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პუბლიკაცია შექმნილია ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით. 
მის შინაარსზე პასუხისმგებელია „საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და 
განვითარების ცენტრი“ და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირისა და 
კონრად ადენაუერის ფონდის შეხედულებებს.  
               
          საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი    

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა



პროექტი „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების
ინიციატივა“ 

2017 -2020 წლებში პროექტის ფარგლებში სამჯერ გამოცხადდა ღია საგრანტო კონკურსი 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, მათ შორის სათემო ორგანიზაციებისა და 
საინიციატივო ჯგუფებისათვის იმ ინიციატივების მხარდაჭერაზე, რომლებიც ხელს 
შეუწყობდნენ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიზნობრივ აუდიტორიასთან 
ურთიერთობის გაუმჯობესებას, ასევე მათი ხილვადობის და ლეგიტიმურობის ზრდას.

ასევე, სამჯერ გამოცხადდა ღია კონკურსი საზოგადოებრივი და მათ შორის სათემო 
ორგანიზაციებისათვის, რომლის ამოცანა იყო სექტორთაშორის თანამშრომლობის 
ხელშეწყობა.

2017-2020 წლებში, ამ კონკურსების ფარგლებში სულ დაფინანსდა  სათემო 
ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული 22 პროექტი, რომელთა ჯამურმა საგრანტო 
თანხამ შეადგინა 149 889 ლარი. პროექტის ხანგრძლივობა - 2017-2020 წლები, პროექტს 
ახორციელებს კონრად ადენაუერის ფონდი (KAS) სამოქალაქო საზოგადოების 
ინსტიტუტთან (CSI), საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და გნავითარების 
ცენტრთან (CSRDG), კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრთან (CTC) და განათლების 
განვითარების და დასაქმების ცენტრთან (EDEC) თანამშრომლობით. პროექტს 
აფინანსებს ევროკავშირი, ხოლო თანადამფინანსებელია კონრად ადენაუერის ფონდი.



საკონტაქტო ინფორმაცია

ანნა ხატიაშვილი

598 72 72 04

anajariashvili18@gmail.com

საზოგადოებრივი ცენტრის "ანიბანი" პოპულარიზაცია, ორგანიზაციის, გამჭვირვალეობისა 
და ანგარიშვალდებულების ხარისხის დემონსტრირება, შესაბამისად საზოგადოებაში 
ნდომის მოპოვება. 

პროექტი „გზა წარმატებისკენ“

პროექტის მიზანი

პროექტის განხორციელების არეალი

პროექტის ბიუჯეტი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
სოფელი შრომა

სრული ბიუჯეტი 7 950

4 780

3 170

საგრანტო თანხა

სხვა წვლილი

საზოგადოებრივი ცენტრი ანიბანი



გვანცა კიკალეიშვილი

558 11 12 31

gvancakikaleishvili@gmail.com

ტექნოლოგიური, საგანმანათლებლო  რესურსების გაერთიანებით  და ინოვაციური 
მიდგომების საშუალებით,   ცოდნაზე  დაფუძნებული  ეკონომიკური  განვითარების 
ხელშეწყობა

პროექტი „მეწარმეობის სკოლა- ახალგაზრდული კერა“

პროექტის მიზანი

პროექტის განხორციელების არეალი

პროექტის ბიუჯეტი

ხობის მუნიციპალიტეტი
სოფელი თორსა

სრული ბიუჯეტი 33 660,80

30 000,80

  3 660,00

საგრანტო თანხა

სხვა წვლილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

განათლების და განვითარების ცენტრი თოლისკური



ანა ბენაშვილი

599 855 840

dedoplistskarolag@gmail.com

სათემო პასუხისმგებლობის პოპულარიზაცია, სოფლის მიმდინარე პრობლემების 
მოგვარებაში მოსახლეობის დიდი ნაწილის მონაწილეობის გზით. 

პროექტი  „სექტორთაშორისი თანამშრომლობის 
გზით სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობა 
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში“ 

პროექტის მიზანი

პროექტის განხორციელების არეალი

პროექტის ბიუჯეტი

დედოფლისწყაროს  მუნიციპალიტეტი
სოფელი არხილოსკალო

სრული ბიუჯეტი 17 620,00

14 520,00

  3 211,76

საგრანტო თანხა

სხვა წვლილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი



ქეთევან ჯიყაშვილი

593 27 75 29

ketijikashvili@gmail.com

შემეცნებით/გასართობი ღონისძიებების მოწყობის გზით, სამოქალაქო საზოგადოების 
გააქტიურება და ორგანიზაციის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა.

