 
„განვითარებისა და 

დემოკრატიის ცენტრი”  

„პოლიტიკური პარტიების  

განვითარების ხელშეწყობა 

რეგიონებში, კონკურენტუნარიანი 

პოლიტიკური გარემოს შექმნის 

უზრუნველსაყოფად“ 

73,75 

2 
„სამოქალაქო საზოგადოების 

ინსტიტუტი“  

“პოლიტიკურ პარტიათა საარჩევნო 

უნარ-ჩვევების გაძლიერება“ 
72,00 

3 
სამეცნიერო-

ინტელექტიუალური კლუბი 

„თაობათა დიალოგი“ 

პოლიტიკური პარტია 70,25 

4 
“საქართველოს 

ინსტიტუციონალური 

განვითარების ცენტრი“ (GIDC)  

„პოლიტიკური პარტიების 

რეგიონული ორგანიზაციების ქალ 

წარმომადგენელთა 

შესაძლებლობების გაძლიერება 

პოლიტიკური პარტიების 

გაძლიერების მიზნით“ 

65,75 

5 
„სამოქალაქო კულტურის 

საერთაშორისო ცენტრი“  

„პოლიტიკური პარტიების 

რეგიონული ორგანიზაციების 

წარმომადგენლების პრაქტიკული 

უნარ-ჩვევების გაძლიერება“ 

64,75 

6 
,,ბავშვთა უფლებების დაცვის 

საქალაქო ცენტრი”  

,,პოლიტიკური პარტიების 

რეგიონული განვითარების საწავლო 

ცენტრი“ 

62,00 

7 

„დედოფლისწყაროს სათემო 

ორგანიზაცია „ხორნაბუჯი“ და 

ასოციაცია „ქალები XXI 

საუკუნეში  

„პოლიტიკური პარტიების 

საარჩევნო შესაძლებლობების 

განვითარების ღონისძიებები 

კახეთის რეგიონში“ 

61,50 

8 „ინსაით-ჯგუფი“ 

„პოლიტიკური პარტიების 

ახალგაზრდული ნაწილის 

გაძლიერება სწავლების გზით“ 

49,00 

 

,,გრანტის გაცემის წესის“ მე-13 მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად, დათვლილი საშუალო 

შეფასების მიხედვით კომისიამ მიიღო შემდეგი არასამთავრობო ორგანიზაციების (70 ქულა 

და მეტი) დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილება: 

 



№ 
პროექტის წარმდგენი 

ორგანიზაცია 

წარმოდგენილი პროექტის 

დასახელება 
საშუალო შეფასება 

1 
„განვითარებისა და 

დემოკრატიის ცენტრი”  

„პოლიტიკური პარტიების  

განვითარების ხელშეწყობა 

რეგიონებში, კონკურენტუნარიანი 

პოლიტიკური გარემოს შექმნის 

უზრუნველსაყოფად“ 

73,75 

2 
„სამოქალაქო საზოგადოების 

ინსტიტუტი“  

“პოლიტიკურ პარტიათა საარჩევნო 

უნარ-ჩვევების გაძლიერება“ 
72,00 

3 
სამეცნიერო-

ინტელექტიუალური კლუბი 

„თაობათა დიალოგი“ 

პოლიტიკური პარტია 70,25 

 

შენიშვნა: 

სხდომის თავმჯდომარემ, გრანტის გაცემის წესის მე-13 მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად, 

კენჭისყრაზე დააყენა საკითხი, რომ ზემოაღნიშნული ორგანიზაციებიდან შემდეგი 

არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსება განხორციელდეს ამ ორგანიზაციების მიერ 

შემდეგი მოთხოვნების არაუგვიანეს 2015 წლის 15 ივნისისა შესრულების პირობით:  

ა) ა(ა)იპ - „განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის“ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნები: 

1. დანართ N1-ის 21-ე ველის პირველი პუნქტიდან ამოღებულ იქნას 1.6 ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული პროექტის შიდა მონიტორინგის ექსპერტის შრომის 

ანაზღაურების ხარჯი - 3750 ლარი; 

2. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-3 პუნქტის 3.2 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

საწვავის ხარჯი ნაცლად 5550 ლარისა  განისაზღვროს  არაუმეტეს 3500 ლარის 

ოდენობით;  

3. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-4 პუნქტის 4.3 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

მონაწილეთა საკონფერენციო პაკეტის (ბლოკნოტი, კალამი, პაპკა) ხარჯი ნაცვლად 

1600 ლარისა განისაზღვროს არაუმეტეს 800 ლარის ოდენობით;  

4. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-4 პუნქტის 4.4 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

შემაჯამებელი კონფერენციის და მიღების (თბილისი, საერთაშორისო ცენტრი „მუზა“) 

ხარჯი ნაცვლად 3000 ლარისა განისაზღვროს არაუმეტეს 1500 ლარის ოდენობით; 

5. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-4 პუნქტის 4.7 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

პოლიტიკის სკოლების ექსპერტის/ტრენერის შრომის ანაზღაურების ხარჯიდან 

ამოღებულ იქნას სწავლების ცენტრიდან მოთხოვნილი თანხა - 8000 ლარი. 

ბ) ა(ა)იპ „სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის“ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნები: 

1. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-2 პუნქტიდან ამოღებულ იქნას 2.2 ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული კომპიუტერის ხარჯი - 950 ლარი; 

2. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-3 პუნქტის 3.1 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

ავტოტრანსპორტის დაქირავების ხარჯი ნაცვლად 3600 ლარისა განისაზღვროს 

არაუმეტეს 2500 ლარის ოდენობით; 

3. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-4 პუნქტის 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 და 4.9 ქვეპუნქტებით 

გათვალისწინებული ხარჯების ჯამური თანხა შემცირდეს 30 პროცენტით (ჯამური 

თანხა ნაცვლად 9390 ლარისა განისაზღვროს არაუმეტეს 6573 ლარის ოდენობით);   



4. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-4 პუნქტიდან ამოღებულ იქნას 4.12.2 ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული სტიკერების (A3) ხარჯი - 1500 ლარი; 

5. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-4 პუნქტის 4.12.5 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

სამივლინებო სადღეღამისო ხარჯის ერთეულის ღირებულება განისაზღვროს 15 

ლარის ოდენობით და ჯამური თანხა ნაცვლად 3025 ლარისა განისაზღვროს 

არაუმეტეს 1650 ლარის ოდენობით;   

6. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-5 პუნქტის 5.2 ქვეპუნქტი - გაუთვალისწინებელი ხარჯი 

შემცირდეს პროექტის საერთო ღირებულების ერთ პროცენტამდე (ნაცვლად 4430 

ლარისა განისაზღვროს არაუმეტეს 572 ლარის ოდენობით). 

გ) ა(ა)იპ „სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგის“ მიერ 

შესასრულებელი მოთხოვნები: 

1. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-2 პუნქტის 2.1 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

საკანცელარიო ხარჯი ნაცვლად 4000 ლარისა განისაზღვროს არაუმეტეს 1000 ლარის 

ოდენობით; 

2. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-2 პუნქტიდან ამოღებულ იქნას 2.3 ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული ინვენტარის ხარჯი - 3000 ლარი; 

3. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-2 პუნქტის 2.6 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

გადამღები ვიდეო ტექნიკის ოდენობა შემცირდეს ერთ ერთეულამდე და ღირებულება 

ნაცვლად 4000 ლარისა განისაზღვროს არაუმეტეს 1000 ლარის ოდენობით; 

4. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-2 პუნქტის 2.8 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 100 

მაისურის შეძენის ხარჯი ნაცვლად 3000 ლარისა განისაზღვროს არაუმეტეს 1000 

ლარის ოდენობით; 

5. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-2 პუნქტის 2.9 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

გადამღები ნოუთბუქის (აღჭურვილობით) ოდენობა შემცირდეს ერთ ერთეულამდე 

და ღირებულება ნაცვლად 3600 ლარისა განისაზღვროს არაუმეტეს 1000 ლარის 

ოდენობით; 

6. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-5 პუნქტის 5.10 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

სასტუმროს ხარჯი ბანაკისთვის ნაცვლად 16 000 ლარისა განისაზღვროს არაუმეტეს 12 

000 ლარის ოდენობით. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე – 4 

წინააღმდეგი – 0 

 

გრანტის გაცემის წესის მე-13 მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად, მიღებულ იქნა 

გადაწყვეტილება ზემოაღნიშნული ორგანიზაციების დაფინანსება განხორციელდეს მათ მიერ 

საკონკურსო დოკუმენტაციაში ზემოაღნიშნული მოთხოვნების არაუგვიანეს 2015 წლის 15 

ივნისისა შესრულების პირობით.  

