
წლიური ანგარიში 
2003 

აღმოსავლეთ-აღმოსავლეთი 

პროგრამა კერძო პირებსა და ორგანიზაციების ეხმარება მონაწილეობაეობა მიიღონ,აღმოსავლეტ-
აღმოსავლეთ ქსელის მიერ ორგანიზებულ, საერთაშორისო ღონისძიებებში, თრეინინგებსა და სემინარებში, 
რომელთა მიზანი სოციალური განვითარების გამოცდილების გლობალური გაზიარებაა. ამავე დროს, 
პროგრამა მხარს უჭერს საინტერესო სემინარების, კონფერენციების ორგანიზებას საქართველოში.  
 
• პროგრამა მოწოდებულია ხელი შეუწყოს ურთიერთთანამშრომლობას და პარტნიორობას გამოცდილების, 
სოციალურ სიახლეების და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებაში; 
• საზოგადოებრივი დებატების და დიალოგის წახალისება სოციალური სიახლეების განვითარებისთვის 
რეგიონალური და მსოფლიო გამოცდილების, ექსპერტიზის და საუკეთესო პრაქტიკის განვითარების 
ხელშეწყობის მიზნით; 
• პროგრამა უნდა წარმოადგენდეს ახალი იდეების ინკუბატორს, წარმოქმნას და დანერგოს მიდგომები 
სოციალურ სიახლეებისამდი სხვადასხვა რესურსების და რიგითი ინიციატივების გამოყენებით სოციალურ 
განვითარებაზე გავლენის მოხდენის მიზნით; 
• მოძებნოს მყარი ურთიერთთანამშრომლობის გზები იმისათვის, რომ შეიქმნას ღია საზოგადოების პირობები 
სოციალური, პოლიტიკური, და ეკონომიკური სფეროს განვითარების ნაკლოვანებებზე ინოვაციური და 
მოქნილი გადაწყვეტილებების გაზიარებით; 
• ახვედრებს ერთმანეთს ხალხს, რომლებიც სხვანაირი ცხოვრების წესს ეწევიან, მუშაობენ სხვადასხვა 
სოციალურ სფეროებში და პროგრამა პასუხობს საზოგადოების იმ ფენების საჭიროებებს, რომლებიც ყველაზე 
უფრო მჭიდრო კავშირში არიან ადგილობრივ პრობლემებთან; 
• ძალაუფლების მქონე ელიტაში და სტრუქტურებში შეღწევა პოლიტიკის დიალოგზე, შექმნაზე და 
საკანონმდებლო აზროვნებაზე გავლენის მოხდენის მიზნით იმ საკითხებში, რომლებიც მოქმედებენ 
საზოგადოებაზე. 
 
პროგრამა “აღმოსავლეთი - აღმოსავლეთის” ძირითადი, მაგრამ არა შეზღუდული, პრიორიტეტებია: 
• სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბება; 
• სამართალი და ადგილობრივი თვითმმართველობა; 
• ეკონომიკურ ტრანზიციის პერიოდში ეკონომიკური ინოვაციები; 
• საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პოლიტიკა და სიახლეები სოციალურ ჯანდაცვაში; 
• გარემოს დაცვა და პროპაგანდა.  

ნუგზარ მელაძე, ნიკოლოზ გელაშვილი, 
მამუკა ლოლაძე 

არასამთავრობო ორგანიზაციების განვითარება 
აზერბაიჯანის დასავლეთ რეგიონებში $ 735 

  

მარატ ციცქიშვილი რადიაციის გავლენის შემცირება კასპიის ზღვის აუზის 
ეკოსისტემაზე  $ 180 

  

ალიონა იმედაშვილი, მარგარიტა 
ახვლედიანი 

რუსეთი და საქართველო - დიალოგი კვკასიონი 
მთაგრეხილის გადაღმა $ 540 

  

ირაკლი კოტეტიშვილი, ქეთი კობიაშვილი, 
სერგო თურმანიძე 

მონაწილეობითი დემოკრატია საზღვრებს გარეშე 
$ 1 725 

  

ქეთი გრიგოლია გენდერის როლი ევროპის გრემოსდაცვით პოლიტიკის 
ფარგლებში  $ 602 

  



ზვიად ფოჩხუა, გენო ჯოხიძე ცენტრალური აზიისა და კავკასიის სიტყვის 
თავისუფლების ქსელი $ 756 

  

ნუგზარ მელაძე, ნიკოლოზ გელაშვილი, 
თედო ქვათაძე 

არასამთვრობო ორგანიზაციების განვითარება 
აზერბაიჯანის დასავლეთ რეგიონებში $ 750 

  

საჯარო მონაწილეობა ურბანული ტრანსპორტის მდგრადი განვიტარების პოლიტიკაში. $ 954 
  

ნანა ზავრადაშვილი, ნინო ნანეიშვილი სოციალური პარტნიორობა მენტალური 
ჯანმრთელობის დარგში: არმოსავლეთი სწავლობს 
დასავლეთისგან $ 496 

  

რუსუდან ქარდავა ახალგაზრდობის ჩართვა საარჩევნო პროცესებში $ 453 
  

ქეთი გრიგოლია გენდერის როლი ევროპის გრემოსდაცვით პოლიტიკის 
ფარგლებში  $ 520 

  

დათო ფერაძე, მანსურ იუზბასოვი, ვასილ 
გილეური, მაია მეცხვარიშვილი, დათო 
ჯგუშია, სოფიო სარაშიძე, დავით 
უნდილაშვილი, თამარ ბერულაშვილი, 
ლევან გერაძე, ელისო ამირეჯიბი, რამინ 
ბირმოვი, გიორგი კიკალიშვილი 

საერთაშორისო პარტნიორობა ახალგაზრდობისათვის: 
სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობა 

$ 2 600 
  

საქართველოს ბიბლიოთეკართა ასოციაცია საჯარო ბიბლიოთეკების როლი ადგილობრივ 
დონეზე: საქართველო და ლიტვა $ 4 193 

  

საქართველოს ახალი ეკონომიკური სკოლა  სამეწარმეო გარემო სამხრეთ კავკასიის რეგიონში $ 3 610 
  

ნუგზარ კუპრეიშვილი, ირაკლი 
მეგრელიშვილი 

არჩევნების მონიტორინგი: დსთ-ს და აღმოსავლეთ 
ევროპის ქვეყნების გამცდილება $ 893 

  

დავით ჯიქია, ალექსანდრე ბაევი ახლაგზარდა ლიდერები დსთ-ს და სამხრეთ-
აღმოსავლეთ ევროპის კონფლიქტური რეგიონებიდან  $ 1282 

  

საქართველოს სოროსის ფონდის სოხუმის 
ფილიალი  

ახლაგზარდა ლიდერები დსთ-ს და სამხრეთ-
აღმოსავლეთ ევროპის კონფლიქტური რეგიონებიდან  $ 900 

  

გიორგი ბახტურიძე, ქეთევან ნემსაძე ბავშვების სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა 
დიაგნოსტიკა, ინტერვენცია და ფსიქოლოგიური 
შეფასება  $ 2 240 

  

ჰელსინკის მოქალაქეთა ასამბლეის 
საქართველოს ეროვნული კომიტეტი  

სამხრეთ კავკასიის ახალგაზრდული ქსელი 
მშვიდობისა და სტაბილურობისათვის  $ 7 930 

  



კავშირი "თარგამოსი" სამხრეთ კავკასია:საერთო პრობლემედან საერთო 
ინტერესებამდე  $ 3 972 

  

ხათუნა ბუნტური, ხათუნა ცინცაე, ნანა 
საგინაშვილი 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის და კავკასიის 
ახალგაზრდობის მიდგომატა და პოზიციათა 
ერთგვაროვნობა და განსხვავაებები  $ 4 165 

  

ანდრო გიგაური, თამარ ხუნწარია, გიორგი 
კანდელაკი 

სამხრეთ კავკასიაში ახლაგაზრდათა არასამტავრობო 
ორგანიზაციების გაძლიერება  $ 2 853 

  

ნინო სოხაძე, აბესალომ ფურცელაძე, 
ნატული დვალიშვილი, ალექსი 
ცუკილაშვილი, გელა გველუკაშვილი, 
ვლადიმერ სიხარულიძე, ზურაბ ცერცვაძე, 
ირაკლი გოგოხია, აკაკი ძაგანია, ხათუნა 
ხვიჩია 

მერების და საკრებულოს თავმჯდომარეების 
შემეცნებითი ვიზიტი ჩეხეთში  

$ 7 405 
  

ირაკლი კოტეტიშვილი, სერგო თურმანიძე, 
ქეთი კობიაშვილი 

გაგრძელება: მონაწილეობითი დემოკრატიის 
დაბადება $ 4 536.00 

  

გრიგოლ შუშანია, კახა გუგუჩია, დავით 
კეკელაშვილი 

ახლგზრდების ჩართვა არჩევნებში და ახლგაზრდები 
რეგიონებში  $ 1 134 

  

ელისო ამირეჯიბი, გივი მიქანაძე, გელა 
ნიკოლაიშვილი, ხათუნა ჯაფავა, ლევან 
ყიფიანი  

პენიტენციალური სისტემები და საზოგადოებრივი 
მონიტორინგი  

$ 1 200 
  

თემური ლომსაძე  ადამიანის უფლებების ომბუდსმენი  $ 150 
  

ირაკლი კავილაძე, ქეთი დგებუაძე, გუგი 
აბსანძე 

ნაგვის მენეჯმენტის გაუმჯობესება  
$ 2 650 

  

გიორგი მაჩაბელი, ვახტანგ სართანია ხარისხიანი განათლება ყველასათვის $ 1 427 
  

საერთაშორისო სამართლის სტუდენტთა 
ასოციაცია - საქართველო  

საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების 
სამართლებრივი აპექტები  $ 3 570 

  

ბექა ოდიშარია, მარიამ გამცემლიძე მე ვირჩევ ინტერესთა დაცვას არასამთავრობო 
ორგანიზაციების პრაქტიკაში  $ 896 

  

ვანო კალაძე, კახა კუდავა საგანმანათლებლო გამომცემლობები პატარა ქვეყნებში $ 2 412 
  

ომარ ბერძენიშვილი სახელმწიფო პოლიტიკა ბავშვთა ჩაგვრის 
პრევენციისათვის  $ 225 

  



ნანა ფანცულაია, მანანა ცხომელიძე ქალთა პარტნიორული ქსელი $ 1 029 
  

ალექსანდრე დიდებულიძე რურალური მიდგომები და შესაძლებლობები 
განვითარებისათვის  $ 1 513 

  

შორენა ხაჭაპურიძე, გიორგი გამყრელიძე რეგიონალური უსაფრთხოება და ახალგაზრდობის 
როლი სამშვიდობო პროცესებში  $ 400 

  

პროექტებისთვის გამოყოფილი თანხა: $ 70 896 
პროგრამის საერთო ბიუჯეტი: $ 70 896 

განათლების ეროვნული პროგრამა 

2003 წლის განათლების ეროვნული პროგრამის ძირითადი მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში 
განათლების რეფორმის განხორციელებას, სამოქალაქო საზოგადოების შექმნასა და კონფლიქტურ 
რეგიონებთან ურთიერთობის აღდგენას. 
ამ მიზნით პროგრამა საკონკურსაო საფიძველზე ავლენდა იმგვარ ინოვაციურ პროექტებს, რომელთა 
განხორციელება ხელს შეუწყობდა დღევანდელი სასკოლო განათლების განვითარებას და დადებით 
ზეგავლენას მოახდენდა საშუალო საკოლაში მიმდინარე რეფორმაზე. განათლების ეროვნულმა პროგრამამ 
2003 წელს პრიორიტეტულ მიმართულებად სპეციალიზებული საგნობრივი კლას-კაბინეტების შექმნა, 
მზრუნველობას მოკლებულ მოზარდთა საზაფხულო ბანაკების მხარდაჭერა დაისახა მიზნად. ამ 
პრიორიტეტებთან ერთად პროგრამა მხარს უჭერდა საგანმანათლებლო საზოგადოებიდან წამოსულ 
მრავალფეროვან საინტერესო იდეებს.  