პროექტი „მხიარული ფერები“

პროექტის მიზანი

პროექტის განხორციელების არეალი

პროექტის ბიუჯეტი

თელავის მუნიციპალიტეტი
სოფელი ფშაველი

სრული ბიუჯეტი 6 340

4 750

1 590

საგრანტო თანხა

სხვა წვლილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

სათემო განვითარების ცენტრი აისი 



ხათუნა მიქავა

591 81 03 85

miqava.xatuna@mail.ru

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში საზოგადოების ნდობის ამაღლება სამოქალაქო სექტორის 
მიმართ ანგარიშვალდებულებისა კულტურისა და გამჭვირვალობის პრინციპების 
დანერგვის და პოპულარიზაციის გზით.

პროექტი „გზა სიახლეებისკენ“

პროექტის მიზანი

პროექტის განხორციელების არეალი

პროექტის ბიუჯეტი

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
სოფელი ხაბუმე

სრული ბიუჯეტი 3 290

2 640

   650

საგრანტო თანხა

სხვა წვლილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ხაბუმეს თემის ქალთა საინიციატივო ჯგუფი სამანჩო 



პროექტი „გლობალური დათბობის კამპანია  
შესაძლებლობა შევცვალოთ მომავალი“ 

პროექტის ძირითადი მიზანი გახლდათ, სათბური აირების ემისიების შემცირების მიზნით 
თემში განახლებადი ენერგიის გამოყენების ხელშეწყობა და თანამედროვე, 
ეკოლოგიურად სუფთა და უსაფრთხო ტექნოლოგიების დანერგვა კახეთის, სამეგრელოსა 
და გურიის 15 თემში.  

პროექტში ჩართული სათემო ორგანიზაციების, სკოლების, საბავშვო ბაღების და თემში 
არსებული ლიდერებისთვის გამოცხადდა საგრანტო კონკურსი, რომლის ამოცანა 
გახლდათ სათბური აირების ემისიების შემცირება, კლიმატის ცვლილების 
შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება, აგრეთვე ადგილზე ენერგო ეფექტური და 
განახლებადი ენერგო-ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა. 

პროექტის ფარგლებში 2020 წელს დაფინანსდა 5 პროექტი, რომელთა ჯამურმა საგრანტო 
თანხამ შეადგინა 20 393 ლარი. 

პროექტის დონორი - გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის მცირე გრანტები პროგრამა



პროექტი  „ძველი ბუფეტი“

პროექტის მიზანი

პროექტის განხორციელების არეალი

C02-ის ემისიების შემცირების ხელშეწყობა, ტყის საფარი ზოლის გაშენების და 
ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირების მეშვეობით.

პროექტის ფარგლებში, განახლდა სკოლის ეზოში არსებული ძველი შენობა, რომელიც 
მოეწყო შემდგომში სანერგე/სასათბურედ. აღნიშნულ შენობაში არსებული ბუფეტის 
ინტერიერის გაცოცხლების მიზნით, დამზადდა ბამბუკის ახალი ავეჯი, არსებული 
ინვენტარი შეიღება. აღნიშნული სივრცე დღეს აქტიურად გამოიყენება სხვადასხვა 
ღონისძიებებისა და საინფორმაციო შეხვედრებისთვის. 

განხორციელებული საქმიანობები

პროექტის ბიუჯეტი

ბიუჯეტი 3 950

3 000

  950

საგრანტო თანხა

სხვა წვლილი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
სოფელი ჯუმათი



გლობალური დათბობის საფრთხეებზე მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით, ჩატარდა 
სამი ტრენინგი, რომლის მონაწილეები იყვნენ ადგილობრივი გლეხები, ფერმერები და 
სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა სფეროში მომუშავე ადამიანები. ჯამში, სამუშაო 
შეხვედრებს დაესწრო 60-მდე ადგილობრივი მაცხოვრებელი. 

ეკო კლუბმა შეძლო წლის განმავლობაში გამოეყვანა 120 ნერგი მაღალი ხეები და 
სხვადასხვა ახალი ჯიშის მცენარეები, როგორიცაა კოლხური ჯონჯოლი, იაპონური 
კრიპტომერია, პალმები, ირმის რქა, მუშმალას, ბზა, დაფნა   და ჰორტენზია.  აღნიშნული 
ნერგების გამოყენებით სკოლის უკანა ეზოში დაიწყო ქარსაცავი ზონის და ქვეტყის 
მოწყობა. აქტივობაში ჩართული იყვნენ როგორც ეკო კლუბის და სათემო ცენტრის 
წევრები, ასევე 10-მდე სკოლის მოსწავლე. 

ჯამში, პროექტის განხორციელების სხვადსხვა ეტაპზე 100-მდე მოხალისემ მიიღო 
მონაწილეობა. ტრენინგ/სემინარებით ისარგებლა 60-მდე ადგილობრივმა, ხოლო 
განახლებული ტყით და ქარსაცავი ზონებით 2000-მდე მაცხოვრებელი დღემდე 
სარგებლობს. 