 

დათვლილი საშუალო შეფასების მიხედვით 70 ქულაზე ნაკლები საშუალო შეფასების მქონე 

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დაკავშირებით კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება 

არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსებაზე უარის თქმის შესახებ: 



 

№ 
პროექტის წარმდგენი 

ორგანიზაცია 

წარმოდგენილი პროექტის 

დასახელება 
საშუალო შეფასება 

1 
“საქართველოს 

ინსტიტუციონალური 

განვითარების ცენტრი“ (GIDC)  

„პოლიტიკური პარტიების 

რეგიონული ორგანიზაციების ქალ 

წარმომადგენელთა 

შესაძლებლობების გაძლიერება 

პოლიტიკური პარტიების 

გაძლიერების მიზნით“ 

65,75 

2 
„სამოქალაქო კულტურის 

საერთაშორისო ცენტრი“  

„პოლიტიკური პარტიების 

რეგიონული ორგანიზაციების 

წარმომადგენლების პრაქტიკული 

უნარ-ჩვევების გაძლიერება“ 

64,75 

3 
,,ბავშვთა უფლებების დაცვის 

საქალაქო ცენტრი”  

,,პოლიტიკური პარტიების 

რეგიონული განვითარების საწავლო 

ცენტრი“ 

62,00 

4 

„დედოფლისწყაროს სათემო 

ორგანიზაცია „ხორნაბუჯი“ და 

ასოციაცია „ქალები XXI 

საუკუნეში  

„პოლიტიკური პარტიების 

საარჩევნო შესაძლებლობების 

განვითარების ღონისძიებები 

კახეთის რეგიონში“ 

61,50 

5 „ინსაით-ჯგუფი“ 

„პოლიტიკური პარტიების 

ახალგაზრდული ნაწილის 

გაძლიერება სწავლების გზით“ 

49,00 

 

კომისიის წევრებმა განიხილეს მეოთხე მიმართულების პირველ და მეორე თემატიკებზე 

არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაცია და 

შეფასების ფურცლები წარუდგინეს კომისიის სამდივნოს, რომელმაც შეფასების ფურცლების 

საფუძველზე დაითვალა თითოეული არასამთავრობო ორგანიზაციის საკონკურსო 

დოკუმენტაციის მიერ მიღებული საშუალო შეფასება: 

 

№ 
პროექტის წარმდგენი 

ორგანიზაცია 

წარმოდგენილი პროექტის 

დასახელება 
საშუალო შეფასება 

1 
„საზოგადოებრივ 

ინიციატივათა ჯგუფი“  

„სამოქალაქო ჩართულობის ზრდა 

ბოშების, ავარებისა და უდიების 

თემებში“ 

76,75 

2 
„.სამოქალაქო ინტეგრაციის 

ფონდი“  

„აქტიური მოქალაქე - ძლიერი 

სახელმწიფო“ 
75,25 

3 „მედიის განვითარების ფონდი“ 
„დემოკრატიის ტური: არჩევნებიდან 

ინსტიტუტებამდე“ 
74,50 

4 
„საქართველოს აზერბაიჯანელ 

ქალთა კავშირი“  

„საარჩევნო პროცესისადმი ნდობის 

გაზრდის ხელშეწყობა“ 
72,50 

5 

ფონდი ”სამოქალაქო 

განათლების განვითარების 

მულტიეთნიკური 

რესურსცენტრი”  

„სამცხე-ჯავახეთში, ქვემო ქართლში, 

კახეთსა და შიდა ქართლის 

რეგიონებში ახალბედა 

ამომრჩეველთა ელექტორალური და 

სამოქალაქო ჩართულობის 

ხელშეწყობა ცნობიერების 

ამაღლებისა და მათი მოტივირების 

მეშვეობით“ 

72,50 



6 
საერთო სამოქალაქო მოძრაობა 

”მრაველეროვანი საქართველო”  