ფონდი ”ევრაზია”  ”ღია სკოლა: საგრანტო კონკურსი საქართველოს 
სკოლებთან არსებული არასამთავრობო 
ორგანიზაციებისათვის”  $ 25 000 

  

კულტურისა და ბიზნესის კანადურ-
ქართული ცენტრი - ”აღზრდის ინსტიტუტი” 

"ფსიქოლოგია პედაგოგთა სამსახურში " 
$ 3 985 

  

ქ. თბილისის უსინათლოთა რესპუბლიკური 
საშუალო სპეც. სკოლა-ინტერნატი  

”მზერა”  
$ 3 103 

  

სმენის ნაკლის მქონე ბავშვთა განვითარების 
ლიგა - ”ეფათა" 

"სმენის ნაკლის მქონე ბავშვთა 
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში ინტეგრირების 
პროგრამის პროპაგანდა და მისი განხორციელების 
ხელშეწყობა საქართველოში"  $ 4 990 

  

გიგი თევზაძე  სამგზავრო გრანტი  $ 904 
  

საგანმანათლებლო-შემოქმედებითი 
საზოგადოება "ქორბუდა"  

საქართველოს მოსწავლეთა მრავალდარგოვანი 
შეჯიბრი "ხომლი" $ 4 475 

  

უსინათლოთა და მცირემხედველთა 
ასოციაცია "უსინათლოები საზღვრებს 
გარეშე"  

"ქართული ტექსტების გახმოვანების კომპიუტერული 
პროგრამის შექმნა და დანერგვა უსინათლოებისათვის" 

$ 5 301 
  



თამარ ამზაშვილი  "განსაკუთრებულ მდგომარეობაში მყოფ ბავშვთა 
მონაცემთა ბაზა"  $ 5 972 

  

ასოციაცია "ლაშა და ობოლა"  "ბავშვები უნდა იცინოდნენ"  $ 3 022 
  

სმენისა და მეტყველების დარღვევის მქონე 
ბავშვთა დახმარების ასოციაცია  

"სხივი"  
$ 3 496 

  

კავშირი სოციალური ადაპტაციის ცენტრი 
"ოაზისი"  

"მომავალი იწყება დღეს"  
$ 3 499 

  

სოფელ ღორეშის საშუალო სკოლა  "საყოფაცხოვრებო შრომის კაბინეტის მოწყობა"  $ 1 990 
  

ზუგდიდის პროფილური სკოლა  "ავითვისოთ ქიმიის პრაქტიკა"  $ 1 936 
  

საგარეჯოს რ-ნ სოფ. ხაშმის საშ. სკოლა  "ასტრონომიული კაბინეტის მოწყობა"  $ 1 995 
  

ქ. მარნეულის მე-5 საშ. სკოლა  "სკოლის მათემატიკის კაბინეტის აღჭურვა " $ 1 680 
  

გორის რ-ის სოფ. აძვის საშ სკოლა  "გეოგრაფიის კაბონეტი"  $ 1 858 
  

მთაწმინდა-კრწანისის რ-ნი #46 საშ. სკოლა  "46-ე საშ. სკოლის ფიზიკა-ასტრონომიის კაბინეტი " $ 1 919 
  

დაურ აბიდზბა  "ნაკლებად უზრუნველყოფილი ბავშვებისათვის 
საზაფხულო ბანაკები შექმნა ქ. სოხუმში"  $ 4 945 

  

იასონ ბადრიძე  "ჯეირნის კონსერვაციის ზოგიერთი ასპექტები 
საქართველო-აზერბაიჯანის ტრანსსასაზღვრო 
ზონაში"  $ 479 

  

მარინე მოსულიშვილი  "GPS-ისა და უნივერსალური UTM ბადის გამოყენებით 
კოლხური ბზის აღმ. საქართველოში არსებული 
პოპულაციების დარუკება"  $ 500 

  

მალხაზი მაყაშვილი  "დიდები და პატარები სხვადასხვა მხარეს იყურებიან" $ 479 
  

ჩხენკელი ნანა  "ორიგინალური დიზაინის და დანიშნულების ქოლგა" $ 498 
  

გიორგი ანჩაბაძე  "ლექციები აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში" $ 1 100 
  

გურამ რამიშვილის საავტორო#6 საშ. სკოლა "ვმუშაობთ ერთად უკეთესი შედეგებისთვის" $ 3 431 
  

გიორგი მჭედლიშვილი  სამგზავრო გრანტი $ 500 



  

ეკა გვალია სამგზავრო გრანტი $ 945 
  

სოროსის ინგლისური ენის პროფესიული 
სწავლების პროგრამა  

შიდა პროექტი 
$ 5 095 

  

პროექტებისთვის გამოყოფილი თანხა: $ 93 097 
პროგრამის საერთო ბიუჯეტი: $ 100 000 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პროგრამა 

ფონდის ეროვნული საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პროგრამის ძირითადი ამოცანაა გრანტების გაცემის 
გზით მხარი დაუჭიროს საქართველოს ჯანდაცვის სფეროს განვითარებას ახალი ურთიერთობების 
ფორმირების, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში ეფექტური პროექტების განხორციელების და 
მოსახლეობაში დაავადებების პროფილაქტიკისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვის მიზნით. 
დასახული მიზნების მისაღწევად 2003 წელს პროგრამამ ყურადღება გაამახვილა შემდეგ პრიორიტეტულ 
სფეროებზე: 
-კლინიკური მედიცინის სხვადასხვა სფეროში მომუშავე პროფესიული გაერთიანებების ხელშეწყობა 
დაავადებათა მართვის სტანდარტების (Disease Management Standards) შემუშავებისათვის. 
-საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სკოლების დახმარება. 
-სასწავლო და საგანმანათლებლო კურსების, სემინარების ჩატარება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 
შემდეგ სფეროებში: ჯანდაცვის მენეჯმენტი, ჯანდაცვის ეკონომიკა, ჯანდაცვის პოლიტიკა და სხვ. 
-ეპიდემიოლოგიური მონაცემების შეგროვების, შეგროვებული ინფორმაციის ანალიზის და სტატისტიკური 
კვლევის ბაზისური ცოდნის და მეთოდების განვითარების ხელშეწყობა, განსაკუთრებით ჯანმრთელობის და 
მედიცინის შედარებით ნაკლებად შესწავლილ სფეროებში. 
-პირველადი ჯანდაცვის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა, რაც ითვალისწინებს ექიმების პროფესიული 
ზრდის ამაღლებით სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას, უწყვეტი სამედიცინო განათლების 
სისტემის ამუშავებას როგორც ცენტრალურ რაიონებში, ასევე რეგიონებში. 
-ჯანდაცვის სფეროში ფაქტებზე დამყარებული მედიცინის ეფექტური საინფორმაციო და საგანმანათლებლო 
სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც მიზნად აისახავს ფაქტებზე დამყარებული მედიცინის (Evidence Based 
Medicine) სწავლებას, პოპულარიზაციას ჯანმრთელობის დაცვის პროფესიონალებსა და საზოგადოების 
ფართო წრეებში.  
-პაციენტთა უფლებების ინსტიტუციონალური დაცვის გაძლიერება (სამედიცინო-ბიოლოგიური კვლევის 
ეთიკური კომისიები, პაციენტთა ორგანიზაციები). 
-მენტალურად დაავადებულთა დეინსტიტუციონალიზაციისათვის თემზე ორიენტირებული ალტერნატიულ 
პროგრამების მხარდაჭერა.  
-ნარკოტიკების არასამედიცინო მიზნით მოხმარების შედეგად გამოწვეული ზიანის შემცირების პროექტების 
მხარდაჭერა.  
-იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარება, რომლებიც ხელს შეუწყობენ სასჯელაღსრულების 
დაწესებულებებში ჯანდაცვის სისტემის რეფორმირებას. 
-სამედიცინო საზოგადოებისთვის პალიატიური მედიცინის თანამედროვე ამოცანების და მიდგომების 
გაცნობა. პალიატიური მედიცინის სფეროში საცდელი პროექტების განხორციელება.  

საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
ასოციაცია  

ერთად გადავლახოთ სტიგმა  
$ 6 422 

  

ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის შედეგად 
დაზარალებულ პირთა კავშირი 
"თანადგომა"  

Проведение мероприятий по охране здоровья 
новорожденных и детей дошкольного возраста, 
проживающих в Абхазий  $ 15 250 

  

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია Изучение потенциальных предпосылок увеличения $ 5 271 



"დიოსკურია"  пораженности ВИЧ-СПИД в молодежной среде 
Республики Абхазия  

  

ლევან ბარამიძე სამედიცინო პერსონალში სისხლის ინფექციების 
ინფორმაციულობის შეფასება $ 5 000 

  

თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის 
იმპლანტაციისა და მონიტორინგის ცენტრი  

სემინარი "თამბაქოს კონტროლი და სამოქალაქო 
საზოგადოება"  $ 900 

  

ანტიმიკრობული ქიმიოთერაპიული 
სამსახური  

საქართველოში ინფექციურ დაავადებათა გამომწვევ 
მიკრობთა რეზისტენობის გავრცელებისა და მათი 
რაციონალური მკურნალობის პრინციბების დანერგვა 
პრაქტიკოს ექიმებში  $ 3 859 

  

ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტი  საქართველოს რეგიონებში ჯანდაცვის ხელმძღვანელ 
მუშაკებისათვის სასწავლო კურსის ჩატარება 
ჯანდაცვის მენეჯმენტში  $ 3 913 

  

საინიციატივო ჯგუფი - საგარეჯოს 
ამბულატორიულ პოლიკლინიკური 
გაერთიანება 

სამედიცინო ეთიკის კომისიის შექმნა  

$ 2 975 
  

საინიციატივო ჯგუფი ექიმის და პაციენტის ურთიერთობის ეთიკა  $ 3 000 
  

ხაშურის მრავალპროფილიანი 
საავადმყოფო-გაერთიანება  

ეთიკა და უფლება ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში  
$ 2 997 

  

ლაგოდეხის ექიმთა ასოციაცია  რაინდთა ორდენი $ 2 986 
  

ინტერსექტორული კვლევების ჯგუფი  სამედიცინო დაწესებულების დაფინანსებისა და 
ფინანსური მენეჯმენტის ანალიზი  $ 7 739 

  

ველფეარ ფაუნდეიშენი მდგრადობისა და სამართლიანობის (თანასწორობის) 
ასპექტები საქართველოში ჯანდაცვის სათემო 
დაფინანსების მიმდინარე პროექტებში. შედარებითი 
კვლევა  $ 7 980 

  

ნინო გიგუაშვილი მსხვილი ნაწლავის ავთვისებიანი სიმსივნეების 
კონტროლის ალტერნატიული სტრატეგიების ხარჯთ-
ეფექტურობის ანალიზი საქართველოში $ 5 000 

  

კლინიკური ეფექტურობის 
რეპროდუქტოლოგიური ცენტრი  

მანუალური ვაკუუმ ასპირაცია 
$ 12 580 

  

თბილისის დერმატოვენეროლოგთა 
ასოციაცია  

ჯანმოს შემუშავებული სექსუალური გზით გადამდები
დაავადებების გაიდლაინები ქართულ ენაზე $ 19 975 



  

საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
ასოციაცია 

საქართველოში ფსიქიატრიული სამსახურების 
საჭიროებათა შეფასება $ 14 160 

  

კიბოს პრევენციის ცენტრი პალიატიური მზრუნველობის საგანმანათლებლო 
ცენტრის დაარსება $ 12 918 

  

ნინო კეკელიძე, გიორგი ჩახავა, ლია 
ლომიძე, ზაზა ჭანტურაია, ლევან ნაჭყებია, 
ნინო მამულაშვილი, შორენა ჭუმბურიძე, 
გივი ჯავაშვილი, სალომე ღლონტი, მამუკა 
ჩხაიძე, გიორგი ხეჩინაშვილი, ნანი 
ყავლაშვილი, ანდრო ძნელაძე, ამბროსი 
პერტია, ხათუნა თოდაძე 

ზალცბურგის სამედიცინო სემინარებში 
მონაწილეობის მიღება 

$ 13 210 
  

ნინო გუგუშვილი  ზიანის შემცირების პროგრამის სემინარში 
მონაწილეობა - ვარშავა 27-31 მარტი  $ 2 000 

  

გიორგი ჩხეიძე, დავით ანანიაშვილი, შოთა 
ხიზანიშვილი 

"ზიანის შემცირების პროგრამის" კონფერენცია 
"ადამიანის უფლებათა დაცვა " მონაწილეობის მიღება, 
ბუდაპეშტი, 27 ივნისი-2 ივლისი  $ 3 300 

  

ვახტანგ მეგრელიშვილი, გიორგი მელაძე, 
შოთა ხიზანიშვილი, დიმიტრი ღლონტი, 
ზორია წურწუმია, დალი უშარიძე, თეა 
ახობაძე 

კონფერენცია "გავაძლიეროთ ზიანის შემცირება" 
მონაწილეობა, კიშინოვი 19-21 ნოემბერი, 2003 

$ 5 500 
  

იოსებ აბესაძე, რემა ღვამიჩავა, მიხეილ 
შავდია 

"პალიატიური მზრუნველობის პოლიტიკა" 
კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება, ბუდაპეშტი 
16-18, 2003  $ 2 400 

  

დავით მესხიშვილი, გიორგი ბახტურიძე "თამბაქოს კონტროლის კოალიცია" კონფერენციაში 
მონაწილეობის მიღება $ 1 750 

  

მალხაზ მიზანდარი  ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის კონფერენციაში 
მონაწილეობის მიღება. 13-16 მაისი, ფილადელფია  $ 1 249 

  

ზარნაძე შალვა, ბარამიძე ლევან, მეტრეველი 
ლევან 

მონაწილეობის მიღება სემინარში "საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის სკოლების სასწავლო პროგრამა", 
კაუნასი, 12-16 თებერვალი  $ 2 490 

  

