#
1

ორგანიზაციის დასახელება
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა
ასოციაცია

საკონტაქტო პირი
თამარ ჩუგოშვილი
tchugoshvili@gyal.ge

2

CENN - კავკასიის გარემოსდაცვითი
არასამტავრობო ორგანიზაციების ქსელი

3

ევროპული კვლევათა ცენტრი, თსუ

4

ევროპული კვლევები საქართველოს
ინოვაციური განვითარებისათვის

5

(SYC-Guria) - სტუდენტურ-ახალგაზრდული
სათათბირო

6

ენერგოეფექტურობის ფონდი

ვახტანგ ზარქუა
eef.georgia@gmail.com

7

ენერგოეფექტურობის ცენტრი

გიორგი აბულაშვილი
eecgeo@eecgeo.org ;

8

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის
საერთაშორისო საზოგადოება

9

საქართველოს ახალგაზრდა ორგანიზაციათა
ნაციონალური საბჭო

10

ასოციაცია ”ქალი და ბიზნესი”

ნანა ჯანაშია Nana Janashia
nana.janashia@cenn.org

ნინო ლაპიაშვილი
director.ces@tsu.ge

ოლეგ შატბერაშვილი
oleg.shatberashvili@yahoo.com

ნათია გიგიძე
natia_gigiadze@yahoo.com;

ნინო ლომჯარია
nino.lomjaria@isfed.ge

ვახტან ასანიძე ncyog@ncyog.ge

ნინო ელიზბარაშვილი
wbus@caucasus.net

ანა ქათამაძე
ani@economists.ge
გიორგი ციმინტია
development@economists.ge

11

საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა
ასოციაცია

12

ახალი ტექნოლოგიები და გარემო

13

საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია

14

კავკასიის ეკონომიკური
კვლევითი ინსტიტუტი

15

ახალი ეკონომიკური სკოლა

16

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი სამხრეთ კავკასიია

17

თავისუფლების ინსტიტუტი

18

Oxfam Great Britain, Georgia Programme

19

ფონდი ინკლუზივი

პაატა საბელასჰვილი
d@inclusive-foundation.org

20

ასოციაცია ”ელკანა”

მანანა წულაია
advocacy@elkana.org.ge

21

”ჯანმრთელი სამყარო”

და

სოციალური

გოჩა გეგეჭკორი
NTE@37.com;

დიმიტრი ჯაფარიძე
employer@employer.ge

დავით ნარმანია
davit. narmania@ciesr.org

გია ჯანდიერი
gjandieri@nesgeorgia.org

ხათუნა სამნიძე
khatuna@boell.ge

გიორგი მელაძე
giomeladze@liberty.ge

ქეთი გეთიაშვილი
kgetiashvili@oxfam.org.uk

ირინა ფუტკარაძე
georgian.ngocoalition@yahoo.com

22

სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო
ცენტრი – ICCC

23

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტიCSI

24

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების
საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

25

პარტნიორონა სოციალური
ინიციატივებისათვის – PSI

26

„კავკასიური სახლი - საქართველო“

27

ლევან მიქელაძის ფონდი

28

European Initiative - Liberal Academy Tbilisi

29

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და
განვითარების ცნეტრი

30

სატემო ფონდი ”ადგილის დედა”

31

სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი

კონსტანტინე კანდელაკი
iccc_georgia@yahoo.com

ვაჟა სალამაძე
adm@civilin.org

შორენა ლორთქიფანიძე
iccn@iccn.ge

ნინო ზაქარიაძე
psi@caucasus.net

გიორგი კანაშვილი
giorgi.kanashvili@caucasian.ge

ლევან დოლიძე
levanmikeladze.foundation@gmail.com

ქეთი ციხელაშვილი
ktsikhelashvili@ei-lat.ge

ეკა ურუშაძე
eurushadze@csrdg.ge

გიორგი ძამუკაშვილი
dgeorge@yandex.ru

ია ანთაძე
info@cdi.org.ge

32

ევროპის სახლი საქართველო

ორესია ლუტსევიჩი
ol@europehousegeorgia.org

33

ევროპის სახლი საქართველო

ნონა ბალავაძე
nona.studiore@europe.com

34

მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითრების
კავკასიური ინსტიტუტი