„გააზრებული მხარედაჭერა - ხელი 

შეეწყოს მომდევნო საარჩევნო 

ციკლებისათვის ახალქალაქის, 

ნინოწმინდის, ასპინძის, ახალციხის, 

წალკისა და ბორჯომის საარჩევნო 

ოლქებში მცხოვრები ეთნიკურად 

სომეხი ამომრჩევლების ფართო 

რაოდენობრივ და ხარისხობრივ 

ჩართულობას ელექტორალურ 

პროცესში“ 

72,25 

7 
"მრავალეროვანი საქართველოს 

ქალები" 

,,თქვენი არჩევანი საქართველოში 

დემოკრატიის საწინდარია“ 
70,00 

8 
“კვლევის და განვითარების 

ასოსიაცია”  

„საქართველოს სომხურენოვანი 

თემის ამომრჩეველთა საარჩევნო 

პროცესში ჩართულობის ასპექტების 

შესწავლა და საჭიროებების 

განსაზღვრა“ 

69,75 

9 საზოგადოებრივი დამცველი  

„სომხური თემის ამომრჩეველთა 

საარჩევნო პროცესებში  

ჩართულობის საჭიროებების 

შესწავლა და მასტიმულირებელი 

მექანიზმების შემუშავება“ 

69,00 

10 
„სამოქალაქო განვითარების 

ქართულ-ბერძნული ფონდი 

„გეორგია-ელადა“  

„ინფორმირებული    ეთნიკური 

უმცირესობები- დემოკრატიული 

არჩევნებისათვის“ 

68,25 

11 
კავშირი „მოძრაობა 

მომავლისათვის“  
„შეცვალე შენი მომავალი“ 67,50 

12 კავშირი „ვეჟინი“  
„მხარს ვუსწორებთ დემოკრატიულ 

პროცესებს საქართველოში“ 
63,75 

13 „ქალები მომავლისთვის“  „სწორება მომავალზე“ 63,00 

14 „ჯანმრთელი სამყარო“  

„არჩევნებში ეთნიკური 

უმცირესობების სამოქალაქო 

ჩართულობის ამაღლების 

ხელშეწყობა“ 

62,00 

15 კავშირი „მემარჯვენე ქალები“  

“ინფორმირებული ამომრჩეველი   

საქართველოს  ეთნიკურ 

უმცირესობათა რეგიონებში“  

60,50 

16 
„საქართველოს 

ახალგაზრდობის 

განვითარების კავშირი“ 

„სახელმწიფო ენის   პრობლემატიკა  

საქართველოს სომხურენოვანი  

უმცირესობის  ამომრჩეველთა 

საარჩევნო პროცესში“ 

59,00 

17 კავშირი ,,21-ე საუკუნე,,  

,,ეთნიკურ/რელიგიურ 

უმცირესობათა სამოქალაქო  

ჩართულობა  - სვლა ევროპული 

არჩევანისაკენ,, 

58,25 

18 

„სამოქალაქო განათლებისა და 

რეაბილიტაციის ცენტრი 

(ყოფილი ტრენერთა 

საკვალიფიკაციო ცენტრი)“  

„ეთნიკურ უმცირესობათა 

სამოქალაქო ჩართულობის 

ამაღლების ხელშეწყობა 

საგანმანათლებლო კამპანიის 

საშუალებით“ 

54,00 



19 
ინტელექტუალური 

საკუთრების განვითარების 

ასოციაცია (GIPDA)  

„სამოქალაქო  პასუხისმგებლობის  

განვითარების ტენდენციები 

ეთნიკური უმცირესობების 

ახალგაზრდა თაობაში“ 

53,00 

20 

ა(ა)იპ ნოე ჟორდანიას 

სახელობის საერთაშორისო 

ინიციატივების და საჯარო 

დიპლომატიის განვითარების 

ფონდი  

„ნაბიჯი არჩევნებისკენ: განწყობის 

დეტექტორი და ბარიერების 

დაძლევა. „აირჩიე რჩეული!“ 

ღონისძიებების კომპლექსი“ 

53,00 

21 
„ეროვნულ რელიგიური 

ინსტიტუტი“ 

„არჩევანი მრავალეროვანი 

საქართველოსთვის“ 
29,75 

 

,,გრანტის გაცემის წესის“ მე-13 მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად, დათვლილი საშუალო 

შეფასების მიხედვით კომისიამ მიიღო შემდეგი არასამთავრობო ორგანიზაციების (70 ქულა 

და მეტი) დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილება: 