პროექტებისთვის გამოყოფილი თანხა: $ 164 824 
პროგრამის საერთო ბიუჯეტი: $ 185 000 

მას მედიის მხარდაჭერის პროგრამა 



2003 წლის მას მედიის მხარდაჭერის პროგრამის ძირითადი პრიორიტეტი იყო ნოემბრის თვის საპარლამენტო 
არჩევნების სამართლიანი გაშუქება და მონიტორინგი.  
დამოუკიდებელი საინფორმაციო საშუალებების და დამოუკიდებელი ჟურნალისტების სამართლებრივი 
მხარდაჭერა, იურიდიული კონსულტაცია და აქტიური მონაწილეობა მასმედიის შესახებ კანონმდებლობის 
გაუმჯობესებაში.  
ჟურნალისტთა კვალიფიკაციის ამაღლება. ჟურნალისტიკის საერთო დონეზე ზრუნვა. ჟურნალისტიკის 
სფეროების მიხედვით, დარგობრივი სპეციალიზაციის ხელშეწყობა. 
საგამომძიებლო ჟურნალისტიკაში მოღვაწე სპეციალისტების პროფესიული განვითარების მხარდაჭერა, მათი 
საქმიანობის მხარდაჭერა. 
ჟურნალისტთა მაქსიმალური მონაწილეობა საზოგადოებრივი ცხოვრების მართვის ყველა სფეროში. 
ჟურნალისტთა კოოპერაციის მხარდაჭერა; დედაქალაქისა და რეგიონის ჟურნალისტთა ერთობლივი 
საქმიანობის მხარდაჭერა; რეგიონებში თავისუფალი მედიის მხარდაჭერა. 
ჟურნალისტების ყურადღების მიპყრობა და მათი კვალიფიკაციის გაუმჯობესება ისეთი მიმართულებებით, 
როგორიცაა უმცირესობათა უფლებები, კონფლიქტური რეგიონების პრობლემატიკა; საზოგადოებრივი 
ინტეგრაცია საქართველოში და ინტეგრაცია ევროპულ ღირებულებათა სისტემებში  

შპს „რუსთავი2 პრინტი" „სადისტრიბუციო ქსელი“  $ 30 000 
  

საერთაშორისო საზოგადოება 
დემოკრატიისა და სამართლიანი 
არჩევნებისათვის  

2 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნების მედია 
მონიტორინგი  

$ 19 300 
  

რადიოკომპანია „ძველი ქალაქი“  2003 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო 
პროცესების გაშუქება იმერეთის რეგიონში $ 4 644 

  

სამაუწყებლო კომპანია „ჰერეთი“  საქართველოს დამოუკიდებელი რადიოკომპანია 
არჩევნების გასაშუქებლად და დებატებისათვის 
პირდაპირ ეთერში $ 4 992 

  

ასოციაცია „ათინათი“  „არჩევნები და საზოგადოება“ $ 4 916 
  

მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების 
კავკასიური ინსტიტუტი 

ქართულ-რუსული საიტის - www.pankisi.info პროექტი
$ 9 378 

  

შპს დამოუკიდებელი ტელეკომპანია „მეგა 
ტვ“ 

„არჩევნები 2003“ 
$ 11 140 

  

სამაუწყებლო კომპანია „მეცხრე ტალღა“  „საინფორმაციო ახალი ამბების დამატება - არჩევნები 
2003“ $ 11 992 

  

შპს ტელე-რადიო კომპანია „თვალი" „თავისუფალი ტელევიზიის დახმარებით სწორი 
არჩევანი - დემოკრატიული საზოგადოების 
შესაქმნელად“ $ 6 000 

  

შ.პ.ს. A&A, გაზეთი "ფოთი"  თავისუფალი სიტყვა ფოთში  $ 4 000 
  

ფონდი "ღია საზოგადოება-საქართველოს" 
არჩევნების მხარდაჭერის პროგრამა 

კონტრიბუცია ფონდის არჩევნების მხარდამჭერი 
პროგრამისათვის $ 50 000 



  

პროექტებისთვის გამოყოფილი თანხა: $ 156 363 
პროგრამის საერთო ბიუჯეტი: $ 163 363 

კარლ პოპერის დებატების პროგრამა 

კარლ პოპერის დებატების პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს აქტიური და განათლებულ მოქალაქის 
ჩამოყალიბებას, რაც გულისხმობს მოზარდ თაობაში ინტელექტის, კრიტიკული და თავისუფალი აზროვნების 
განვითარებას. მოზარდმა არგუმენტირებულად უნდა ჩამოაყალიბოს საკუთარი აზრი და შესაბამისად პატივი 
სცეს სხვის მოსაზრებას. ამისათვის პროგრამა მიმართავს დებატებს - ეს არის კამათის ერთ-ერთი ყველაზე 
ეფექტური ფორმა, რომელიც ხელს უწყობს ინტელექტის, არგუმენტირებული მსჯელობის და ორატორული 
უნარის განვითარებას. დებატები შემეცნების პროცესს უფრო ხალისიანსა და უშუალოს ხდის. ამასთანავე 
მასწავლებელს აძლევს მოსწავლეებთან შემოქმედებითი თანამშრომლობის საშუალებას. 
 
საშუალო სკოლის პროგრამა - (კარლ პოპერის ფორმატი, პოლიტილური ფორმატი)  
მოეწყო სემინარები პროგრამაში ჩართვის სურვილის მქონე მასწავლებლებისათვის, როგორც რეგიონებში 
ასევვე დედაქალაქში; გადამზადდა პროგრამაში ჩართული ყველა მწვრთნელი; მოეწყო ეროვნული 
საზაფხულო ბანაკი; ჩატარდა ეროვნული ტურნირები; მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს დებატების 
საერთაშორისო ღონისძიებებში.  
 
საუნივერსიტეტო პროგრამა - (საპარლამენტო ფორმატი)  
ჩატარდა სემინარები სტუდენტებისათვის; უმაღლეს სასწავლებელში ჩამოყალიბდა და გაფართოვდა 
სადებატო კლუბები; ჩატარდა სტუდენტური ტურნირები; სტუდენტებმა მონაწილეობა მიიღეს დებატების 
საერთაშორისო ღონისძიებებში.  

სემინარები სკოლის მასწავლებლებისათვის და სტუდენტებისათვის $ 5 768 
  

სასკოლო და სტუდენტური ტურნირები $ 17 547 
  

საერთაშორისო ღონისძიებები $ 5 440 
  

დებატების ეროვნული საზაფხულო ბანაკი $ 15 370 
  

დებატების რესურს ცენტრის აღჭურვა $ 3 875 
  

პროექტებისთვის გამოყოფილი თანხა: $ 48 000 
პროგრამის საერთო ბიუჯეტი: $ 60 000 

ადგილობრივი თვითმმართველობის პროგრამა 

ადგილობრივი თვითმმართველობის პროგრამის ძირითად მიზნებს წარმოადგენს: ადგილობრივი 
თვითმმართველობის განვითარების ხელშეწყობა; ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა 
პროფესიული დონის ამაღლება; ადგილობრივი მმართველობისა და თვითმმართველობის არჩევნების 
მონიტორინგის პროცესის ხელშეწყობა; ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესის 
გამჭვირვალების უზრუნველყოფა; საზოგადოების აქტიური ჩაბმა ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.  
დასახული მიზნის მისაღწევად 2003 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის პროგრამა ყურადღებას 
ამახვილებდა შემდეგ პრიორიტეტულ მიმართულებებზე: მუნიციპალური ფინანსური რეფორმა; ტრენინგები 
ადგილობრივი ხელისუფლების აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების წევრთათვის და 



ახალგაზრდა ლიდერთათვის; ლიტერატურის მომზადება ადგილობრივი თვითმმართველობის სფეროში; 
გამჭვირვალება; მცირე გრანტების პროგრამა ადგილობრივი სათემო ორგანიზაციებისათვის.  

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 
საკრებულოთა ასოციაცია  

ურთიერთკავშირის გაძლიერება ადგილობრივ 
ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის $ 28 740 

  

საქართველოს დემოკრატიული 
განვითარების კავშირი 

თვითმმართველობა საზოგადოების სამსახურში  
$ 29 785 

  

საერთაშორისო ასოციაცია "კივიტას 
გეორგიკა 

თანამშრომლობა განვითარებისათვის 
$ 29 890 

  

სვანეთის ტურისტული ასოციაცია - კავშირი თვითმმართველობის განვითარება სვანეთში  $ 5 797 
  

სამოქალაქო განვითარების ცენტრი 
"ალტერნატივა" 

თანამონაწილეობითი დაგეგმვის ტრენინგი 
ახალგაზრდა ლიდერთათვის  $ 6 646 

  

საკრებულოთა დახმარება საქართველოში თვითმმართველობის სარკე $ 8 815 
  

დინამიკური ფსიქოლოგია განვითარებისა 
და დემოკრატიისათვის 

საკრებულოს წევრის 11 როლი  
$ 8 187 

  

სამოქალაქო განვითარების სააგენტო  ანტიკორუფციული საინფორმაციო ცენტრი  $ 11 251 
  

ფონდი "ღია საზოგადოება-საქართველოს" 
არჩევნების მხარდაჭერის პროგრამა 

კონტრიბუცია ფონდის არჩევნების მხარდამჭერი 
პროგრამისათვის $ 100 000 

  

პროექტებისთვის გამოყოფილი თანხა: $ 229 111 
პროგრამის საერთო ბიუჯეტი: $ 230 000 

სოციალური მეცნიერებების მხარდაჭერის პროგრამა 

სოციალური მეცნიერებების მხარდაჭერის პროგრამის უმთავრესი მიმართულებაა საქართველოში, და 
ამდენად, კავკასიაში, განათლების პროცესის გაუმჯობესების ხელშეწყობა სოციალური მეცნიერებების 
დარგში.  
საწყისს ეტაპზე პროგრამამ გასცა გრანტები, სამუშაოდ აუცილებელ საშუალებები, უზრუნველყო საჭირო 
ტექნიკით სამიზნე ინსტიტუტები, და ჩაატარა ინტენსიური ტრეინინგებს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა 
სხვადასხვა დარგებში მომუშავე მკვლევრებისა და მასწავლებლებისთვის. პროფესიონალთა ჯგუფმა 
კონკურსის საფუძველზე შეიმუშავა სასწავლო პროგრამები და ამჟამად უძღვება სასწავლო პროცესს; 
დაკომპლექტდა ბიბლიოთეკა, შეიქმნა რესურსების ცენტრი.  
სოციალურ მეცნიერებათა მხარდაჭერის პროგრამის სამიზნე დარგებია: სოციოლოგია, პოლიტიკური 
მეცნიერებები და საერთაშორისო ურთიერთობები და ამ დარგებში სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფა 
ახალი სამაგისტრო პროგრამების შექმნით.  
სოციალურ მეცნიერებათა მხარდაჭერის პროგრამით განხორციელდა:  
გაუმჯობესებული სასწავლო კურსებისა და სწავლების მეთოდოლოგიების შემუშავება და დანერგვა 
უნივერსიტეტებში. სახელმძღვანელოების მომზადება და გამოცემა. სასწავლო და სპეციალური უცხოენოვანი 
ლიტერატურის თარგმნა და გამოცემის ხელშეწყობა.  
კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის და პროფესიული უნარ-ჩვევების დასახვეწად საჭირო საშუალებებით 



უზრუნველყოფა. სწავლების პროცესის გაუმჯობესება და პროფესიულ ჩვევათა დახვეწის მიზნით 
საზაფხულო სკოლებისა და სემინარების მოწყობა. სპეციალური ინგლისური ენის სწავლება სოციალურ 
მეცნიერებებში დაკავებული პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტებისათვის (მაგისტრები და 
ასპირანტები). 
უმაღლესი განათლების პოლიტიკის ხელშეწყობა.  
სოციალური მეცნიერებების მხარდაჭერის პროგრამამ 2003 წელს დაასრულებს თავისი მუშაობა და 
განახორციელა შემდეგი აქტივობები: 
1) 2002 წელს დაწყებული პროექტების დასრულება; 
2) სოციალური მეცნიერებების კლასიკისა და თანამედროვე სამეცნიერო ლიტერატურის  
თარგმნა, რომელიც აუცილებელია სამაგისტრო სწავლებისათვის; 
3) სარესურსო ცენტრში საჯარო დისკუსიებისა და სემინარების ჩაატარება სოციალური  
მეცნიერებების აქტუალურ საკითხებზე, სოციალურ მეცნიერებებში ინტერდისციპლინარული 
მიმართულების განვითარებისათვის ხელშეწყობა; 
4) სარესურსო ცენტრისათვის საბიბლიოთეკო ფონდის შევსება და ტექნიკური მხარდაჭერა; 
5) განათლების რეფორმის ინსტიტუციონალური მხარდაჭერა; 

ლია მეზვრიშვილი ლია მეზვრიშვილის, როგოც სოციალურ მეცნიერებათა 
ქსელის სტიპენდიის კონკურსის გამარჯვებულის 
სტიპენდია $ 1 800 

  

ნოდარ ლადარია ნოდარ ლადარიას, როგოც სოციალურ მეცნიერებათა 
ქსელის სტიპენდიის კონკურსის გამარჯვებულის 
სტიპენდია $ 2 300 

  

იაგო კაჭკაჭიშვილის იაგო კაჭკაჭიშვილის, როგოც სოციალურ 
მეცნიერებათა ქსელის სტიპენდიის კონკურსის 
გამარჯვებულის სტიპენდია $ 1 800 

  

ნინო კიღურაძე ნინო კიღურაძის როგოც სოციალურ მეცნიერებათა 
ქსელის სტიპენდიის კონკურსის გამარჯვებულის 
სტიპენდია $ 800 