35

Foundation for Education

36

დემოკარატიის განვითარების
ახალგაზრდული ცენტრი

37

ფრიდრიხ ებერტის ფონდი

38

ადამიანის უფლებათა ცენტრი

39

საერთაშორისო ფონდი ლეა

40

ekologiuri samarTlis centri

41

evraziis TanamSromlobis fondi

დავით ლოსაბერიძე
david-los@cipdd.org

ქეთევან ქინქლაძე
keykinkladze@gmail.com

ზვიად პირველი
z-p-z@rambler.ru

ია თიკანაძე
stiftung@fesgeo.org.ge

უჩა ნანუაშვილი
hridc@hridc.org
ucha@hridc.org

მარინე სოლომონიშვილი
msolomonishvili@yahoo.com

ნიკოლოზ მჟავანაძე
nikoloz.mzhavanadze@gmail.com

ვახტანგ კობალაძე
vkobaladze@epfound.ge

42

pedagogTa kavSiri “ganaTleba da
samyaro”

ნანული რამიშვილი
nramishvili@mail.ru

43

ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

მალხაზ სალდაძე
malkhaz@osgf.ge

44

British Council Georgia

45

PH International Georgia

46

ასოციაცია და რადიო ”მწვანე ტალღა”

47

evropuli integraciis forumi

48

კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი

49

kavkasiis qalebi sauniveristeto
ganaTlebiT

50

strategiisa da ganviTarebis instituti
- STanD

51

saqართველოს profესიული kavSirebis
gaerTianeba

პაატა ბელთაძე
pbeltadze@yahoo.com

52

socიალურად daucveli da xelmokle
ojaxebis daxmarebis kavSiri “eri”

მიშა თავხელიძე
misha.tavkhelidze@gmail.com

53

religiaTa kvlevis centri

მაია ყიფშიძე
maiakipshidze@yahoo.co.uk

ნინო ბიგვავა
nino.bigvava@ph-int.org

მაკა ჯახუა
maka@grn.ge
სოსო ცისკარიშვილი
eiforum@caucasus.net

აბელ გეგია

ნათია აბრამია

ზურაბ ჯაფარიძე
zurab.japaridze@gmail.com

ლევან ჩოლოყაშვილი
ledaseparate@gmail.com

54

რეპატრიანთა კავშირი

55

ახალგაზრდული ალტერნატივა

56

fermerTa uflebebis dacvis asociacia

57

saqarTvelos wiTeli jvris
sazogadoeba

დავით ბერიტაშვილი
dberit@gmail.com

ნუკრი ყველაშვილი
info@alt.ge
ნანა ფიროსმანაშვილი
nanaphiro@gmail.com
მედეა მარღანია-ავალიანი
redcross@redcross.ge

58

საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო

Mathias Huter
mathias@transparency.ge
ნანა ლობჟანიძე
nana@transparency.ge,

59

sazogadoebrivi politikis instituti

ნანა სუმბაძე
nana@ips.ge
220060; 899-580787

60

„საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაცია“

61

ევროპული ცნეტრი უმცირესობათა საკითხებში

62

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო
ურთიერთობების კვლევის ფონდი

63

Union "Ecotech"

64

koalicia Sinmovla saqarTveloSi

ქეთევან დადიანი
ketidadiani@gmail.com;

გიორგი სორდია
sordia@ecmicaucasus.org

კახა გოგოლაშვილი
kakhagog@gmail.com

თემურ ვეკუა

უჩა ვახანია
ucha@taoba.org.ge

65

მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის

66

ფონდი "ALPE"

67

კოალიცია დევნილთა უფლებებისთვის

68

მწვანე ალტერნატივა

69

saqarTvelos biznes sakonsultacio
organizaciebis asociacia – “ABCO
Georgia”

70

Helsinki Citizens’ Assembly Georgian National
Committee/The South Caucasus Institute for Regional
Cooperation

71

IUCN - International Union for the Conservation of
Nature Programme Office for the Southern Caucasus

