


წარმოდგენილი მასალა ასახავს, სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის, 
თემის განვითარების პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს განხორციელებულ სათემო 
პროექტებს. ფინანსური მხარდამჭერები გაეროს ერთობლივი პროგრამა გენდერული 
თანასწორობისთვის და საერთაშორისო ორგანიზაცია "პური მსოფლიოსთვის".



პროექტი - „წარსულის შენარჩუნება და მომავლის შექმნა“

მიზანი:  საჯარო სკოლის ბაზაზე ახალგაზრდებისათვის თავისუფალი 
სივრცის მოწყობა, ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება  და 
სხვადასხვა კულტურულ-შემეცნებით ღონისძიებებში ახალგაზრდების 
ჩართულობის გაზრდა. 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

პროექტის ბიუჯეტი - 11 195 ლარი

საგრანტო თანხა - 7 995 ლარი

სხვა წყარო - 3 200 ლარი 

ხაბუმე 

სათემო ორგანიზაცია 
„ჰერეთი“



პროექტი - „ჯანმრთელი მომავალი თაობა ჩვენს სოფელს“

მიზანი: თემში ისეთი გარემოს შექმნა, სადაც მოზარდები და 

ახალგაზრდები თავისუფალ დროს ნაყოფიერად გაატარებენ, 

რაც ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას შეუწყობს ხელს.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

პროექტის ბიუჯეტი - 17 211 ლარი

საგრანტო თანხა - 7 911ლარი

სხვა წყარო - 9 300 ლარი 

არბოშიკი 

ქალთა საინიციატივო 
ჯგუფი



პროექტი „დანერგე სიახლეები“

მიზანი: თელავის მუნიციპალიტეტის 3 სოფლის (ფშაველი, ლეჩუხი, 
ლალისყური) მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება სოფლის 
მეურნეობისა და აგრო საკითხების მიმართ,  მათი ეკონომიკური 
მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. 

თელავის მუნიციპალიტეტიფშაველი 

პროექტის ბიუჯეტი - 10 37,5 ლარი

საგრანტო თანხა - 7 849,5 ლარი

სხვა წყარო - 2 530 ლარი 

სათემო ორგანიზაცია 
„აისი“



პროექტი „სუფთა და უსაფრთხო გარემო ჩვენს სოფელს“

მიზანი: მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლებისა და ადგილობრივი 

თვითმართველობის წინაშე ადვოკატირების გზით, გარემოს დაცვისა 

და ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარების ხელშეწყობა.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

პროექტის ბიუჯეტი - 9 639 ლარი

საგრანტო თანხა - 7 486 ლარი

სხვა წყარო - 2 239 ლარი 

აფენი 

სათემო ცენტრი 
„კედელი“



პროექტი - „ცხოველთა ინფექციური დაავადებები  და 
მასთან ბრძოლის პრევენციული ღონისძიებები“

მიზანი: თემში მცხოვრები მოსახლეობისათვის ცნობიერების 
ამაღლება ვეტერინარიულ საკითხებში. 

ახმეტას მუნიციპალიტეტი

პროექტის ბიუჯეტი - 2 775 ლარი

საგრანტო თანხა - 1 835 ლარი

სხვა წყარო - 940 ლარი 

ქვემო ალვანი 

ქალთა საინიციატივო 
ჯგუფი



პროექტი - „ერთად ვიზრუნოთ სუფთა გარემოზე“

მიზანი: ნინოწმინდისა და წყაროსთვის მოსახელობის ცნობიერების 
ამაღლების გზით, ეკოლოგიური და გარემოსდაცვითი საკითხების 
მდგომარეობის გაუჯობესება.  

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

პროექტის ბიუჯეტი - 10 285 ლარი

საგრანტო თანხა - 7 965 ლარი

სხვა წყარო - 2 320 ლარი 

ნინოწმინდა 

ქალთა საინიციატივო 
ჯგუფი



პროექტი - „ქალთა და ახალგაზრდობის ცენტრი-ზემო ქედი“

მიზანი: ახალგაზრდა გოგონებისა და ქალების თვითრეალიზაცისთვის 
შესაბამისი პირობების შექმნა.  

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

პროექტის ბიუჯეტი - 8 568,99 ლარი

საგრანტო თანხა - 6 829 ლარი

სხვა წყარო - 1 739,99 ლარი 

ზემო ქედი 

ქალთა საინიციატივო 
ჯგუფი



პროექტი - „მეორე სიცოცხლე“

მიზანი: სოფელ  ვარდისუბნის, მვშვიდობიანის და სვიდების, 
სკოლამდელი აღსაზრდელების ფიზიკური განვითარებისათვის 
სუფთა, ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემოს შექმნა. 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

პროექტის ბიუჯეტი - 27 031 ლარი

საგრანტო თანხა - 7 871 ლარი

სხვა წყარო - 19 160 ლარი 

ვარდისუბანი

პროექტი - „ეკომცველები“

მიზანი: ვარდისუბნელ მოზარდებში გარემოსდაცვითი ცნობიერების 
ამაღლება სუფთა, ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემოს შექმნის 
ხელშეწყობის მიზნით.