  

თამარ ბერეკაშვილი თამარ ბერეკაშვილის, როგოც სოციალურ 
მეცნიერებათა ქსელის სტიპენდიის კონკურსის 
გამარჯვებულის სტიპენდია $ 600 

  

მარინე მუსხელიშვილი მარინე მუსხელიშვილის, როგოც სოციალურ 
მეცნიერებათა ქსელის სტიპენდიის კონკურსის 
გამარჯვებულის სტიპენდია $ 2 000 

  

მამუკა ბიჭაშვილი მამუკა ბიჭაშვილის, როგოც სოციალურ მეცნიერებათა 
ქსელის სტიპენდიის კონკურსის გამარჯვებულის 
სტიპენდია $ 2 000 

  

გია ჟორჟოლიანი გია ჟორჟოლიანის, როგოც სოციალურ მეცნიერებათა 
ქსელის სტიპენდიის კონკურსის გამარჯვებულის 
სტიპენდია $ 2 000 

  

რევაზ ჯორბენაძე რევაზ ჯორბენაძის, როგოც სოციალურ მეცნიერებათა $ 2 000 



ქსელის სტიპენდიის კონკურსის გამარჯვებულის 
სტიპენდია 

  

მალხაზ მაცაბერიძე მალხაზ მაცაბერიძის, როგოც სოციალურ 
მეცნიერებათა ქსელის სტიპენდიის კონკურსის 
გამარჯვებულის სტიპენდია $ 2 000 

  

ლია მეზვრიშვილი ქრესტომათია თანამედროვე სოციალურ თეორიებში $ 627 
  

გია ჟორჟოლიანი სახელმძღვანელოს "თანამედროვე პოლიტიკური 
მეცნიერება" $ 840 

  

მალხაზ მაცაბერიძე სახელმძღვანელოების "პოლიტიკური ტექნოლოგიები" 
და" საარჩევნო კამპანია" მომზადება $ 866 

  

რევაზ ჯორბენაძე სახელმძღვანელოს "პოლიტიკური კონფლიქტების 
ანალიზი და მოგვარების ალტერნატიული გზები" 
მომზადება $ 750 

  

თამარ კიკნაძე თამარ კიკნაძის, როგორც სალექციო კურსების 
მომზადების მეხუთე კონკურსის გრანტიორის 
სტიპენდია და სამთვიანი სტაჟირება მენტორთან 
რათგერსის უნივერსიტეტში, ნიუ ჯერსი (აშშ) $ 10 404 

  

ნათელა დონაძე ნათელა დონაძის, როგორც სალექციო კურსების 
მომზადების მეხუთე კონკურსის გამარჯვებულის 
სტიპენდია $ 1 350 

  

ნინო ფირცხალავა, ემზარ ჯგერენაია 
(მთარგმნელები) 
ზურაბ კიკნაძე (სამეცნიერო რედაქტორი) 

მაქს ვებერის წიგნის "რჩეული ნაწერები რელიგიის 
სოციოლოგიაში" თარგმნისა და სამეცნიერო 
რედაქტირების დასრულება $ 3 866 

  

გიორგი სანიკიძე (მთარგმნელი) 
ზურაბ დავითაშვილი (სამეცნიერო 
რედაქტორი) 

რაიმონ არონის წიგნის "მშვიდობა და ომი ერებს 
შორის" თარგმნისა და სამეცნიერო რედაქტირების 
დასრულება $ 12 146 

  

მთარგმნელთა საინიციატივო ჯგუფი 
მალხაზ მაცაბერიძე (სამეცნიერო 
რედაქტორი) 

რობერტ ე. გუდინისა და ჰანს დიეტერ კლინგლემანის 
წიგნის "პოლიტიკური მეცნიერებების ახალი 
სახელმძღვანელო" თარგმნა და სამეცნიერო 
რედაქტირება $ 6 587 

  

ირაკლი ურუშაძე, თორნიკე თურმანიძე 
(მთარგმნელები) 
ნინო კიღურაძე (სამეცნიერო რედაქტორი) 

კენეტ ნ. უოლცის წიგნის "ადამიანი, სახელმწიფო და 
ომი - თეორიული ანალიზი" თარგმნისა და 
სამეცნიერო რედაქტირების დასრულება $ 2 145 

  

გიორგი ხელაშვილი (მთარგმნელი) ბარი ბუზანის წიგნის "ხალხი, სახელმწიფოები და $ 2 932 



დავით დარჩიაშვილი (სამეცნიერო 
რედაქტორი) 

შიში" თარგმნა და სამეცნიერო რედაქტირება  

  

ეკატერინე მეტრეველი (მთარგმნელი) 
ზურაბ დავითაშვილი (სამეცნიერო 
რედაქტორი) 

მაიკლ ჰეჩტერის წიგნის "ნაციონალიზმის შეჩერება" 
თარგმნა და სამეცნიერო რედაქტირება  

$ 3 234 
  

მარიამ მირიანაშვილი უმაღლესი სასწავლებლებისათვის ფსიქოლოგიის 
ბაზისური კურსის თარგმნა და გამოცემა $ 9 442 

  

სოციალური მეცნიერებების მხარდაჭერის 
პროგრამის შიდა პროექტი 

სალექციო კურსების მომზადების მეხუთე კონკურსის 
გამარჯვებულთა მენტორის, ნიუ ჯერსის რათგერსის 
უნივერსიტეტის პროფესორის, ჯოანა რეგულსკას 
ვიზიტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 
ლექციებისა და კონსულტაციების ჩასატარებლად $ 3 048 

  

სოციალური მეცნიერებების მხარდაჭერის 
პროგრამის შიდა პროექტი 

ნიუ ჯერსის რათგერსის უნივერსიტეტის 
პროფესორის, ჯოანა რეგულსკას სემინარი 
"გენდერული სწავლებანი" $ 719 

  

სოციალური მეცნიერებების მხარდაჭერის 
პროგრამის შიდა პროექტი 

აკადემიური წერის სემინარი მასწავლებლებისა და 
სოციალურ მეცნიერებათა სამაგისტრო მოდულის 
"საზოგადოება და პოლიტიკა" სტუდენტებისათვის. 
სემინარის ხელმძღვანელი- პროფ. ჯონ ჰარბორდი, 
ბუდაპეშტის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი, 
უცხო ენების სასწავლო ცენტრის დირექტორი.  $ 2 766 

  

სოციალური მეცნიერებების მხარდაჭერის 
პროგრამის შიდა პროექტი -  
საინიციატივო ჯგუფი შემდგარი 
სოციალური მეცნიერებების 
პრიორიტეტული სფეროების სამიზნე 
კათედრების ხელმძღვანელებისა და 
ლექტორებისაგან. 

სოციალური მეცნიერებების ტერმინოლოგიური 
ლექსიკონი (პროექტის განხორციელება დაიწყო 2002-
ში და დასრულდა 2003 წელს) 

$ 4 580 
  

სოციალური მეცნიერებების მხარდაჭერის 
პროგრამა და 
განათლების პოლიტიკის მართვის და 
დაგეგმვის საერთაშორისო ინსტიტუტი  

უმაღლესი განათლების კანონპროექტის მომზადება 
(პროექტის განხორციელება დაიწყო 2002 წელს 
პროგრამის ფარგლებში მომუშავე უმაღლესი 
განათლების რეფორმის სამუშაო ჯგუფმა, რომელიც 
2003 წელს ჩამოყალიბდა როგორც დამოუკიდებელი 
არასამთავრობო ორგანიზაცია - განათლების 
პოლიტიკის მართვისა და დაგეგმვის საერთაშორის 
ინსტიტუტი ) $ 5 264 

  

სოციალური მეცნიერებების მხარდაჭერის 
პროგრამა და 
განათლების პოლიტიკის მართვის და 
დაგეგმვის საერთაშორისო ინსტიტუტი  

უმაღლესი განათლების ინსტიტუტციონალური 
მენეჯმენტი  

$ 975 
  



განათლების პოლიტიკის მართვის და 
დაგეგმვის საერთაშორისო ინსტიტუტი  

ტრეინინგი ტრეინერთათვის და ექსპერტთათვის 
უმაღლესი განათლების ინსტიტუტციონალურ 
მენეჯმენტში $ 4 010 

  

სოციალურ მეცნიერებათა მხარდაჭერის 
პროგრამის ოპერაციული აქტივობა 

სოციალურ მეცნიერებათა სარესურსო ცენტრის 
ბიბლიოთეკისთვის ლიტერატურის შესყიდვა  $ 7 690 

  

სოციალურ მეცნიერებათა მხარდაჭერის 
პროგრამის ოპერაციული აქტივობა 

სოციალურ მეცნიერებათა სარესურსო ცენტრის 
ბაზაზე სოციალურ მეცნიერებათა სფეროს აქტუალურ 
თემებზე მოწვეულ ლექტორთა საჯარო ლექციები და 
დისკუსიები $ 696 

  

სოციალურ მეცნიერებათა მხარდაჭერის 
პროგრამის ოპერაციული აქტივობა 

სოციალურ მეცნიერებათა სარესურსო ცენტრის 
ადმინისტრირება და ტექნიკური სამუშაოები $ 3 558 

  

თამარ აბაშიძე თამარ აბაშიძის სამგზავრო გრანტი რომის 
უნივერსიტეტში, სოციალური ფსიქოლოგიის 
კათედრაზე, პროფ. ფრ. ავალონესთან სამეცნიერო 
თემაზე სამუშაოდ. თემის სათაური "ვერბალური და 
არავერბალური ქცევის მოდელები, როგორც 
შთაბეჭდილების მოხდენის საშუალება". $ 690 

  

გიორგი ხელაშვილი გიორგი ხელაშვილის სამგზავრო გრანტი მაკედონიაში 
ღია საზოგადოების ინსტიტუტის სემინარზე "Working 
in the European Higher Education Area-Implementation , 
Implications, Impact" მონაწილეობის მისაღებად $ 948 

  

მაია კალანდაძე სოციალური მეცნიერებების სარესურსო ცენტრის 
აკადემიური წერისა და სპეციალური ინგლისურის 
მასწავლებლის, მაია კალანდაძის სამგზავრო გრანტი 
ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის 
საერთაშორისო კონფერენციაში EATAW 
მონაწილეობისათვის (ბუდაპეშტი, უნგრეთი). $ 1 409 

  

სოროსის საერთაშორისო საგანმანათლებლო 
ცენტრი 

სტუდენტთა კონფერენცია  
$ 8 000 

  

პროექტებისთვის გამოყოფილი თანხა: $ 81 898 
პროგრამის საერთო ბიუჯეტი: $ 117 504 

მთარგმნელობითი პროგრამა 

მთარგმნელობითი პროგრამას ორი ძირითადი ფუნქცია აკისრია: პირველი, უზრუნველყოს სოციალურ 
მეცნიერებებსა და ჰუმანიტარულ სფეროში დასავლეთში არსებული ცნობილი თანამედროვე და კლასიკური 
სამეცნიერო ლიტერატურის თარგმნა და გამოცემა ქართულ ენაზე, და მეორე - ხელი შეუწყოს 
დამოუკიდებელი გამომცემლობის სექტორის ზრდასა და გაძლიერებას. 
მთარგმნელობითი პროგრამის 2003 წლის პრიორიტეტულ სფეროებად განისაზღვრა პოლიტიკური 
მეცნიერებები, საერთაშორისო ურთიერთობები, სოციოლოგია და ეკონომიკა.  
პრიორიტეტული სფეროების ფარგლებში შემუშავდა 2003 წლის რეკომენდირებული წიგნების სია 



(თანამედროვე, ინტერდისციპლინარული ლიტერატურის სანიმუშო მიღწევები), რომლებზეც დიდი 
მოთხოვნილებაა სამიზნე ჯგუფების მხრიდან და დაკავშირებულია ახალ სამაგისტრო პროგრამებთან ან 
შესაძლოა გამოყენებულ იქნას ბაკალავრიატში შესავლის ტიპის სახელმძღვანელოებად. პროგრამამ წლის 
განმავლობაში გამოაცხადა ორი კონკურსი რეკომენდირებული წიგნების სიიდან ლიტერატურის თარგმნასა 
და გამოცემაზე და ორი ტენდერი იმ წიგნების გამოცემაზე, რომელთა თარგმნა განხორციელდა ფონდის 
სოციალური მეცნიერებების მხარდაჭერის პროგრამის მიერ 2002 - 2003 წლებში.  
 