 

№ 
პროექტის წარმდგენი 

ორგანიზაცია 

წარმოდგენილი პროექტის 

დასახელება 
საშუალო შეფასება 

1 
„საზოგადოებრივ 

ინიციატივათა ჯგუფი“  

„სამოქალაქო ჩართულობის ზრდა 

ბოშების, ავარებისა და უდიების 

თემებში“ 

76,75 

2 
„.სამოქალაქო ინტეგრაციის 

ფონდი“  

„აქტიური მოქალაქე - ძლიერი 

სახელმწიფო“ 
75,25 

3 „მედიის განვითარების ფონდი“ 
„დემოკრატიის ტური: არჩევნებიდან 

ინსტიტუტებამდე“ 
74,50 

4 
„საქართველოს აზერბაიჯანელ 

ქალთა კავშირი“  

„საარჩევნო პროცესისადმი ნდობის 

გაზრდის ხელშეწყობა“ 
72,50 

5 

ფონდი ”სამოქალაქო 

განათლების განვითარების 

მულტიეთნიკური 

რესურსცენტრი”  

„სამცხე-ჯავახეთში, ქვემო ქართლში, 

კახეთსა და შიდა ქართლის 

რეგიონებში ახალბედა 

ამომრჩეველთა ელექტორალური და 

სამოქალაქო ჩართულობის 

ხელშეწყობა ცნობიერების 

ამაღლებისა და მათი მოტივირების 

მეშვეობით“ 

72,50 

6 
საერთო სამოქალაქო მოძრაობა 

”მრაველეროვანი საქართველო”  

„გააზრებული მხარედაჭერა - ხელი 

შეეწყოს მომდევნო საარჩევნო 

ციკლებისათვის ახალქალაქის, 

ნინოწმინდის, ასპინძის, ახალციხის, 

წალკისა და ბორჯომის საარჩევნო 

ოლქებში მცხოვრები ეთნიკურად 

სომეხი ამომრჩევლების ფართო 

რაოდენობრივ და ხარისხობრივ 

ჩართულობას ელექტორალურ 

პროცესში“ 

72,25 

7 
"მრავალეროვანი საქართველოს 

ქალები" 

,,თქვენი არჩევანი საქართველოში 

დემოკრატიის საწინდარია“ 
70,00 

 

 



შენიშვნა: 

სხდომის თავმჯდომარემ, გრანტის გაცემის წესის მე-13 მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად, 

კენჭისყრაზე დააყენა საკითხი, რომ ზემოაღნიშნული ორგანიზაციებიდან შემდეგი 

არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსება განხორციელდეს ამ ორგანიზაციების მიერ 

შემდეგი მოთხოვნების არაუგვიანეს 2015 წლის 15 ივნისისა შესრულების პირობით:  

ა) ა(ა)იპ „საზოგადოებრივ ინიციატივათა ჯგუფის“ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნები: 

1. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-2 პუნქტის 2.3.2 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

ფოტოაპარატის შეძენის ხარჯი ნაცვლად 1100 ლარისა განისაზღვროს არაუმეტეს 1000 

ლარის ოდენობით; 

2. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-2 პუნქტიდან ამოღებულ იქნას 2.4 ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული ოფისის ქირა - 3000 ლარის ოდენობით, რაც მოთხოვნილია 

სწავლების ცენტრიდან; 

3. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-4 პუნქტის 4.3 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

ფასილიტატორის ჰონორარის ერთეულის ღირებულება ნაცვლად 500 ლარისა 

განისაზღვროს არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით (ჯამურად ნაცვლად 2000 ლარისა 

განისაზღვროს არაუმეტეს 1200 ლარის ოდენობით). 

ბ) ა(ა)იპ „სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის“ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნები: 

1. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-2 პუნქტიდან ამოღებულ იქნას 2.4 ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული მანქანის ცვეთის ხარჯი - 600 ლარი; 

2. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-4 პუნქტის 4.5 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 35 

მაისურზე ბეჭდვა/შეძენის ხარჯი ნაცვლად 525 ლარისა განისაზღვროს არაუმეტეს 350 

ლარის ოდენობით; 

3. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-4 პუნქტიდან ამოღებულ იქნას 4.7 ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული კონსულტანტების დაზღვევის ხარჯი - 700 ლარი; 

4. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-4 პუნქტის 4.22 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ფოტო 

კამერის შეძენის ხარჯი ნაცვლად 1200 ლარისა განისაზღვროს არაუმეტეს 1000 ლარის 

ოდენობით. 