72

საქართველოს გაეროს ასოციაცია

73

FM სტუდია

74

„კავკასიური მოზაიკა“

მურმან მარგველაშვილი
m.margvelashvili@weg.ge

ზურა გუნცაძე
zura@alpe.ge

ზურაბ ბენდიაშვილი
info@idp.ge

მანანა ქოჩლაძე
greenalt@greenalt.org

კონსტანტინე ჟღენტი
abco@caucasus.net

ალექსანდრე რუსეცკი
cctc@caucasus.net ოლგა დოროხინა
scirs@caucasus.net

Anja Wittich
anja.wittich@iucn.org

რამაზ აფციაური
ramaz@una.ge

ირინა თევდორაშვილი
irina.tevdorashvili@gmail.com
ნაირა ბებიევი

75

მრავალეროვანი საქართველო

76

Association for the efficient use of the Georgian energy
resources

77

მედიის განვითარების ფონდი

78

შეუზღუდავი სამყარო

79

qalTa da invalid bavSvTa dedaTa
asociacia – dea

80

კონსტიტუციის 42-ე მუხლი

81

გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო
ცენტრი

82

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტი
საქართველო

არნოლდ სტეფანიანი
arno@caucasus.net

გიორგი ტურაბელაშვილი
gturabelidze@gmail.com

თამარ ხორბალაძე
tkhorbaladze@gmail.com

თეა მეურმიშვილი; თამარ
მაღლაკელიძე
tearoma@yahoo.com
მადონა ხარებავა
madonnakharebava@yahoo.com

ნაზი ჯანეზაშვილი
nazi@article42.ge

თენგიზ ფხალაძე
icgs@icgs.ge

იოსებ ხახალეიშვილი
ldageorgia@aldaintranet.org

მარიამ ცაცანაშვილი mob.: 899 70 11
55
mar@informsoc.org

83

მდგრადი განვითარების საერთაშორისო ფონდი

84

evropis axalgazrduli parlamenti saqarTvelo

Teona lavrelaSvili
t.lavrelashvili@yahoo.com 5 77 23 38
19

85

თავისუფალი განვითრებისა და უფლებების
დაცვის ასოციაცია

emzar paqsaZe 577 908-007
tgudageo@gmail.com

86

axalgazrda
JurnalistTa
«axleburi xedva»

asociacia Tamar
ovasapiani,
toma_ov@mail.ru

577780906;

87

მწვანე დედამიწა

ნუგზარ მელაძე. 855623651

88

არასამთავრობო ორგანიზაცია "წამი".

ნინო აღლაძე;
ninotsami@gmail.com
151111

89

axalgazrduli centri- saqarTvelo

მობ: 855

murman pataraia; mob: 897 77 99 56;
murmanipataraia@yahoo.com
ირაკლი სესიაშვილი
ikseso2005@yahoo.com;
mob: (995 99) 55 64 31;

90

asociacia “samarTali da Tavisufleba”;

91

saqarTvelos samoqalaqo
asociacia (ssga).

92

ekonomikuri politikis kvlevis centri

93

samoqalaqo
sazogadoebis
instituti – qvemo qarTli

94

გორის საინფორმაციო ცენტრი

95

qarTvel-somexTa gaerTianeba «nor
serundi” (axali Taoba)

erna poRosova mob : 591 19 42
45 ; epogosova@gpih.ge

96

`adamianis uflebaTa dacvisa da
patimarTa socialuri uzrunvelyofis
saerTaSoriso organizacia~

giorgi TevzaZe,
tevzadze_gia@yahoo.com;
gtevzadze@lawyer.com; mob. 893
949843 (+995 93949843);

97

,,საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა
ასოციაცია“

ნათია კუპრაშვილი; 555 361 321;
natiakuprashvili@yahoo.de

98

kvlevebis teqnologiebisa da
inovaciebis xelSemwyobi saerTaSoriso
centri;

givi qoCoraZe, mob : 599 292516,
givi.kochoradze@yahoo.com

ganviTarebis giorgi bokeria, tel. 851 55 02
44; george@gcda.org.ge;

ganviTarebis

nino evgeniZe
nevgenidze@eprc.ge; 8 99 27 38 28
ალი მამედოვი mob: +995(99) 936935
almapo@mail.ru

მიშა ჩიტაძე gic@gic@org.ge;
99113455