გამომცემლობა "ნეკერი" ნორბერტ ელიასის წიგნის "ცივილიზაციის პროცესი" 
თარგმნა და გამოცემა $ 12 757 

  

შპს გამომცემლობა "დიოგენე" პიერ ბურდიეს წიგნის "განსხვავება" თარგმნა და 
გამოცემა $ 9 746 

  

შპს გამომცემლობა "ლოგოს პრესი" სოციალურ მეცნიერებათა ტერმინოლოგიური 
ლექსიკონის გამოცემა $ 2 090 

  

გამომცემლობა "ჯისიაი" კენეტ უოლცის წიგნის "ადამიანი, სახელმწიფო და 
ომი" ქართული თარგმანის გამოცემა $ 1 596 

  

საგამომცემლო სახლი "მარსი" მაქს ვებერის წიგნის "რჩეული ნაწერები რელიგიის 
სოციოლოგიაში" ქართული თარგმანის გამოცემა $ 2 100 

  

საგამომცემლო სახლი "მარსი" რაიმონ არონის წიგნის "მშვიდობა და ომი ერებს 
შორის" ქართული თარგმანის გამოცემა $ 4 875 

  

საგამომცემლო სახლი "მარსი" ჟან-ფრანსუა ლიოტარის წიგნის "პოსტმოდერნული 
მდგომარეობა" ქართული თარგმანის გამოცემა $ 1 725 

  

გამომცემლობა "კოლორ-პრინტი 2" მაიკლ ჰეჩტერის წიგნის "ნაციონალიზმის შეჩერება" 
ქართული თარგმანის გამოცემა $ 1 205 

  

გამომცემლობა "კოლორ-პრინტი 2" რობერტ გუდინისა და ჰანს დიეტერ კლინგლემანის 
წიგნის "პოლიტიკური მეცნიერებების ახალი 
სახელმძღვანელო" ქართული თარგმანის გამოცემა $ 1 610 

  

პროექტებისთვის გამოყოფილი თანხა: $ 37 704 
პროგრამის საერთო ბიუჯეტი: $ 40 625 

საერთაშორისო განათლების საკონსულტაციო ცენტრი 

საერთაშორისო განათლების საკონსულტაციო ცენტრის მიზანია სათანადო ინფორმაცია მიაწოდოს იმ 
ქართველ სტუდენტებსა და პროფესიონალებს, რომელთაც სურთ სწავლის გაგრძელება ან კვალიფიკაციის 
ამაღლება აღმოსავლეთ, ცენტრალურ და დასავლეთ ევროპაში, აშშ-სა და თანამეგობრობის ქვეყნებში. 
 
2003 წელს ცენტრი აგრძელებდა თავის მუშაობას ძირითადად სოროსის ქსელის სტიპენდიების 
ადმინისტრირების მიმართულებით თბილისის ოფისის, ქუთაისის, ბათუმის, თელავისა და ახალციხის 
განყოფილებების მეშვეობით, სადაც მომხმარებელი იღებდა არა მხოლოდ თეორიულ ინფორმაციას არამედ 



შემდეგი სახის პრაქტიკულ დახმარებასაც: 
- ცენტრში არსებულ ბიბლიოთეკაში მსურველები სარგებლობდნენ სხვადასხვა სახის საინფორმაციო 
საშუალებებით, როგორიცაა საუნივერსიტეტო კატალოგები, გრანტებისა და სტიპენდიების მოსაძიებელი 
მეგზურები, სპეციალური თემატური ლიტერატურა, სხვადასხვა ტესტების მოსამზადებელი 
სახელმძღვანელოები: TOEFL, GMAT, GRE და სხვა, რომლებიც მოწოდებულია მსოფლიოს სხვადასხვა 
უნივერსიტეტიდან, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტიდან და საქართველოშI 
ამერიკის საელჩოს განათლებისა და კულტურის განყოფილების მიერ; 
- ინფორმაციის მოპოვება და ტეტსების მომზადება ინტერნეტის მეშვეობით საერთაშორისო განათლების 
საკონსულტაციო ცენტრის ინტერნეტ-ცენტრში, რომლითაც სარგებლობა ხდებოდა უფასოდ, წინასაწრი 
ჩაწერის საფუძველზე; 
- ქართველი და უცხოელი ლექტორებისა და მრჩევლების მიერ, რეგულარულად, კვირაში ორჯერ, 
იმართებოდა სტუდენტებთან შეხვედრები და თემატური ლექციები სხვადასხვა ქვეყნის უმაღლეს 
სასწავლებლებში სწავლის გაგრძელების საშუალებების, სათანადო უნივერსიტეტებისა და ფინანსური 
დახმარების მოძიების შესახებ, ასევე წინასამგზავრო ორიენტაციები და სემინარები საგანაცხადო ფორმების 
შევსებისა თუ რეზიუმეებისა და თავისუფალი თემების დაწერის ტექნიკის შესახებ. კვირაში ერთხელ ასევე 
უცხოელი სტუმრების მიერ ეწყობოდა ფილმების ჩვენება შემდგომი დისკუსიებით. 
 
წინა წლების მსგავსად 2003 წელს საერთაშორისო განათლების საკონსულტაციო ცენტრს გამოცხადებული 
ჰქონდა 15 სხვადასხვა კონკურსი როგორც საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პროგრამებში, ასევე გრძელ და 
მოკლევადიან სტაჟირებებსა და საზაფხულო სკოლებში მონაწილეობის მსურველთათვის. სოროსის მიერ 
დაფინანსებულ სასწავლო პროგრამებში მონაწილეებს საერთაშორისო განათლების საკონსულტაციო 
ცენტრში აგრეთვე შეეძლოთ მიეღოთ სამგზავრო გრანტები;  
2002 წლისაგან განსხვავებით 2003 წელს პროგრამის დახურვის გამო ცენტრს გამოაკლდა ერთწლიანი 
გაცვლითი პროგრამა ამერიკის შეერთებულ შტატებში უმაღლესი სასწავლებლების მეორე კურსის 
სტუდენტებისათვის (UEP), სამაგიეროდ დაემტა ერთწლიანი გაცვლითი პროგრამა აშშ-ში საშუალო 
სკოლების მეათეკლასელთათვის და მოკლევადიანი საზაფხულო სკოლები ჩეხეთსა და ამერიკის შეერთებულ 
შტატებში. 
 
2003 წელს საერთაშოსრისო განათლების საკონსულტაციო ცენტრი ადმინისტრირებას უკეთებდა შემდეგ 
პროგრამებს: 
აკადემიური პროგრამები: 
1.- ოთხწლიანი პროგრამა ბაკალავრის ხარისხის მოსაპოვებლად ბულგარეთის ამერიკულ უნივერსიტეტში 
(AUBG); 
შემოვიდა სულ 5 განაცხადი, სასწავლებლად გაემგზავრა 2 სტუდენტი; 
2. - ერთწლიანი გაცვლითი პროგრამა ა შშ-ს უმაღლეს სკოლებში საშუალო სკოლის მოსწავლეებისათვის და 
მოკლევადიანი საზაფხულო სკოლები აშშ-ში და ჩეხეთში 
შემოვიდა სულ 65 განაცხადი, აქედან 
- ერთწლიან პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად შეირჩა 5 მოსწავლე; 
- საერთაშორისო სამართლის საზაფხულო სკოლაში ( აშშ) მონაწილეობის მისაღებად - 2 
- უესტ ჩესტერის უნივერსიტეტის (აშშ) საზაფხულო სკოლაში - 3 
- ოლომოუცის ახალგაზრდა ლიდერთა საზაფხულო უნივერისტეტში (ჩეხეთი) - 2 
3.- ერთწლიანი და ორწლიანი პროგრამები მაგისტრის ხარისხის მოსაპოვებლად ბუდაპეშტის ცენტრალური 
ევროპის უნივერსიტეტში (CEU); 
შემოვიდა 134 განაცხადი, სასწავლებლად გაემგზავრა 16 სტუდენტი; 
4.- წელიწადნახევრიანი მაგისტრატურა ბიზნესის ადმინისტრირებაში ცენტრალური ევროპის 
უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლაში; 
შემოვიდა 5 განაცხადი, გაემგზავრა 1 სტუდენტი; 
5.-6. ერთწლიანი სამაგისტრო პროგრამები უორუიკისა (Warwick ) და ედინბურგის ( Edinburgh) 
უნივერსიტეტებში, დიდი ბრიტანეთი; 
Warwick-ის უნივერსიტეტის კონკურსში შემოვიდა 50 განაცხადი, გაემგზავრა 1 სტუდენტი; 
Edinburgh-ის უნივერსიტეტის კონკურსში შემოვიდა 18 განაცხადი, გაემგზავრა 2 სტუდენტი. 
7.- ორწლიანი პროგრამა მაგისტრის ხარისხის მოსაპოვებლად სოციალურ მუშაკთათვის აშშ-ს სხავდასხვა 
უნივერსიტეტებსა და კოლეჯებში (SWF); 
შემოვიდა 25 განაცხადი, კონკურსში გაიმარჯვა 2 აპლიკანტმა. 
8.- სოროსის დამატებითი გრანტების პროგრამა საქართველოს იმ მოქალაქეებისათვის, რომლებიც სწავლობენ 



მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის უმაღლეს სასწავლებლებში 
(SSGP); 
შემოვიდა სულ 11 განაცხადი, დამატებითი დაფინანსება მიიღო 4 სტუდენტმა; 
9.- გლობალური დამატებითი გრანტების პროგრამა დასავლეთ ევროპისა და აშშ-ს უმაღლესი 
სასწავლებლების ქართველი დოქტორანტებისათის (GSGP); 
შემოვიდა 3 განაცხადი, გრანტი მიიღო 1 სტუდენტმა. 
 
მოკლე და გრძელვადიანი სტაჟირებები და საზაფხულო სკოლები ახალგაზრდა მეცნიერთა და უმაღლესი 
სასწავლებლების პროფესორ- მასწავლებელთათვის: 
10. - ოქსფორდის კოლეჯებში კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები (Oxford Colleges Hospitality Scheme); 
შემოვიდა 19 განაცხადი, გაემგზავრა 3 კაცი. 
11.- ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამების სარესურსო ცენტრი ბუდაპეშტში (CRC); 
შემოვიდა 14 განაცხადი, გაემგზავრა 9 კაცი; 
12.- ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამების განვითარების ცენტრი ბუდაპეშტში 
(CDC); 
შემოვიდა 18 განაცხადი, დადებითი პასუხი მიიღო 3 აპლიკანტმა; 
13. - ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის საზაფხულო სკოლა (SUN); 
შემოვიდა 29 განაცხადი, გაემგზავრა 15 კაცი. 
14.- უმაღლესი სკოლების ახალგაზრდა მასწავლებელთა ორწლიანი გადამზადება - სტაჟირება ამერიკის 
შეერთებულ შტატებში (FDF); 
შემოვიდა 12 განაცხადი, გაიმარჯვა 4 აპლიკანტმა. 
15.- ნაწილობრივ დაიფარა ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის 13 სტუდენტის ბუდაპეშტში მგზავრობის 
ღირებულება. 
 
საერთაშოსრისო განათლების საკონსულტაციო ცენტრის მიმდინარე პროგრამებში 2003 წელს სულ შემოვიდა 
421 განაცხადი, რომელთაგან კონკურსში გაიმარჯვა 88 აპლიკანტმა. 
 
 
 

 

პროგრამის საერთო ბიუჯეტი: $ 121 000 

ხელოვნებისა და კულტურის ეროვნული პროგრამა 

2003 წელს ხელოვნებისა და კულტურის ეროვნული პროგრამის მიზნები და ამოცანებია კულტურული 
პოლიტიკის განვითარება; ტრენინგი, გადამზადება და განათლება ხელოვნებისა და კულტურის სფეროში; 
საქართველოში მცხოვრებ სხვადასხვა ხალხთა კულტურათა დიალოგის ხელშეწყობა; საქართველოს 
კულტურული იმიჯის გაფართოვება საქართველოს ფარგლებს გარეთ. 
 
2003 წლის ხელოვნებისა და კულტურის ეროვნული პროგრამის პრიორიტეტებია: 
1. კულტურის პოლიტიკის განვითარება; 
 
2. ხელოვნების მენეჯმენტის განვითარება განათლებისა და ტრენინგების გზით;  
 
3. ინოვაციური მულტი-ეთნიკური პროექტები და ინიციატივები; 
 
4. საქართველოს კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაცია საქართველოს ფარგლებს გარეთ 
(კულტურული ტურიზმის განსავითარებლად მიმართული საქმიანობის ჩათვლით). 

საინიციატივო ჯგუფი.  
ავტორი: მ.ჩიხრაძე 
დირექტორი:მ.მეძმარიაშვილი 

”თბილისი, მოსკოვი,პარიზი 1910-1920წწ.” 