ქალთა საინიციატივო 
ჯგუფი

პროექტის ბიუჯეტი - 1 535 ლარი

საგრანტო თანხა - 995 ლარი

სხვა წყარო - 540 ლარი 



პროექტი - „შექმენი მოტივაცია“

მიზანი: თემში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება, 
გაძლიერება და საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის გაზრდა. 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

პროექტის ბიუჯეტი - 2 397 ლარი

საგრანტო თანხა - 1 000ლარი

სხვა წყარო - 1 397 ლარი 

მუხური 

ქალთა საინიციატივო 
ჯგუფი „მაღვიძრა“



პროექტი - „სუფთა გარემო ლამაზი სოფელი“

მიზანი: თემის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, 
გარემოსდაცვით საკითხებში მოსახელობის ცნობიერების ამაღლება. 

ხობის მუნიციპალიტეტი

პროექტის ბიუჯეტი - 1 658,98ლარი

საგრანტო თანხა - 1 003,98ლარი

სხვა წყარო - 655 ლარი 

თორსა 

განათლების და განვითარების 
ცენტრი „თოლისკური“



პროექტი - „ჩვენ შეგვიძლია“

მიზანი: მოსწავლე-ახალგაზრდებისთვის თავისუფალი დროის 
შემეცნებითად და შემოქმედებითად გატარების ხელშეწყობა. 
კერძოდ, აფხაზეთის #10 სკოლაში არსებული კინო კლუბის 
განვითარება და აღჭურვა. 

ჩხოროწუს მუნიციპალიტეტი

პროექტის ბიუჯეტი - 2 356 ლარი

საგრანტო თანხა - 1 006 ლარი

სხვა წყარო - 1 350 ლარი 

დაბა ჩხოროწყუ

ქალთა საინიციატივო 
ჯგუფი



პროექტი - „მომავალი მხატვრები“

მიზანი: სათემო ცენტრ „კისკისას“ ბაზაზე შეიქმნას ხატვის წრე.

თელავის მუნიციპალიტეტი

პროექტის ბიუჯეტი - 1 009 ლარი

საგრანტო თანხა - 859 ლარი

სხვა წყარო - 150 ლარი 

კისისხევი 

სათემო ცენტრი 
„კისკისა“



პროექტი - „ახალგაზრდების პიროვნული განვითარება“

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

პროექტის ბიუჯეტი - 1 164,5 ლარი

საგრანტო თანხა - 994,5 ლარი

სხვა წყარო - 170 ლარი 

ჰერეთისკარი

მიზანი: ახალგაზრდების პიროვნული განვითარება სოფლის 
კულტურული ცხოვრების გასამრავალფეროვნებლად, 
ღონისძიებათა ერთობლივად დაგეგმვისა და განხორციელების 
პრაქტიკის დანერგვის გზით.

სათემო ორგანიზაცია 
„ჰერეთი“



პროექტი - "ქალების ინფორმირება ქალთა უფლებებსა 
და მათი ეკონომიკური დამოუკიდებლობისათვის"

მიზანი: თემში მცხოვრები და უცხოეთიდან დაბრუნებული ქალების 
ინფორმირება სოფლის მეურნეობის საკითხებში, მათი ეკონომიკური 
მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. 

ახმეტის მუნიციპალიტეტი

პროექტის ბიუჯეტი - 1 125 ლარი

საგრანტო თანხა - 975 ლარი

სხვა წყარო - 150 ლარი 

ქვემო ალვანი 

ქალთა საინიციატივო 
ჯგუფი



პროექტი - „ სოფელ ნუკრიანის პოტენციალის 
გაზრდის ხელშეწყობა“

ნუკრიანის  მუნიციპალიტეტი

საგრანტო თანხა - 7 000 ლარი

ნუკრიანი 

მიზანი: პროექტის მიზანია  ნუკრიანის, როგორც ტურისტული 
სოფლის განვითარების ხელშეწყობა არაფორმალური განათლების  
მეთოდების გამოყენებით.

სათემო კავშირი „ნუკრიანი“



პროექტი - „ ახალგაზრდული მრავალპროფილიანი ცენტრი“

მიზანი: დმანისელი ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობა 
მრავალფუნქციური საგანმანათლებლო ცენტრის შექმნისა და 
საგანმანათლებლო პროგრამების შეთავაზების გზით.

დმანისის მუნიციპალიტეტი

საგრანტო თანხა - 7 000 ლარი

დმანისი 

საქველმოქმედო ორგანიზაცია
"დმანისელები"



პროექტი - „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 
ოფურჩხეთის ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია“

მიზანი: სოფლის  ბიბლიოთეკის ბაზაზე სათემო კულტურული და 
სოციალური ცენტრის შექმნა, სასოფლო ბიბლიოთეკის შენობის 
სამკითხველო დარბაზის რეაბილიტაციისა  და შესაბამისი 
კომპიუტერული ტექნიკით აღჭურვის გზით. 

საგრანტო თანხა - 6 483,83 ლარი

ოფურჩხეთი

თემთა სოციალურ-ეკონომიკური 
განვითარების ასოციაცია 

„იმერეთი“

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი



ტელ:  (995 32) 2 39 90 19
ფაქსი: (995) 2 39 90 18
ელ. მისამართი: info@csrdg.ge
ვებ გვერდი: www.csrdg.ge
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