გ) ა(ა)იპ „მედიის განვითარების ფონდის“ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნები: 

1. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-2 პუნქტის 2.4 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

საიმიჯო მასალის დამზადების ხარჯი ნაცვლად 3000 ლარისა განისაზღვროს 

არაუმეტეს 1500 ლარის ოდენობით; 

2. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-5 პუნქტიდან ამოღებულ იქნას 5.1 ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული კომპიუტერის შეძენის ხარჯი ნაცვლად 2000 ლარისა 

განისაზღვროს არაუმეტეს 1000 ლარის ოდენობით. 

დ) ა(ა)იპ საერთო სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანი საქართველოს“ მიერ 

შესასრულებელი მოთხოვნები: 

1. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-2 პუნქტიდან ამოღებულ იქნას 2.5 ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული კვლევითი ორგანიზაციის ოფისის კომუნალური გადასახადების 

ხარჯი - 800 ლარი; 



2. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-2 პუნქტის 2.6 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 700 

ცალი გზამკვლევის გამოცემის ხარჯი ნაცვლად 7000 ლარისა განისაზღვროს 

არაუმეტეს 3500 ლარის ოდენობით; 

3. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-4 პუნქტის 4.7 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

გზამკვლევის პრეზენტაციის ხარჯი ნაცვლად 5500 ლარისა განისაზღვროს არაუმეტეს 

1500 ლარის ოდენობით; 

4. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-5 პუნქტის 5.1 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

ლეპტოპის შეძენის ხარჯი ნაცვლად 1700 ლარისა განისაზღვროს არაუმეტეს 1000 

ლარის ოდენობით; 

5. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-5 პუნქტიდან ამოღებულ იქნას 5.2 ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული პროექტორის შეძენის ხარჯი - 2000 ლარი. 

ე) ა(ა)იპ „მრავალეროვანი საქართველოს ქალების“ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნები: 

1. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-2 პუნქტის 2.1 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

საკანცელარიო საქონელის ღირებულება ოფისისთვის ნაცვლად 900 ლარისა 

განისაზღვროს არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით; 

2. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-2 პუნქტის 2.3 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 3 

XEROX-კატრიჯის დატენვის ხარჯი ნაცვლად 150 ლარისა განისაზღვროს არაუმეტეს  

50 ლარის ოდენობით; 

3. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-3 პუნქტის 3.2 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

მგზავრობისთვის ბენზინის შეძენის ხარჯი ნაცვლად 3570 ლარისა განისაზღვროს 

არაუმეტეს 3000 ლარის ოდენობით; 

4. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-4 პუნქტის 4.1 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

ტრენერების ხელფასის ერთეულის ღირებულება ნაცვლად 400 ლარისა განისაზღვროს 

არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით (ჯამურად ნაცვლად 1600 ლარისა განისაზღვროს 

არაუმეტეს 1200 ლარის ოდენობით); 

5. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-4 პუნქტიდან ამოღებულ იქნას 4.5.3 ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული თავშალის შეძენის ხარჯი - 4000 ლარი; 

6. დანართ N1-ის 21-ე ველის მე-5 პუნქტიდან ამოღებულ იქნას 5.1 ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული მობილური ხარჯების ჯამური ღირებულება ნაცვლად 2880 

ლარისა განისაზღვროს არაუმეტეს 1200 ლარის ოდენობით. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

მომხრე – 4 

წინააღმდეგი – 0 

 

გრანტის გაცემის წესის მე-13 მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად, მიღებულ იქნა 

გადაწყვეტილება ზემოაღნიშნული ორგანიზაციების დაფინანსება განხორციელდეს მათ მიერ 

საკონკურსო დოკუმენტაციაში ზემოაღნიშნული მოთხოვნების არაუგვიანეს 2015 წლის 15 

ივნისისა შესრულების პირობით.  