$ 4,595 
  



საინიციატივო ჯგუფი. 
ავტორი: გ.ჩოხელი 
დირექტორი: მ.გურული 

დოკუმენტური ვიდეო ფილმი"უცნობი ფიროსმანი" 

$ 4900 
  

ორგანიზაცია. "კულტურული 
მემკვიდრეობის საქართველოს ცენტრი" 
ავტორი და დირექტორი: დ.ხოშტარია 

"ვახტანგ ჯობაძის წიგნის ქართული გამოცემის 
მომზადება" 

$ 1 126 
  

ორგანიზაცია:ი.გრიშაშვილის სახ. 
თბილისის სახელმწიფო მუზეუმი 
ავტორი:ლ.მამაცაშვილი, ნ.მახათაძე 
დირექტორი: ლ.მამაცაშვილი 

"ალექსანდრე როინაშვილი-პირველი ქართველი 
მესურათხატე" 

$ 4000 
  

ავტორი და დირექტორი: ნ.ჩართოლანი "სვანური ტექსტები და ლექსიკა ქართული 
თარგმანით, ბალსზემური დიალექტი" $ 2632.76 

  

ორგანიზაცია: საქართველოს მეცნიერებათა 
აკადემიის გ.ჩუბინაშვილის სახ.ქართული 
ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის 
მატერიალური კულტურის ძეგლთა 
აღწერილობის განყოფილება. 
ავტორი: ნ.ანდღულაძე, ალ.დავითაშვილი 
დირექტორი: ნ.ანდღულაძე 

"კახეთის ხუროთმოძღვრებისა და კედლის 
მხატვრობის ძეგლთა დოკუმენტაცია (მონაცემთა 
კომპიუტერული ბაზისთვის "შუა საუკუნეების 
ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები")" 

$ 2 325 
  

საინიციატივო ჯგუფი. 
ავტორი და დირექტორი: ი.ხუსკივაძე 

"შუა საუკუნეების ქართული კედლის მხატვრობის 
უცნობი და ნაკლებად ცნობილი ძეგლთა ფიქსაცია" $ 2952 

  

საინიციატივო ჯგუფი: "იერუსალიმის 
ქართველ მეცნიერთა ექსპედიცია" 
ავტორი: დ.ცხადაძე, თ.მგალობლიშვილი 
დირექტირი: დ.ცხადაძე 

"ქართველები წმინდა მიწაზე"(ფოტოგამოფენა) 

$ 4831 
  

ავტორი და დირექტორი: მ.ბულია "ნათლისმცემლის მონასტრის მოხატულობათა 
ფიქსაცია და ტექნიკური კვლევა" $ 1727 

  

ავტორი და დირექტორი: ქ.მიქელაძე "თეძმის ხეობის კედლის მხატვრობის დოკუმენტაცია 
და ფოტოფიქსაცია" $ 2641 

  

ავტორი და დირექტორი: ჯ. 
კალატოზიშვილი 

"რეჟისორ მიხეილ კალატოზოვის საიუბილეო 
საღამო"(ფოტო გამოფენა) $ 1650 

  

საინიციატივო ჯგუფი. 
ავტორი და დირექტორი:ნ.შერვაშიძე 

"ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის ექსპონატთა 
მონაცემთა კომპიუტერული ბაზის შექმნისთვის" $ 4885,87 

  

ორგანიზაცია:"ხელოვნების 
ინტერდისციპლინარუელი კვლევისა და 
განვითარების ლაბორატორია" 

"წიგნების ტრანპორტირება სახელოვნებო-
კულტუროლოგიური, სამეცნიერო 
ბიბლიოთეკისათვის" $ 282,45 



ავტორი/ დირექტორი: ნ.ყიფიანი 

  

ავტორი/დირექტორი: თ.წულუკიძე "კიევში, ვ.ჰოროვიცის სახ. ახალგაზრდა პიანისტთა 
საერთაშორისო კონკურსში ხატია ბუნიათიშვილის 
მონაწილეობა.სამგზავრო გრანტი " $ 300 

  

ორგანიზაცია:თანამედროვე 
ხელოვნებისგანვითარებისა და 
პოპულარიზაციის ცენტრი 
ავტორი/დირექტორი: ხ.ჩხეიძე 

"მინანქრის I საერთაშორისო გამოფენა-კონკურსი" 

$ 4 430,32 
  

საინიციატივო ჯგუფი. 
ავტორი/დირექტორი:თ.ჯაფარიძე 

"ახალი სიტყვა სახვითი ხელოვნების ისტორიაში" 
$ 4 986 

  

ორგანიზაცია:IBCCD 
ავტორი: ს.ოგგი (UNESCO) 
დირექტორი: ი.მღებრიშვილი 

UNESCO-ს ინციატივა "რეგიონალური მრგვალი 
მაგიდა სამხრეთ კავკასიის მუზეუმებისათვის. 
ტრენინგების პროგრამის მოსამზადებლად" $ 2000 

  

ორგანიზაცია: "თბილისის თეატრალური 
ცენტრი" 
ავტორი/დირექტორი: ავ. ვარსიმაშვილი 

"თავისუფალი თეატრისთვის" 

$ 5300 
  

ორგანიზაცია: მეთოჯინეთა კლუბი 
ავტორი/დირექტორი: ნ.დოლაქიძე 

"ზეთის ჯოჯოხეთი" 
$ 4725,43 

  

ავტორი/დირექტორი: მ.ჯანჯალია "საქართველოს ძველი ქალაქები. ქუთაისი" $ 5911 
  

ორგანიზაცია: ასოციაცია "სიახლენი, 
ინფორმაციული სერვისი" 
ავტორი/დირექტორი: ნ.პავლიაშვილი 

"კულტურის ორგანიზაციების მენეჯმენტი 
რეგიონებში" 

$ 3251 
  

ორგანიზაცია: ასოციაცია "მერიდიანი" 
ავტორი/დირექტორი: ნ. კიტოვანი 

"ცემი 2004". სემინარი და ტრენინგი ზუგდიდისა და 
ქუთაისის მუზეუმების თანამშრომელთათვის. $ 5 355.02 

  

საინიციატივო ჯგუფი 
ავტორი:თ.გაბუნია 
დირექტორი:გ.მორბედაძე 

"სამშვილდე-მივიწყებული ნაქალაქარი" 

$ 4974 
  

ორგანიზაცია: კინოხელოვნების ცენტრი 
"პრომეთე" 
ავტორი/დირექტორი: გ.ჩხეიძე 

კონფერენცია-სემინარი "მუნიციპალური კინოთეატრი"

$ 1804,87 
  

ორგანიზაცია: "საქართველოს მუსიკალური 
საზოგადოება" 
ავტორი/დირექტორი: მ.ახმეტელი 

"კამერული ანსამბლების ს.ცინცაძის სახ. II კონკურსი" 

$ 4060 
  



ორგანიზაცია: აღმოსავლეთმცოდნეობის 
ინსტიტუტი 
ავტორი: თ. გამყრელიძე 
დირექტორი: გ.სანიკიძე 

"ისლამი და მუსლიმები თანამედროვე 
საქართველოში" 

$ 6029 
  

საინიციატივო ჯგუფი. 
ავტორი/დირექტორი: მ.ციციშვილი 

"თბილისი ქართველი და საქართველოში მოღვაწე 
უცხოელი მხატვრების შემოქმედებაში მე-18 ს. 
დასასრულიდან მე-20 საუკუნის 40-იან წლებამდე" $ 3974 

  

საინიციატივო ჯგუფი 
ავტორი: ე. ჯგერენაია 
დირექტორი: დ. კანდელაკი 

"კათოლიკეები საქართველოში" 

$ 4 000 
  

ავტორი/დირექტორი: გ.იუსტინსკაია "პოლონელები-საქართველოს მხატვრები" $ 3954,8 
  

ორგანიზაცია: ასოციაცია "ფენიქსი" 
ავტორი/დირექტორი: მ.ანთაძე 

"საქართველოში მცხოვრები სხვადასხვა ეროვნების 
ბავშვთა დაახლოება საბავშვო თეატრის საშუალებით" $ 3983.85 

  

პროექტებისთვის გამოყოფილი თანხა: $ 110 129 
პროგრამის საერთო ბიუჯეტი: $ 198 000 

ეკონომიკური განვითარების პროგრამა 

2003 წელს ფონდი “ღია საზოგადოება-საქართველოს” ეკონომიკური განვითარების პროგრამის მიზანი იყო 
საქართველოში მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა.  
ამ მიზნის მისაღწევად ფონდმა შემდეგი ღონისძიებები გაატარა:  
1. დაუჭირა მხარი მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის დარგში მომუშავე ისეთ 
ორგანიზაციებს, რომელთა მიერ წარმოდგენილი პროექტები მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარებას 
განაპირობებდნენ.  
2. კომერციულ ბანკთან თანამშრომლობის საფუძველზე, განახორციელა სესხების პროგრამა 
გამომცემელთათვის, სასკოლო სახელმძღვანელოების გამოსაცემად 
3. მხარი დაუჭირა მიკროფინანსირების და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას სამცხე-ჯავახეთის 
რეგიონში.  

ჯუნიორ ეჩივმენტი - საქართველო  ეკონომიკის პედაგოგთა მომზადება  $ 32 829 
  

გიორგი მიქელაძე  გიორგი მიქელაძის განცხადება  $ 500 
  

"ვორლდ ვიჟენ" მიკროსაფინანსო პროექტი სამცხე-ჯავახეთის 
რეგიონში $ 150 000 

  

ახალციხის ბიზნეს ცენტრი ("აბც")  მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა სამცხე-
ჯავახეთის რეგიონში $ 28 124 

  

საგარანტიო ფონდი თი-ბი-სი ბანკში სესხების პროგრამა სასკოლო სახელმძღვანელოების 
გამომცემელთათვის $ 58 837 

  



პროექტებისთვის გამოყოფილი თანხა: $ 270 290 
პროგრამის საერთო ბიუჯეტი: $ 324 337 

ქალთა პროგრამა 

თანმიმდევრულ და მიზანდასახული საქმიანობა ღია საზოგადოების ინსტიტუტის ქალთა ქსელური 
პროგრამების განსახორციელებლად: ქალთა მიმართ ძალადობის დაძლევა; გენდერული განათლება; მასმედია 
და გენდერული პოლიტიკა; საქართველოს ჩართვა ქალთა გლობალურ მოძრაობაში.  
ქალთა მოძრაობის რეგიონალური განვითარების ხელშეწყობა და ეთნოკულტურული გაუცხოების დაძლევა, 
როგორც ქალთა ეროვნული პროგრამის უპირატესი მიმართულებები 2001 წლიდან, გათვალისწინებულია 
ქსელურ პროგრამათა განვითარების სტრატეგიებში.  

ნინო ბაქაქური სახელმძღვანელო "როგორ დავიცვათ ჩვენი უფლებები 
ადამიანის ტრეფიკინგისა და ოჯახური ძალადობის 
შემთხვევებში". $ 2 000 

  

ძალადობისგან ქალთა და ბავშვთა დაცვის 
გურიის რეგიონალური კომიტეტი 

ვმუშაობთ ერთად უკეთესი მომავლისთვის. 
$ 3 000 

  

ძალადობისგან ქალთა და ბავშვთა დაცვის 
შიდა ქართლის რეგიონალური კომიტეტი 

ერთად - ძალადობის წინააღმდეგ. 
$ 2 990 

  

ძალადობისგან ქალთა და ბავშვთა დაცვის 
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური 
კომიტეტი 

ქალისა და ბავშვის უფლებათა დაცვა საზოგადოების 
მოვალეობაა. 

$ 2 998 
  

ძალადობისგან ქალთა და ბავშვთა დაცვის 
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური კომიტეტი

ძალადობა ბოროტებაა. 
$ 3 000 

  

ტრენერთა გაერთიანებული გუნდი ტრენინგები საქართველოს რეგიონებში დასაქმებული 
პოლიციელებისთვის (პროექტის თბილისში 
გაგრძელება). $ 4 500 

  

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი საპილოტო პროექტი კრიზისული ცენტრების 
განვითარებისთვის საქართველოში. $ 19 235 

  

ქეთევან წურწუმია სამგზავრო გრანტი კიევის საერთაშორისო ტრენინგში 
მონაწილეობისთვის გენდერული ძალადობის 
საწინააღმდეგო 16 დღიანი კამპანიის ჩასატარებლად. $ 350 

  

ლელა ჯალაღონია სამგზავრო გრანტი კიევის საერთაშორისო ტრენინგში 
მონაწილეობისთვის გენდერული ძალადობის 
საწინააღმდეგო 16 დღიანი კამპანიის ჩასატარებლად. $ 350 

  

"სტუდიომობილი - აქცენტი მოძრაობაზე" დოკუმენტური ფილმი თემაზე - ოჯახი გენდერულ 
ჭრილში.  $ 5 462 

  

ნონა ქადაგიშვილი ძალადობისგან ქალთა და ბავშვთა დაცვის ხარისხის $ 500 



ამაღლება კახეთის რეგიონში. 