პროცესში ჩართული იყო 100-მდე მოხალისე, სათემო ცენტრის და ეკოკლუბის წევრი.  
ტრენინგ/სემინარებით ისარგებლა 50-მდე ადგილობრივმა, განახლებული ტყით და 
ქარსაცავი ზონებით სარგებლობს 2000–მდე ადგილობრივი მცხოვრები. 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

ია ჩხარტიშვილი

577 61 91 08

guriamag@gmail.com

ეკოკლუბი ეკოსანიტრები



თორსის თემში კლიმატის შერბილებასთან დაკავშირებული ალტერნატიული 
ენერგორესურსების   დანერგვა და  პოზიტიური პრაქტიკის  პოპულარიზაცია. 

პროექტი  „თბილი კერა“

პროექტის მიზანი

სრული ბიუჯეტი 7 050

5 350

1 700

საგრანტო თანხა

სხვა წვლილი

პროექტის განხორციელების არეალი

პროექტის ბიუჯეტი

ხობის მუნიციპალიტეტი
სოფელი თორსა



ლუკა კვაშილავა

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია განათლების და განვითარების ცენტრი თოლისკური

571 11 93 03

toliskuri2017.org@gmail.com

პროექტის ფარგლებში, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით, ჩატარდა 
ტრენინგ/სემინარები შემდეგ თემაზე - გლობალური დათბობა და ეკონაკრძალების 
შემცირება. ტრენინგს დაესწრო 25 ახალგაზრდა. ასევე, ინფორმაციის მასობრივი 
გავრცელებისთვის მომზადდა და დარიგდა 400 ცალი საინფორმაციო ბროშურა.

სადემონსტრაციო მიზნით, ახალგაზრდულ ცენტრში დამონტაჟდა მზის კოლექტორი და 
შესაბამისად ორგანიზაციას დღეს ცხელი წყალი მზის ენერგიის ხარჯზე მიეწოდება. 

  

განხორციელებული საქმიანობები

საკონტაქტო ინფორმაცია 



სრული ბიუჯეტი 7 442,90

5 342,90

2 100,00 

საგრანტო თანხა

სხვა წვლილი

მერიის თემში მცხოვრები მოსახლეობის ინფორმირება განახლებადი წყაროებისა და 
ენერგოეფექტურობის დადებითი მხარეების და მისი არსის შესახებ. 

პროექტი  „ენერგიის განახლებადი წყაროებისა 
და ენერგოეფექტურობის განვითარების ხელშეწყობა“

პროექტის მიზანი

პროექტის განხორციელების არეალი

პროექტის ბიუჯეტი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
სოფელი მერია



ია მარგალიტაძე

595 95 13 75

iamargalitadze@yahoo.com

მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით, თემში ჩატარდა სემინარი თემაზე - “განახლებადი 
წყაროების მეშვეობით ენერგოეფექტურობის მიღწევა და გლობალური დათბობის ტემპის 
შემცირება”. გამოხატული მაღალი ინტერესის გამო, სემინარი რამდენჯერმე ჩატარდა და 
ჯამში დაესწრო 80 ადგილობრივი მაცხოვრებელი. 

სადემონსტრაციოდ სოფელ მერიის საჯარო სკოლის მესამე სართულზე მოხდა ძველი 
ელექტო გაყვანილობების ქსელის და განათებების შეცვლა. დამონტაჟდა 100-150 ვატის 
სიმძლავრის შესაბამისი ნათების მქონე დიოდური სანათი ჯამში 76 კომპლექტი.    

პროექტის განხორციელების პროცესში ჩართული იყო 20-მდე ადგილობრივი მოხალისე. 
პროექტის შედეგებით მოსარგებლეები არიან მერიის საჯარო სკოლის 400–მდე მოსწავლე 
და  სკოლის ადმინისტრაციის 150-მდე წევრი.

განხორციელებული საქმიანობები

საკონტაქტო ინფორმაცია 

სათემო ცენტრი იმედი



სითბური აირების ემისიების შემცირება, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების და მზის 
ენერგო სისტემების პოპულარიზაციის გზით.