 



დათვლილი საშუალო შეფასების მიხედვით 70 ქულაზე ნაკლები საშუალო შეფასების მქონე 

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დაკავშირებით კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება 

არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსებაზე უარის თქმის შესახებ: 

 

№ 
პროექტის წარმდგენი 

ორგანიზაცია 

წარმოდგენილი პროექტის 

დასახელება 
საშუალო შეფასება 

1 
“კვლევის და განვითარების 

ასოსიაცია”  

„საქართველოს სომხურენოვანი 

თემის ამომრჩეველთა საარჩევნო 

პროცესში ჩართულობის ასპექტების 

შესწავლა და საჭიროებების 

განსაზღვრა“ 

69,75 

2 საზოგადოებრივი დამცველი  

„სომხური თემის ამომრჩეველთა 

საარჩევნო პროცესებში  

ჩართულობის საჭიროებების 

შესწავლა და მასტიმულირებელი 

მექანიზმების შემუშავება“ 

69,00 

3 
„სამოქალაქო განვითარების 

ქართულ-ბერძნული ფონდი 

„გეორგია-ელადა“  

„ინფორმირებული    ეთნიკური 

უმცირესობები- დემოკრატიული 

არჩევნებისათვის“ 

68,25 

4 
კავშირი „მოძრაობა 

მომავლისათვის“  
„შეცვალე შენი მომავალი“ 67,50 

5 კავშირი „ვეჟინი“  
„მხარს ვუსწორებთ დემოკრატიულ 

პროცესებს საქართველოში“ 
63,75 

6 „ქალები მომავლისთვის“  „სწორება მომავალზე“ 63,00 

7 „ჯანმრთელი სამყარო“  

„არჩევნებში ეთნიკური 

უმცირესობების სამოქალაქო 

ჩართულობის ამაღლების 

ხელშეწყობა“ 

62,00 

8 კავშირი „მემარჯვენე ქალები“  

“ინფორმირებული ამომრჩეველი   

საქართველოს  ეთნიკურ 

უმცირესობათა რეგიონებში“  

60,50 

9 
„საქართველოს 

ახალგაზრდობის 

განვითარების კავშირი“ 

„სახელმწიფო ენის   პრობლემატიკა  

საქართველოს სომხურენოვანი  

უმცირესობის  ამომრჩეველთა 

საარჩევნო პროცესში“ 

59,00 

10 კავშირი ,,21-ე საუკუნე,,  

,,ეთნიკურ/რელიგიურ 

უმცირესობათა სამოქალაქო  

ჩართულობა  - სვლა ევროპული 

არჩევანისაკენ,, 

58,25 

11 

„სამოქალაქო განათლებისა და 

რეაბილიტაციის ცენტრი 

(ყოფილი ტრენერთა 

საკვალიფიკაციო ცენტრი)“  

„ეთნიკურ უმცირესობათა 

სამოქალაქო ჩართულობის 

ამაღლების ხელშეწყობა 

საგანმანათლებლო კამპანიის 

საშუალებით“ 

54,00 

12 
ინტელექტუალური 

საკუთრების განვითარების 

ასოციაცია (GIPDA)  

„სამოქალაქო  პასუხისმგებლობის  

განვითარების ტენდენციები 

ეთნიკური უმცირესობების 

ახალგაზრდა თაობაში“ 

53,00 



13 

ა(ა)იპ ნოე ჟორდანიას 

სახელობის საერთაშორისო 

ინიციატივების და საჯარო 

დიპლომატიის განვითარების 

ფონდი  

„ნაბიჯი არჩევნებისკენ: განწყობის 

დეტექტორი და ბარიერების 

დაძლევა. „აირჩიე რჩეული!“ 

ღონისძიებების კომპლექსი“ 

53,00 

14 
„ეროვნულ რელიგიური 

ინსტიტუტი“ 

„არჩევანი მრავალეროვანი 

საქართველოსთვის“ 
29,75 

 

 

სხდომის თავმჯდომარემ სხდომა დახურულად გამოაცხადა. 

 

 

სხდომის თავმჯდომარე:         ქეთევან მაისურაძე  --------------------------------- 

          

                                                                                   

კომისიის წევრები:                    ანა ფაშალიშვილი-----------------------------------  

  

ირაკლი ქობალია  ----------------------------------- 

 

შორენა ღარიბაშვილი ------------------------------  

 

ნინო დოლიძე ---------------------------------------  
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