  

ნინელი კალანდაძე "მედიატორი" $ 500 
  

მაია მეცხვარიშვილი ძალადობა დანაშაულია. $ 499 
  

ირმა მოსულიშვილი სტატიების ციკლი ქალთა და ბავშვთა მიმართ 
ძალადობის წინააღმდეგ. $ 499 

  

ევა ლომთაძე კრავთა დუმილი. $ 498 
  

ლია კილაძე "კმარა დუმილი!" $ 500 
  

პროგრამის "განათლება 
უფლებამოსილებისთვის" ტრენერთა 
საინიციატივო ჯგუფი 

უფლებამოსილებითი განათლება - 2003 

$ 10 810 
  

ქალების ინიციატივა თანამშრომლობისთვის თანამშრომლობა გენდერის სწავლების 
განვითარებისთვის საქართველოში. $ 10 814 

  

ნესტან ჩხიკვაძე ეთერ ბაგრატიონი, "განვლილი ცხოვრების გახსენება" -
XX საუკუნის საქართველოს ქრონიკა. $ 1 500 

  

მარინე ბერიძე პირდაპირი რეპორტაჟები წარსულიდან. $ 1 500 
  

გიორგი ცოცანიძე ჩეჩნეთისა და დაღესტნის საზღვრებთან (XX საუკუნე). $ 1 500 
  

ცისანა გოდერძიშვილი საქართველოში მაცხოვრებელი მოლოკნები. $ 1 494 
  

ია მერკვილაძე ქალთა ზეპირი ისტორიები (ბრძოლა 
სამართლიანობისა და ადამიანის უფლებების 
დასაცავად). $ 1 500 

  

თამარ შარაბიძე ქართველი ქალები: 20-50-იანი წლების საბჭოთა 
პოლიტიკური რეპრესიები. $ 1 300 

  

ნინო პოპიაშვილი შერეული ოჯახი და ქართულ-ოსური კონფლიქტი. $ 1 500 
  

ზეინაბ ფილიპოვა აჭარის წარსულიდან. $ 628 
  

ქალთა პროგრამა კონტრაქტები ქალთა ზეპირი ისტორიების კოლექციის 
სათარგმნელად.  $ 1 360 

  



ელისო ამირეჯიბი ქართულად თარგმნა და გამოცემა წიგნისა "ისწავლე 
პატიება", "ცოდვა თუ დაავადება" (ავტორები: ევა 
ვოიდილო, ვიქტორ ოსიატინსკი). $ 2 221 

  

ქალთა კლუბი "პეონი" ნარკომანიის მკურნალობა ციხეებში - "ატლანტისის" 
პროგრამის სემინარი. $ 4 130 

  

ელისო ამირეჯიბი ევა ვოიდილოს წიგნის "მე თავისუფლებას ვირჩევ" 
ქართულად თარგმნა და გამოქვეყნება. $ 1 520 

  

გიორგი ჭეიშვილი სამგზავრო გრანტი ციხეებში ნარკომანიის 
მკურნალობის ვარშავის საერთაშორისო სემინარზე 
დასასწრებად. $ 960 

  

გიორგი ასათიანი სამგზავრო გრანტი ციხეებში ნარკომანიის 
მკურნალობის ვარსავის საერთაშორისო სემინარში 
მონაწილეობისთვის. $ 960 

  

ელისო ამირეჯიბი ქართულად თარგმნა და გამოცემა ვიქტორ 
ოსიატინსკის წიგნისა "დანაშაულისა და სასჯელის 
შესახებ". $ 1 609 

  

მარინა სოლომონიშვილი სამგზავრო გრანტი მონაწილეობის მისაღებად ებრაელ 
ქალთა საჭოს საერთაშორისო შეხვედრაში 
(ხორვატიაში). $ 915 

  

ია ვერულაშვილი სამგზავრო გრანტი მენოპაუზის საკითხებში 
შეთანხმების სერთაშორისო კონფერენციაში 
მონაწილეობისთვის (საბერძნეთი). $ 750 

  

ელენე რუსეცკი სამგზავრო გრანტი მონაწილეობის მისაღებად 
პროგრამის "განათლება უფლებამოსილებისთვის" 
ტრენერთა ტრენერების მოსამზადებელ 
საერთაშორისო ტრენინგში (უკრაინა).  $ 450 

  

გულნარა ჩხიკვაძე სამგზავრო გრანტი მონაწილეობის მისაღებად 
პროგრამის "განათლება უფლებამოსილებისთვის" 
ტრენერთა ტრენერების მოსამზადებელ 
საერთაშორისო სემინარში (უკრაინა). $ 450 

  

პაატა ჩორგოლაშვილი სამგზავრო გრანტი მონაწილეობის მისაღებად 
პროგრამის "განათლება უფლებამოსილებისთვის" 
ტრენერთა ტრენერების მოსამზადებელ 
საერთაშორისო ტრენინგში (უკრაინა). $ 450 

  

იამზე ქაჯაია სამგზავრო გრანტი მონაწილეობის მისაღებად 
უკრაინის ფილანთროპიის ცენტრისგან $ 630 



ორგანიზებულ, ფონდების მოზიდვის 
საკითხებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სემინარში 
(კიევი). 

  

ეკატერინე ფირცხალავა სამგზავრო გრანტი მონაწილეობის მისაღებად 
პროგრამის "განათლება უფლებამოსილებისთვის" 
მირგოროდის საზაფხულო სკოლაში (უკრაინა). $ 490 

  

გუგული მაღრაძე სამგზავრო გრანტი მონაწილეობის მისაღებად 
პროგრამის "განათლება უფლებამოსილებისთვის" 
მირგოროდის საზაფხულო სკოლაში (უკრაინა). $ 490 

  

ზაალ კიკვიძე სამგზავრო გრანტი მონაწილეობის მისაღებად 
საერთაშორისო კონფერენციაში "გენდერული 
საყრდენები, ტრანსნაციონალური პოლიტიკა: 
გადააზრებული თანამედროვე რეალიები" (კაირო). $ 1 280 

  

საქართველოს აზერბაიჯანელ ქალთა 
კავშირი 

ქალთა საინფორმაციო მხარდაჭერის ცენტრი 
მარნეულში. $ 4 558 

  

ქალთა პოლიტიკური რესურს-ცენტრი ჟურნალისტთა გენდერული ქსელის ჩართვა მედია 
კამპანიაში "ქალთა მხარდაჭერა საოპარლამენტო 
არჩევნებში". $ 2 400 

  

თინა ალბოროვა სამგზავრო გრანტი მაშავის ცენტრის 
საგანმანათლებლო კურსის "ქალთა ლიდერობა 
სამოქალაქო საზოგადოებაში" მოსასმენად (ისრაელი). $ 250 

  

ლელა გაფრინდაშვილი სამგზავრო გრანტი მონაწილეობის მისაღებად 
სემინარში "გენდერი და განათლება" (ბუხარა, 
უზბეკეთი).  $ 617 

  

გუგული მაღრაძე სამგზავრო გრანტი მონაწილეობის მისაღებად 
სემინარში "გენდერი და განათლება" (ბუხარა, 
უზბეკეთი). $ 617 

  

თამარ ბალავაძე სამგზავრო გრანტი მონაწილეობის მისაღებად 
საერთაშორისო სემინარში "გენდერი და განათლება" 
(ბუხარა, უზბეკეთი). $ 593 

  

ქალთა პროგრამა საქართველოს დელეგაციის მონაწილეობა პროგრამის 
"გენდერი და განათლება" ბუხარის საერთაშორისო 
შეხვედრაში. $ 826 

  

ქალთა პროგრამა ქართული დელეგაციის მონაწილეობა დოკუმენტური 
ფილმების საერთაშორისო კინოფესტივალებში. $ 3 738 

  



მშვიდობის კორპუსის მოხალისენი 
საქართველოში 

გოგონათა ლიდერობის ბანაკი - 2003. 
$ 2 870 

  

ქალთა პროგრამა ქალთა ქსელური პროგრამის კოორდინატორისა და 
აზერბაიჯანელი კოლეგების საქმიანი ვიზიტები 
თანამშრომლობის სამომავლო გეგმების 
შესამუშავებლად. $ 340 

  

ქალთა პროგრამა ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის 
პრეზენტაცია და თანამშრომლობის პერსპექტივები. $ 396 

  

ქალთა პროგრამა კონკურსი ჟურნალისტებისთვის: "ძალადობისგან 
ქალთა და ბავშვთა დასაცავად" (10 პრემია). $ 3 205 

  

ქალთა პროგრამა წიგნების კოლექციის მიღება სოციალური და 
გენდერული პოლიტიკის ინსტიტუტისგან. $ 626 

  

ქალთა პროგრამა საქმიანობა ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი 
წევრი გუნდების მხარდასაჭერად. $ 353 

  

ქალთა პროგრამა მონაწილეობა შეხვედრაში "ქალთა ფონდების 
ჩამოყალიბება და განვითარება" (კიევი). $ 692 

  

ქალთა პროგრამა პროგრამის კოორდინატორის მონაწილეობა ღია 
საზოგადოების ინსტიტუტის ქალთა ქსელური 
პროგრამის ყოველწლიურ შეხვედრაში (სტამბული). $ 738 

  

პროექტებისთვის გამოყოფილი თანხა: $ 120 911 
პროგრამის საერთო ბიუჯეტი: $ 131 094 

კანონი უზენაესობის პროგრამა 

სამართლის პროგრამის მიზანია სამართლებრივი რეფორმის ხელშეწყობა, ადამიანის უფლებების დაცვის 
გარანტიების უზრუნველყოფა, იურიდიული განათლების ამაღლება, აგრეთვე კორუფციისა და ადამიანის 
უფლებათა დარღვევების მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულობის კლიმატის შექმნა საზოგადოებაში, 
განსაკუთრებით კი ჩამოყალიბების ეტაპზე მყოფ საშუალო ფენაში.  
 
პროგრამა ხორციელდება ინსტიტუტი “ღია საზოგადოების სამართლებრივი ინიციატივის” 
თანადაფინანსებით. 

   

არჩევნების მხარდამჭერი პროგრამა 

სამართლიანი არჩევნების მხარდაჭერა: ამომრჩეველთა სხვადასხვა ჯგუფების მობილიზება არჩევნებში 
აქტიური მონაწილეობის მიზნით, წინსაარჩევნი პოლიტიკური დებატების მხარდაჭერა და ამომრჩევლეთა 
ინფორმირებულობის გაზრდა არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებაში.  

სტუდენტურ გაერთიანებათა სათათბირო  დიალოგი და თავისუფალი არჩევანი $ 5 665 



ევრო-კავკასიური თანამშრომლობის 
ასოციაცია  

ინფორმაციული ამომრჩეველი  
$ 7 686 

დემოკრატიის ხელშეწყობის ცენტრი აირჩიე შენი მომავალი  $ 5 002 
ვალერი ტეტუნაშვილი გააკეთე არჩევანი $ 4 291 
გიორგი გოცირიძე სამართლიანი არჩევანის უფლება $ 7 832 
ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი მიუკერძოებელი დებატები $ 4 395 
დემოკრატ მესხთა კავშირი  მე ამომრჩეველი ვარ  $ 7 440 
ასოციაცია "კულტურა პლიუსი" ხმა მიეცი ცვლილებებს $ 13 438 
თანამედროვე ჟღერადობის სახლი  ხელოვნება არჩევნების მხარდასაჭერად  $ 26 353 
კავშირი "საგარეჯოს საზოგადოებრივი 
დარბაზი"  

ყველანი არჩევნებზე  
$ 5 941 

ლევან ეხვია სპორტული ღონისძიებები  $ 6 098 
სოციოლოგიური კვლევის ცენტრი  მოსახლეობის განწყობის წინასაარჩევნოკვლევა  $ 9 702 
დამოუკიდებელი მედიის განვითარების 
ჯგუფი 

საარჩევნო კოდექსი მასებისათვის  
$ 28 864 

სოციოლოგიური კვლევის ცენტრი  გამოკითხვა თავისუფალი და სამართლიანი 
არჩევნებისათვის  $ 66 855 

გეოპოლიტიკური და რეგიონალური 
კვლევების ცენტრი  

არჩევნები და მოსახლეობის დემოკრატიული 
მონაწილეობა  $ 5 225 

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციცია საია-ს მიერ არჩევნების მონიტორინგი  $ 5 300 
თანამედროვე ჟღერადობის სახლი  შენი ხმა გადამწყვეტია  $ 37 642 
სოციოლოგიური კვლევის ცენტრი  მოსახლეობის აზრის კვლევის და ეგზიტ პოლის 

ჩატრება თავისუფალი და სამარათლიანი 
არჩევნებისათვის  $ 27 405 

სამართლებრივი განათლების ასოციაცია 
(ალპე)  

გადავიდეთ საქმეზე  
$ 13 759 

სამოქალაქო ინიციატივების ინსტიტუტი  ყველანი არჩევნებზე  $ 42 295 
ბაია სიხარულიძე  მხატვრები არჩევნებისათვის  $ 1 000 

დახარჯული თანხა: $ 332 179 

   

სამართლის პროგრამა 

სამართლის პროგრამას 2003 წელს ექნება შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები: 
 
1. ადამიანის უფლებები: საზოგადოების ცნობიერებისა და ინფორმირებულობის ამაღლება ადამიანის 
უფლებების შესახებ, სამართლებრივი რეფორმების ხელშეწყობა, ადამიანის უფლებების დაცვის გარემოს 
განვითარება 
 
2. კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა: საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფში კორუფციისადმი ნეგატიური 
დამოკიდებულობის დამკვიდრების ხელის შეწყობა. ასევე ცალკეული ანტიკორუფციული კომპონენტების 
ხელშეწყობა. 
 
3. ადმინისტრაციული რეფორმების ხელშეწყობა:  
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილებათა გამჭვირვალობის 
მექანიზმების ამუშავების ხელშეწყობა სახელმწიფო დაწესებულებებში. 
 