პროექტის მიზანი

პროექტის განხორციელების არეალი

პროექტის ბიუჯეტი

თელავის მუნიციპალიტეტი
სოფელი ქვემო ხოდაშენი

პროექტი  „ახალი სიცოცხლე მზიდან დედამიწამდე“

სრული ბიუჯეტი 9 197

6 000

3 197

საგრანტო თანხა

სხვა წვლილი



საკონტაქტო ინფორმაცია

თამარ ხალიჩაშვილი

577 67 81 88 ; 598 42 32 01

tamuna.xalichashvili@gmail.com

მოსახლეობის ცნობიერების ასამაღლებლად ჩატარდა ტრენინგები ისეთ მნიშვნელოვან 
ეკოლოგიურ თემებზე, როგორიცაა კლიმატის ცვლილება, ჰაერის დაბინძურება, 
ბუნებრივი რესურსების არაეფექტური გამოყენება, ნარჩენების მართვა, ახალი 
ტექნოლოგიების გაცნობა და მათი გამოყენების მნიშვნელობა. 

მოსახლეობის უკეთ ინფორმირების მიზნით, მუნიციპალიტეტის შენობაში დამონტჟდა 
მზის წყალგამაცხელებელი და შესაბამისად შენობაში დასაქმებული 500-800 ადამიანი 
მზის ენერგიით იღებს თბილს წყალს. პროექტის განხორციელებაში ჩართული იყო 20-30 
მოხალისე. 

განხორციელებული საქმიანობები

ქვემო ხოდაშნის ქალთა საინიციატივო ჯგუფი



ადგილობრივ საბავშვო ბაღში ტრადიციული შეშის ღუმელის ჩანაცვლება 
ენერგოეფექტური ღუმელით, რომელიც პირველ რიგში დაიცავდა როგორც ბავშვების, 
ასევე პერსონალის ჯანმრთელობას და შეამცირებდა სათბობი მასალის ხარჯებს. ასევე 
ადგილობრივ თემში, ენერგოეფექტური ღუმელის მოხმარებისა და მისგან მიღებული 
სარგებლის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება. 

პროექტი „მზის ენერგია დედამიწის გადასარჩენად“

პროექტის მიზანი

პროექტის განხორციელების არეალი

პროექტის ბიუჯეტი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
სოფელი ჯუმათი

სრული ბიუჯეტი 900

700

200

საგრანტო თანხა

სხვა წვლილი



ია ჩხარტიშვილი

577 61 91 08

guriamag@gmail.com

პროექტის ფარგლებში, სოფლის მოსახლეობასთან ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრები 
ენერგოეფექტური გათბობის პოპულარიზაციის მიზნით. ჯამში შეხვედრებს დაესწრო 
30-მდე ადგილობრივი. 

სადემონსტრაციოდ, საბავშვო ბაღში შეშის ღუმელი ჩანაცვლდა ენერგოეფექტური 
გამათბობლით, რაც შეამცირებს არამხოლოდ ნაკლები რაოდენობის შეშის მოხმარებას, 
არამედ დაკვამლიანების დონეს და ზიანს ადამიანების, მითუმეტეს ჯანმრთელობაზე.  

განხორციელებული საქმიანობები



CSRDG-ის 2017-2020 წლის ძირითადი პროგრამა

პროგრამის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება გახლავთ თემის განვითარება. მის 
ფარგლებში ორგანიზაციის ბაზაზე მოქმედებს თემის განვითარების რესურს ცენტრი, ამ 
უკანასკნელის საქმიანობის ფარგლებში, სოფლად მოქმედ სათემო ორგანიზაციებსა და 
ჯგუფებს, შესაძლებლობა ეძლევათ მონაწილეობა მიიღონ ყოველწლიურად 
გამოცხადებულ ღია საგრანტო კონკურსში და მოიპოვონ შესაბამისი დაფინანსება.

საგრანტო კონკურსის თემატიკა შეზღუდული არ გახლდათ, თუმცა 2020 წელს კონკურსი  
გამოცხადდა COVID 19-ის კრიზისის შემსუბუქებისაკენ მიმართულ სათემო ინიციატივებზე,  
რომელთა მიზანი იყო სამოქალაქო სოლიდარობის დემონსტრირება და COVID 19-ის 
კრიზისით დაზარალებული ჯგუფების მხარდაჭერა.

CSRDG-ის 2017-2020 წლის ძირითადი პროგრამის ფარგლებში, 2020 წელს სულ 
დაფინანსდა 13 პროექტი, რომელთა ჯამურმა საგრანტო თანხამ შეადგინა 91.890 ლარი.

 

პროექტის დონორი - საერთაშორისო ორგანიზაცია პური მსოფლიოსთვის

უფრო კონკრეტულად, კონკურსის პრიორიტეტები გახლდათ:

 თემში მცხოვრები ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფების (მარტოხელა 
ხანდაზმულები, მრავალშვილიანი ოჯახები, მარტოხელა დედები, დევნილები, 
შშმპ-ები და სხვა) მხარდაჭერა;

 სოციალური, საგანამანათლებლო, ეკონომიკური და ჯანდაცვის კუთხით 
წარმოქმნილი პრობლემების შემსუბუქებაზე მიმართული ქმედებები;

 COVID 19 პანდემიით წარმოქმნილ საჭიროებებზე (მაგალითად, 
უსაფრთხოება, უფლებრივი საკითხები, საჭირო სერვისებზე წვდომა) 
საგანმანათლებლო, ცნობიერების ამაღლებაზე მიმართული საქმიანობები. 



   ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამიზნე თემებში (ჯუმათი, მერია, ნატანები) პოსტ კოვიდ       
სიტუაციის კვლევა და ანალიზი;

   ადგილობრივ თვითმმართველობისთვის რეკომენდაციების მიწოდება; 

   სამართლებრივი და განათლებაზე მიმართული საქმიანობების განხორციელება. 

პროექტი  „გამოწვევები გვაძლიერებს“

პროექტის მიზანი

პროექტის განხორციელების არეალი

საკონტაქტო ინფორმაცია 

მაკა ჩხარტიშვილი

გურიის მედიატორთა ასოციაცია

551 10 18 48

guriamag@gmail.com

პროექტის ბიუჯეტი

სრული ბიუჯეტი 9 793

7 993

1 800

საგრანტო თანხა

სხვა წვლილი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი



პროექტი  „პანდემიის პერიოდში მოწყვლადი 
ჯგუფებისთვის შინმოვლის სერვისის დანერგვა“
პროექტის განხორციელების არეალი

უკიდურესად მოწყვლადი ჯგუფების, კერძოდ, მარტოხელა ხანდაზმულების და შშმ 
პირების ჰუმანიტარული დახმარება და შინ მოვლის სერვისის დანერგვა.

პროექტის მიზანი

საკონტაქტო ინფორმაცია

გივი გიგიბერია

595 60 86 66

gigiberiagigi@gmail.com

პროექტის ბიუჯეტი

სრული ბიუჯეტი 11 731,30

 7 700,00

 2 350,00

საგრანტო თანხა

სხვა წვლილი

ქ.ფოთი

ახალგაზრდული საბჭო



პროექტი  „არ ხარ მარტო“

პროექტის მიზანი

პროექტის განხორციელების არეალი

პანდემიით გამოწვეული ნეგატიური შედეგების შემცირება. კერძოდ, ხანდაზმულების და  
შშმ პირების პირველადი საჭიროებების უზრუნველყოფა და ჯანდაცვის მიმართულებით 
შედარებით გამარტივებული, მობილური სერვისების შეთავაზება.

საკონტაქტო ინფორმაცია 

დავით ვასაძე

597 65 00 97

davitvasadze@yahoo.com

პროექტის ბიუჯეტი

სრული ბიუჯეტი 10 877,50

 7 997,50

 2 880,00

საგრანტო თანხა

სხვა წვლილი

ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
სოფელი ოფურჩხეთი

თემთა სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ასოციაცია იმერეთი



"პროექტი ქალთა გაძლიერება ცვლილებისთვის"  

პროექტის ძირითადი მიზანია, ქალთა გენდერული თანასწორობისა და მათი 
ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა სამეგრელოს და კახეთის რეგიონის 11 
მუნიციპალიტეტის (სენაკი, აბაშა, მარტვილი, ხობი, ჩხოროწყუ, ლაგოდეხი, თელავი, 
საგარეჯო, ყვარელი, ახმეტა და დედოფლისწყარო) 26 თემში. ასევე, სათემო ჯგუფებს, 
ადგილობრივ თვითმმართველობებს, სამოქალაქო სექტორსა და ადგილობრივ ბიზნესს 
შორის ურთიერთობების დამყარება და გაძლიერება.

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ ცხადდება დახურული 
საგრანტო კონკურსი და სათემო ორგანიზაციებს/საინიციატივო ჯგუფებს ეძლევათ 
შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღონ და მოიპოვონ შესაბამისი დაფინანსება.

2017-2020 წლებში, პროექტის „ქალთა გაძლიერება ცვლილებისთვის“ ფარგლებში 
დაფინანსდა 40 პროექტი, რომელთა ჯამურმა საგრანტო თანხამ შეადგინა 376 988 ლარი. 
პროექტის ხანგრძლივობა - 2017-2020 წლები, პროექტის დონორი - გაეროს განვითარების 
პროგრამა. 

არაფორმალური/სამოქალაქო განათლება - აქცენტით ქალებსა და 
ახალგაზრდებზე;

გარემოს დაცვა;

სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი;

კულტურა

       საგრანტო კონკურსის თემატიკა გახლდათ:



თემში აქტიური მოქალაქეობისა და არაძალადობრივი კომუნიკაციის კუთხით 
ცნობიერების ამაღლება.

