
 
განაცხადები მიიღება ქართულ, რუსულ ან ინგლისურ ენაზე 

 

ქალთა საერთაშორისო ორგანზიაცია საქართველოში (IWAG)  

საზოგედოებრივი პროექტების კომიტეტი (CPC)  

დაფინანსების მოთხოვნა 

 

 

ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ 

ორგანიზაციის სახელი:  

  
დაფუძნების წელი:  

  
ორგანიზაციის იურიდიული მისამართი:  

  
ორგანიზაციის ფიზიკური მისამართი:  

  
ინტერნეტ-მისამართი:  

  
ორგანიზაციის წარმომადგენელი:  

 
გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი ორგანიზაციის სტრუქტურის ბმული ან თქვენი ორგანიზაციის სტრუქტურის 
ასლი.  
საკონტაქტო ინფორმაცია: 

 

ენა, რომელზეც საუბრობს საკონტაქტო პირი:    

   
ორგანიზაციის მისია:  

 

  
ორგანიზაციის აღწერა: წარმოადგინეთ თქვენი ორგანიზაციის მოკლე ისტორია, მისი პროგრამები 

და ბოლო დროს განხორციელებული ღონისძიებები. (საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ 

დამატებითი ფურცელი)  

 

 

 

 

 

გთხოვთ, ჩამოთვალოთ თქვენი ორგანიზაციის პროექტები/ღონისძიებები,დაიწყეთ თქვენს მიერ 

განხორციელებული ბოლო პროექტით/ღონისძიებით.   

 

 

 

 

 

 

 

 

IWA დაფინანსებისთვის შემოთავაზებული პროექტი  

პროექტის დასახელება:  

  



 

IWA დაფინანსებისთვის შემოთავაზებული პროექტი  

დაფინანსების მოთხოვნა:  

გთხოვთ, მიუთითოთ დეტალები ან ხარჯთაღრიცხვა.   
 
გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მოწოდებული საქონლის ან მატერიალური ხარჯებისთვის საჭიროა 
ფაქტობრივი ინვოისების წარმოდგენა, თუ IWA გადაწყვეტს თქვენი ორგანიზაციისთვის ფულის გადმოცემას. 
ანაზღაურება მოხდება მხოლოდ ინვოისის მიღების შემდეგ. IWA ასევე კერძო სახსრებით ფინანსდება 
შეზღუდული ბიუჯეტით,  გთხოვთ, წარმოადგინოთ მოთხოვნები ორგანიზაციის შესაძლებლობების 
ფარგლებში.  

პროექტის აღწერა:  გთხოვთ, მოკლედ აღწეროთ პროექტი, რომლისთვისაც ითხოვთ IWA 

დაფინანსებას.     

 

 

რა ზემოქმედებას მოახდენს წინამდებარე პროექტი თქვენს საზოგადოებაზე? დაასახელეთ 

პრობლემა, რომელსაც წინამდებარე პროექტი მოაგვარებს და განმარტეთ, როგორ შენარჩუნდება 

და/ან გაგრძელდება იგი მომავალში.  

 
საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ დანართი. 

                                                                                                                                                                              
 

როდის ელით პროექტის დაწყებას?    

                                                                                                                                                                                         

რა დრო დასჭირდება პროექტის დასრულებას?     

 

 

IWA  მიწვეული უნდა იქნეს ყველა დაფინანსებული პროექტის გახსნაზე. პროექტის დასრულების 
შემდეგ, IWA-ს უნდა გაეგზავნოს  ანგარიში პროექტის მიმდინარეობის შესახებ.  
                                                                                                                                                                                  

გთხოვთ, დეტალურად მიუთითოთ დაფინანსება, რომელიც უკვე მიიღეთ ან იღებთ წინამდებარე 

პროექტისთვის. (მაგ. სხვა დონორები, პროექტის რომელი ნაწილი და რამდენით დაფინანსდება?)  

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                     

იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული ინფორმაცია დაკავებულია, IWA უფლებას იტოვებს, შეწყვიტოს 
მხარდაჭერა, თუ ანგარიშები დონორების შესახებ მოგვიანებით იქნება წარმოდგენილი.     

თანახმა ხართ თუ არა, რომ IWA გამოიყენოს პროექტთან დაკავშირებული ნებისმიერი 

ინფორმაცია, სლაიდები ან ფოტოსურათები თვალსაჩინოების, სარეკლამო, პუბლიკაციური (ახალი 

ამბები) მიზნით, ან ნებისმიერი სხვა საქმიანობის მიზნით, რომელიც შესაძლოა საჭიროდ იქნას 

მიჩნეული?   დიახ       არა  

 

თანახმა ხართ თუ არა IWA ლოგოს დატანაზე, რაც დაფინანსებას აღნიშნავს? (მაგ. სტიკერი ან 

შენობაზე მიკრული აბრა). დიახ       არა  

 

 

 

IWA უფლებას იტოვებს, დაუკავშირდეს ორგანიზაციას წინამდებარე განაცხადში მოცემული 

ინფორმაციის დადასტურების მიზნით. ყველა განაცხადი ხდება IWA-ს საკუთრება და 

დამუშავდება კონფიდენციალურად. უფლებას ვიტოვებთ, ინფორმაცია მოვითხოვოთ პროექტის 

მონაწილე სხვა ორგანიზაციებისგან.   



 
 

 

წარდგენა: 

წარდგენის თარიღი:  

  
წინამდებარე ფორმა წარადგინა:   

 

CPC-ს მიერ მიღების თარიღი:  

 

მიიღო:  

  
 

 