4. კანონმდებლობის სრულყოფისა და ექსპერტიზის ხელშეწყობა: არსებული საკანონმდებლო აქტებისა თუ 
საკანონმდებლო პროექტების ექსპერტიზა არაკანონიერი და კორუფციული საქმიანობის აღმოსაფხვრელად, 
სახელმწიფო სტრუქტურებში გადაწყვეტილებათა მიღებისას გამჭირვალობისა და ანგარიშვალდებულების 
მიღწევა. კანონების გავრცელება და მათი ცოდნის დონის მკვეთრი ამაღლება ქვეყნის მოსახლეობაში; 
 
5. საზოგადოებრივი ინტერესთა დაცვა (Advocacy): აქტიური სზოგადოებრიბი ჯგუფების, ასოციაციების, 
პროფესიული კავშირების, ახალგაზრდული ორგანიზაციების და აქტიური მოქალქეების საქმიანობის 
მხარდაჭერა, თავიანთი ინტერესების დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ეროვნულ და ადგილობრივ 
დონეზე;  

სამოსამართლო სწავლების ცენტრი  სასამართლის ტექნიკური პერსონალის სწავლება 
ეთიკის კოდექსთან დაკავშირებით  $ 16 150 

კავკასიელ ქალთა უფლებების დაცვის 
ასოციაცია  

თანადგომა პანკისელ ქალებს  
$ 14 456 

საერთაშორისო გამჭვირვალობა-
საქართველო  

ახალგაზრდები კორუფციის წინააღმდეგ 
$ 10 027 

გამომცემლობა "იბერთედ-პრესი ინგლისუ-ქართული იურიდიული ლექსიკონის 
სევსებული, გადამუსავებული და დამატებული მეორე 
გამოცემა $ 2 630 

ჟურნალისტთა ასოციაცია "მეცენატი" საგამოძიებო ჟურნალისტიკის პრაქტიკისა და 
ჟურნალისტური პროფესიონალიზმის ამაღლება 
კახეთში $ 17 666 

თავისუფლების და დემოკრატიის ცენტრი განათლება კორუფციის გარეშე $ 18 581 
ასოციაცია - "საქართველოს 
მოსამართლეები" 

სასამართლოს როლი საარჩევნო დავების განხილვაში 
და სასამართლოს დამოუკიდებლობა $ 20 885 

ლიკა სანიკიძე, ქეთი კობიაშვილი, გვანცა 
ლიპარტელიანი 

ახალგაზრდა აქტივისტებისათვის განკუთვნილ 
საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობა, დიდი 
ბრიტანეთი $ 2 038 

ნინო ხაინდრავა  გდანსკის სამართლის იმიტირებულ კონკურსში 
მონაწილეობა  $ 2 400 

ფონდი "ღია საზოგადოება-საქართველოს" 
არჩევნების მხარდაჭერის პროგრამა 

კონტრიბუცია ფონდის არჩევნების მხარდამჭერი 
პროგრამისათვის $ 150 000 

დახარჯული თანხა: $ 254 833 

პროგრამის საერთო ბიუჯეტი: $ 587 012 

საინფორმაციო პროგრამა 

საინფორმაციო პროგრამაში გაერთიანებულია ქვეპროგრამები: 
. ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთობა 
· საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები სამოქალაქო საზოგადოებისათვის 
ასევე საინფორმაციო პროგრამაში გაერთიანებულია დამკვიდრებული პროგრამები: 
· ბიბლიოთეკების პროგრამა  
· ეროვნული საგამომცემლო პროგრამა 
. მთარგმნელობითი პროგრამა  

   

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები სამოქალაქო საზოგადოებისათვის 

პროგრამის მიზანი იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერა საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიების ეფექტურად გამოყენებაში როგორც თავიანთი მომსახურების გასაუმჯობესებლად, 



ორგანიზაციის მუშაობის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, ასევე მათ შორის თანამშრომლობისა და ცოდნის 
განაწილების გაუმჯობესების მიზნით. 

შიდა ქართლის კულტურული 
მემკვიდრეობის აღორძინებისა და 
განვითარების ფონდი  

ART ჯგუფის ტექნიკური ბაზის უზრუნველყოფა 

$ 1 898 
საქართველოს მხატვართა გილდია ART ჯგუფის ტექნიკური ბაზის უზრუნველყოფა  $ 1 878 
საქართველოს კულტურის ხელშეწყობის და 
განვითარების ფონდი  

ART ჯგუფის ტექნიკური ბაზის უზრუნველყოფა  
$ 1 876 

თავისუფლებისა და დემოკრატიის 
საზოგადოებრივი ცენტრი  

თანამშრომლობითი პროექტებისა და დოკუმენტების 
მართვის სისტემა  $ 609 

საქართველოს სამოქალაქო განვითარების 
ასოციაცია  

თანამშრომლობითი პროექტებისა და დოკუმენტების 
მართვის სისტემა  $ 770 

ლანჩხუთის რაიონის საკრებულოთა 
ასოციაცია  

თანამშრომლობითი პროექტებისა და დოკუმენტების 
მართვის სისტემა $ 609 

საქართველოს კინემატოგრაფისტთა კავშირი მაღალი ტექნოლოგიები თანამშრომლობისათვის 
კინოკულტურის დაცვისა და პოპულარიზაციის 
სფეროში  $ 1 803 

კავშირი ”კლუბი სარდაფი”  მაღალი ტექნოლოგიები თანამშრომლობისათვის 
კინოკულტურის დაცვისა და პოპულარიზაციის 
სფეროში  $ 2 000 

კინოხელოვნების ცენტრი "პრომეთე"  მაღალი ტექნოლოგიები თანამშრომლობისათვის 
კინოკულტურის დაცვისა და პოპულარიზაციის 
სფეროში  $ 1 839 

კინომემკვიდრეობის დაცვის ასოციაცია  მაღალი ტექნოლოგიები თანამშრომლობისათვის 
კინოკულტურის დაცვისა და პოპულარიზაციის 
სფეროში  $ 1 994 

საერთაშორისო ასოციაცია "კივიტას 
გეორგიკა" 

თანამშრომლობითი პროექტებისა და დოკუმენტების 
მართვის სისტემა  $ 1 646 

ასოციაცია "სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება"  IEARN პროგრამის ტექნიკური აღჭურვა და 
გაფართოება საქართველოში  $ 2 403 

"საგანმანათლებლო სისტემის განვითარების 
კახეთის რეგიონალური ცენტრი"  

IEARN პროგრამის ტექნიკური აღჭურვა და 
გაფართოება საქართველოში  $ 1 508 

რუსთავის მშობელთა და მასწავლებელთა 
ასოციაცია 

IEARN პროგრამის ტექნიკური აღჭურვა და 
გაფართოება საქართველოში  $ 1 668 

შიდა ქართლის პედაგოგთა ასოციაცია 
განათლება XXI"  

IEARN პროგრამის ტექნიკური აღჭურვა და 
გაფართოება საქართველოში  $ 1 395 

მშვიდობის, დემოკრატიისა და 
განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი  

NGO კოალიციის ვებსაიტების მოდერნიზაცია 
$ 1 822 

არასამთავრობო ორგანიზაცია ”მემორიალი” NGO კოალიციის ვებსაიტების მოდერნიზაცია $ 1 959 
საქართველოს სპეციალური ოლიმპიური 
კომიტეტი  

ახალი ერა  
$ 1 980 

ფონდი ”პირველი ნაბიჯი”  ახალი ერა  $ 1 993 
საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა 
და განვითარების ცენტრი  

თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიების ეფექტურად გამოყენების სრულყოფა $ 2 790 

ცვლილებებისა და კონფლიქტების მართვის 
ცენტრი ”პარტნიორები საქართველო”  

თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიების ეფექტურად გამოყენების სრულყოფა $ 1 496 

საქართველოს გაეროს ასოციაცია (საგა) თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო $ 1 495 



ტექნოლოგიების ეფექტურად გამოყენების სრულყოფა 

საერთაშორისო ფონდი ლეა  საინფორმაციო, საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და 
გენდერული ინტეგრაციის ხელშეწყობა  $ 2 649 

ადამიანის უფლებათა დაცვის საქართველოს 
ეროვნული ინსტიტუტი  

საინფორმაციო, საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და 
გენდერული ინტეგრაციის ხელშეწყობა  $ 766 

საბუნებისმეტყველო და ტექნიკის დარგის 
მეცნიერთა ქართულ-ებრაული 
საზოგადოება  

საინფორმაციო, საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და 
გენდერული ინტეგრაციის ხელშეწყობა  

$ 1 619 

დახარჯული თანხა: $ 41 863 

   

ბიბლიოთეკების პროგრამა 

პროგრამის მიზანი იყო არსებული ბიბლიოთეკების გადაქცევა თანამედროვე საინფორმაციო ცენტრებად, 
რომლებიც ადგილობრივ მოსახლეობას შესთავაზებენ ახალ მომსახურეობებს  

ზუგდიდის რაიონის სოფელ დიდინეძის 
ბიბლიოთეკა  

დიდინეძის ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია და ახალი 
ტექნოლოგიების დანერგვა  $ 7 703 

ახალციხის რაიონული საბიბლიოთეკო 
გაერთიანების მთავარი ბიბლიოთეკა  

მკითხველი - ინფორმაციული საზოგადოების 
მოქალაქე  $ 11 994 

ხარაგაულის ცენტრალური ბიბიოთეკა ბიბლიოთეკა რაიონში არსებული პრობლემების 
გადაწყვეტის გზების ძიების კულტურულ 
საინფორმაციო ცენტრი  $ 11 813 

ყვარლის ბიბლიოთეკა  ყვარელის ბიბლიოთეკის მოდერნიზაცია $ 11 032 
თემიდა სამტრედიის ცენტრალური ბიბლიოთეკა  $ 8 154 
ქ. ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ფოთის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში საინფორმაციო 

და საოზოგადოებრივი ცენტრების შექმნა და 
მომსახურეობის თანამედროვე სერვისის დანერგვა  $ 11 810 

დახარჯული თანხა: $ 62 506 

   

ეროვნული საგამომცემლო პროგრამა 

პროგრამის მიზანი იყო წიგნის გავრცელების ხელშეწყობა როგორც თბილისსში, ასევე საქათველოს 
რეგიონებში  

საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და 
გამავრცელებელთა ასოციაცია  

თბილისის წიგნის ბირჟა 
$ 7 987 

დახარჯული თანხა: $ 7 987 

   

მთარგმნელობითი პროგრამა 

მთარგმნელობითი პროგრამის 2003 წლის პრიორიტეტულ სფეროებად განისაზღვრა პოლიტიკური 
მეცნიერებები, საერთაშორისო ურთიერთობები, სოციოლოგია და ეკონომიკა.  
პრიორიტეტული სფეროების ფარგლებში შემუშავდა 2003 წლის რეკომენდირებული წიგნების სია 
(თანამედროვე, ინტერდისციპლინარული ლიტერატურის სანიმუშო მიღწევები), რომლებზეც დიდი 
მოთხოვნილებაა სამიზნე ჯგუფების მხრიდან და დაკავშირებულია ახალ სამაგისტრო პროგრამებთან ან 



შესაძლოა გამოყენებულ იქნას ბაკალავრიატში შესავლის ტიპის სახელმძღვანელოებად. პროგრამამ წლის 
განმავლობაში გამოაცხადა ორი კონკურსი რეკომენდირებული წიგნების სიიდან ლიტერატურის თარგმნასა 
და გამოცემაზე და ორი ტენდერი იმ წიგნების გამოცემაზე, რომელთა თარგმნა განხორციელდა ფონდის 
სოციალური მეცნიერებების მხარდაჭერის პროგრამის მიერ 2002 - 2003 წლებში.  

გამომცემლობა "ნეკერი" ნორბერტ ელიასის წიგნის "ცივილიზაციის პროცესი" 
თარგმნა და გამოცემა $ 12 757 

შპს გამომცემლობა "დიოგენე" პიერ ბურდიეს წიგნის "განსხვავება" თარგმნა და 
გამოცემა $ 9 746 

შპს გამომცემლობა "ლოგოს პრესი" სოციალურ მეცნიერებათა ტერმინოლოგიური 
ლექსიკონის გამოცემა $ 2 090 

გამომცემლობა "ჯისიაი" კენეტ უოლცის წიგნის "ადამიანი, სახელმწიფო და 
ომი" ქართული თარგმანის გამოცემა $ 1 596 

საგამომცემლო სახლი "მარსი" მაქს ვებერის წიგნის "რჩეული ნაწერები რელიგიის 
სოციოლოგიაში" ქართული თარგმანის გამოცემა $ 2 100 

საგამომცემლო სახლი "მარსი" რაიმონ არონის წიგნის "მშვიდობა და ომი ერებს 
შორის" ქართული თარგმანის გამოცემა $ 4 875 

საგამომცემლო სახლი "მარსი" ჟან-ფრანსუა ლიოტარის წიგნის "პოსტმოდერნული 
მდგომარეობა" ქართული თარგმანის გამოცემა $ 1 725 

გამომცემლობა "კოლორ-პრინტი 2" მაიკლ ჰეჩტერის წიგნის "ნაციონალიზმის შეჩერება" 
ქართული თარგმანის გამოცემა $ 1 205 

გამომცემლობა "კოლორ-პრინტი 2" რობერტ გუდინისა და ჰანს დიეტერ კლინგლემანის 
წიგნის "პოლიტიკური მეცნიერებების ახალი 
სახელმძღვანელო" ქართული თარგმანის გამოცემა $ 1 610 

დახარჯული თანხა: $ 37 704 

   

ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთობა 

პროგრამის მიზანი იყო საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით ხელისუფლებასა 
და საზოგადოებას შორის ურთიერთობის განმტკიცება და საზოგადოების გადაწყვეტილებების მიღების 
პროცესში მონაწილეობის ხელშეწყობა  

ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველოს 
(შიდა პროექტი) 

არჩევნების მხარდამჭერი ვებსაიტი 
$ 7 600 

დახარჯული თანხა: $ 7 600 

პროგრამის საერთო ბიუჯეტი: $ 235 000 
 