პროექტი „ორი თაობა უკეთესი მომავლისათვის“

პროექტის მიზანი

პროექტის განხორციელების არეალი

პროექტის ბიუჯეტი

სრული ბიუჯეტი 9 163

5 413

3 570

საგრანტო თანხა

სხვა წვლილი

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
სოფელი ხაბუმე



საკონტაქტო ინფორმაცია 

591 81 03 85

biliki.khabume@gmail.com

თემში აქტიური მოქალაქეობისა და არაძალადობრივი კომუნიკაციის კუთხით 
ცნობიერების ამაღლების კუთხით ჩატარდა ტრენინგები შემდეგ თემებზე:

            “არაფორმალური განათლების ფორმალური შეშძლებლობები”;

             “არაძალოდბრივი კომუნიკაცია”;

             “გენდერული თანასწორობა”.

ჯამში ტრენინგები გაიარა თემში მცხოვრებმა 20-მა ქალბატონმა. ასევე გამატებით, 
ტრენინგები ჩაუტარდა 20 ახალგაზრდას, რასაც მოჰყვა საბოლოო პრეზენტაცია ფორუმ 
თეატრის სახით. ფორუმ თეატრში მონაწილეობა მიიღეს ტრენინგის დამსწრეებმა. 

პროექტის ფარგლებში ჩატარდა სხვადასხვა ღონისძიებები, რაც ხელს შეუწყობს 
მოსახლეობის არაძალადობრივი ფორმების შესახებ ცნობიერების ამაღლებას.

განხორციელებული საქმიანობები

ასოაციაცია ბილიკი 



ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაცია, სკოლის ტერიტორიიაზე სატრენაჟორო საჭირო 
სივრცის მოწყობის გზით.

პროექტი „ჯანსაღი ცხოვრება“

პროექტის მიზანი

პროექტის განხორციელების არეალი

პროექტის ბიუჯეტი

სრული ბიუჯეტი 16 999

7 964

9 035

საგრანტო თანხა

სხვა წვლილი

მარტვილის მუნიციპალიტეტი
სოფელი ბანძა



ეკა ხაჟომია

551 09 10 54

khazhomiaeka25@gmail.com

სოფელში ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციის მიზნით, განხორციელებული 
აქტივობების შედეგად, მარტვილის მუნიციპალიტეტმა პროექტის განხორციელებისთვის 
გამოყო 100 კმ/მ მიწა და უზრუნველყო აღნიშნულ ტერიტორიაზე ბეტონის დასხმა და 
გადახურვა. 

პროექტის მოხალისეთა აქტიურობის შედეგად, მოხდა მოსახლების მობილიზება და 
დასუფთავების კამპანიის განხორციელება. მოსახლეობამ თავად შეიტანა დიდი წვლილი 
სპორტული სივრცის მოწყობაში. 

აღნიშნულ სივრცეში, პროექტის ფარგლებში, ჩატარდა ტრენინგი თემაზე “ჯანსაღი 
ცხოვრება”, როემლსაც დაესწრო სოფლის ახალგაზრდების დიდი ნაწილი. მაღალი 
ინტერესის შედეგად თემში  გაიმართა სპორტული შეჯიბრი  კალადბურთში, ფეხბურთსა 
და მძლეოსნობაში. კონკურსში გამარჯვებულებს გადაეცათ სიგელები და თასები. 

განხორციელებული საქმიანობები

საკონტაქტო ინფორმაცია

ბანძის ქალთა საინიციატივო ჯგუფი



სოფლად მცხოვრები ქალების ეკონომიური და სოციალური პირობების გაუმჯობესება -  
სადემონსტრაციო საფუტკრე მეურნეობის შექმნის გზით. 

პროექტი ,,ძლიერი ქალი ნიშნავს ძლიერ სახელმწიფოს“

პროექტის მიზანი

პროექტის განხორციელების არეალი

პროექტის ბიუჯეტი

სრული ბიუჯეტი 11 420

8 000

3 420

საგრანტო თანხა

სხვა წვლილი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
სოფელი ვარდისუბანი



სალომე დარბაიძე

598 72 52 72

sali990darbaidze@gmail.com

საფუთკრე მეურნეობის განვითარების მიზნით, სოფელ ვარდისუბანში, კართუბანსა და 
თამარიანში, პროექტის ფარგლებში, შეირჩა 30 ქალი. თითოეულ მათგანს კი ჩაუტარდა 
კვალიფიციური მეფუტკრის მიერ მომხადებული თეორიული სასწავლო კურსი. 

თეორიული სწავლების შემდეგ, პრაქტიკული გამოცდილების მიღების მიზნით, 30-დან 
10-მა წარმატებულმა მონაწილემ გაიარა პრაქტიკა რეალურ საფუტკრე მეურნეობაში. 
კონკურესის გამარჯვებულ 4 ქალს გადაეცა 2 ცალი ფუტრკის სკა, თავისი ოჯახით. 

აღნიშნული აქტივობები ხელს შეუწყობს ვარდისუბნის თემში მეფუტკრეობის 
განვითარებას და ახალი მომგებიანი ბიზნეს იდეების განვითარებას. 

განხორციელებული საქმიანობები

საკონტაქტო ინფორმაცია

სათემო კავშირი ვარდისუბანი



სოფელში დასასვენებლი და გასართობი სივრცის შექმნა. სოფლის მოსახლეობეობის 
ურთიერთობების გაღრმავება თავშეყრის ადგილის მოწყობის გზით. 

პროექტი ,,ერთად უკეთესი მომავლისთვის“

პროექტის მიზანი

პროექტის განხორციელების არეალი

პროექტის ბიუჯეტი

სრული ბიუჯეტი 13 110

 8 000

 5 110

საგრანტო თანხა

სხვა წვლილი

თელავის მუნიციპალიტეტი
სოფელი სანიორე



თამარ გაურაშვილი

557 37 06 09

gauarashvilitamar@gmail.com

პროექტის ფარგლებში, მოხდა თემში არსებული სკვერის ტერიტორიის დასუფთავება 
ახალგაზრდა მოხალისეების დახმარებით. სოფლის მოსახლეობის დახმარებით მოხდა 
მიმდებარე ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობა და ნაგვის ურნების დამონტაჟება. 

გარდა ამისა, სკვერში დამონტაჟდა 2 საქანელა, 8 ცალი ხის სკამი, 1 ცალი აიწონა-დაიწონა 
და საბავშვო ფანჩატური. დღეს, ეს ტერიტორია, სოფლის მოსახლეობის დიდი ნაწილის 
თავშეყრის ადგილად გადაიცა.  

პროექტის განხორციელების პროცესში სულ ჩართული იყო 40-60 ადამიანი. ხოლო, 
აღნიშნული სკვერის მოწყობით ისარგებლებს დაახლოებით 8 740 ადამიანი. 

განხორციელებული საქმიანობები

საკონტაქტო ინფორმაცია 

სანიორეს ქალთა საინიციატივო ჯგუფი ცისარტყელა



სკოლასთან ახლოს, მეურნეობის უბნის ტერიტორიაზე დასასვენებელი ადგილის (სკვერი) 
მოწყობა.

პროექტი „მწვანე გარემო“

პროექტის მიზანი

პროექტის განხორციელების არეალი

პროექტის ბიუჯეტი

სრული ბიუჯეტი 9 990

5 620

4 370

საგრანტო თანხა

სხვა წვლილი

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
სოფელი ლესიჭინე



ლანა ხოფერია

591 81 80 22

lanaxoferia11@gmail.com

უბნის ტერიტორიაზე მოსასვენებელი ადგილის პოპულარიზაციის მიზნით, სკვერის 
ტერიტორიაზე ჩატარდა სხვადასხვა სარემონტო სამუშაოები. ამის შემდეგ გარე განათების 
ლამპიონების დაყენება, ნაგვის ურნების განთავსება, ბაღის სკამების დამონტაჟება და 
გამწვანება. საქმიანობების განსხორცილებაში სრულად იყო ჩართული სოფლის 
მოსახლეობა. 

სკვერის პოპულარიზაციის მიზნით, მოეწყო ღონისძიება, რომლის ერთი ნაწილი 
დაერთმო ჭადრაკის კონკურსს. გამარჯვებულებს, პროექტის ფარგლებში გადაეცათ 
სიგელები. ღონისძიების ტერიტორიაზე დღის განმავლობაში მოქმედებდა ცოცხალი 
ბიბლიოთეკა, რომელმაც უმასპინძლა თემის ახალგაზრდებს და სკოლის ადმინისტრაციას. 

განხორციელებული საქმიანობები

საკონტაქტო ინფორმაცია 

ქალთა საინიციატივო ჯგუფი დეკა



თემში, არაფორმალური განათლების განვითარების კუთხით, ღია კინო სივრცის მოწყობა 
და აღჭურვა. 

პროექტი „კინოჩხოროწყუ“

პროექტის მიზანი

პროექტის განხორციელების არეალი

პროექტის ბიუჯეტი

სრული ბიუჯეტი 3 600

3 000

   600

საგრანტო თანხა

სხვა წვლილი

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი, 
ქალაქი ჩხოროწყუ



სოფო გოგოხია

597 77 10 80

sophio.gogokhia@gmail.com

პანდემიის აკრძალვებიდან გამომდინარე და კინოჩვენებებზე დამსწრეთა რაოდენობის 
ზრდამ გამოავლინა ქალაქი ღია კინოთეატრის არსებობის საჭიროება. თემის 
ახალგაზრდების ინიციატივით დაწყებული პროექტის განხორციელებაში აქტიურად იყვნენ 
ჩართული სკოლის მოსწავლეები.

ინვენტარისა და საჭირო ტექნიკური აღჭურვილობების შეძენის და დამონტაჟების შემდეგ 
კონოჩვენებებმა შენობიდან გადმოინაცვლა ღია სივრცეში. შედეგად, კვირის 
განმავლობაში მოსახლეობა აქტიურად ახერხებდა კინოჩვენებებზე დასწრებას, 
ყოველგვარი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. 

სოფლის ახალგაზრდობამ შექმენა ჯგუფი, რომელიც მიზანიც არის გაავრცელონ ღია 
კინოთეატრში მიმდინარე სიახლეები და გამოკითხონ მოსახლეობას საკუთარი 
სურვილები და აზრები ფილმებთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხებზე. 

განხორციელებული საქმიანობები

Lorem ipsum

საკონტაქტო ინფორმაცია

ქალთა საინიციატივო ჯგუფი თანასწორი



ტურიზმის პოპულარიზაცია, ტურისტული საინფორმაციო  ცენტრის  შექმნის გზით. 

პროექტი „პომპეას ბილიკი“

პროექტის მიზანი

პროექტის განხორციელების არეალი

პროექტის ბიუჯეტი

სრული ბიუჯეტი 16 195

 8 005

 8 190

საგრანტო თანხა

სხვა წვლილი

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
სოფელი მუხური



სოფიო ჯიქია

568 22 02 04

magvidzara.mukhuri@gmail.com

პროექტის ფარგლებში ჩამოყალიბდა ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც 
ტურისტებს თავაზობს ხარისხიან და უსაფრთხო ტურებს სოფლის ღირშესანიშნაობებში.

ადგილობივი თვითმმართველობის მხარდაჭერით ადმინისტრაციული ერთეულის 
შენობაში გამოიყო სივრცე ტურისტული საინფორმაციო ცენტრისთვის. მოხალისეების 
დახმარებით და სოფლის მოსახლეობის ჩართულობით სივრცეს ჩაუტარდა კოსმეტიკური 
რემონტი და აღიჭურვა სხვადასხვა ინვენტარით. 

ტურიზმის განვითარების მიზნით, მომზადდა საინფორმაციო ბუკლეტები სამ სხვადასხვა 
ენაზე და გავრცელდა სხვადასხვა ტურისტულ სივრცეებში. მოსახლეობის გააქტიურების 
მიზნით და სოფლის პოტენციალის პოპულარიზაციაში მონაწილეობის გაზრდის მიზნით, 
ჩატარდა 7 ტრენინგი და ამავე რაოდენობის სემინარები.

განხორციელებული საქმიანობები

Lorem ipsum

საკონტაქტო ინფორმაცია

ქალთა საინიციატივო ჯგუფი მაღვიძარა



პანკისის ხეობის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ტურისტული 
პოტენციალის გაზრდა. 

პროექტი “ეკო ტურიზმის ხელშეწყობა პანკისის
 ხეობაში ”

პროექტის მიზანი

პროექტის განხორციელების არეალი

პროექტის ბიუჯეტი

სრული ბიუჯეტი 12 965

 7 895

 5 070

საგრანტო თანხა

სხვა წვლილი

ახმეტის მუნიციპალიტეტი
სოფელი ჯოყოლო



ნინო ცხადაძე

598 99 88 39

ninitskhadadze94@gmail.com

პირველ რიგში, პროექტის ფარგლებში ჩატარდა გამოკითხვა, რათა თავად მოსახლეობას 
შეერჩია სოფელში სასურველი მოსასვენებელი ადგილები. მონაწილეების აქტივობის 
შემდეგ მოხდა შერჩეულ ადგილებში სხვადასხვა საინფორმაციო ბანერების განთავსება, 
ტურისტული ადგილების ფოტოების გამოფენა და ასე შემდეგ. 

გარდა საინფორმაციო მასალებისა, აღნიშნულ ტერიტორიებზე მოეწყო სხვადასხვა 
მოსასვენებელი ადგილები, რათა მაქსიმალურად კომფორტული ყოფილიყო 
ტურისტისთვის დასვენება. 

პროექტის განხორციელების პროცესში, სულ ჩართული იყო 40-50 ადამიანი. ხოლო, 
აღნიშნული ადგილების მოწყობით, ისარგებლებს დაახლოებით 1 200-1 500 ადამიანი.

განხორციელებული საქმიანობები

საკონტაქტო ინფორმაცია

სათემო ორგანიზაცია ჯოყოლო XXI




