რეგიონი

ორგანიზაციის დასახელება ორგანიზაციის მისამართი და
ტელეფონის ნომერი

აჭარა

ბათუმის განათლების,
განვითარების და
დასაქმების ცენტრი
ქვემო ქართლი საგანმანათლებლო
ინიციატივების ქართული
ასოციაცია (სიქა)

ქ. ბათუმი, გამსახურდიას ქ. # 13
ტელ: +(995 593) 730 293
ქ,რუსთავი, შარტავას ქუჩის
მიმდებარე ტერიტორია # 4
ტელ: +(995 341) 223133

დირექტორი

პროგრამის კოორდინატორი

მაია ქათამაძე
ტელ: 593 730 293
maya.katamadze@gmail.com

ინგა ნაკაშიძე
577 76 11 41
Inganakashidze13@gmail.com
ინგა პაიჭაძე
ეთო პაიჭაძე
ტელ: 555 594 313; 599 093 848 ტელ: 599 239 130
ngo.siqa@gmail.com
momavlistaoba.siqa@gmail.com

კახეთი

თელავის განათლების
განვითარების და
დასაქმების ცენტრი

ქ. თელავი, დავით რექტორის ქ. # 8
(დახელოვნების ინსტიტუტის
შენობა)
ტელ: +(995 350) 270135

ნათია ქარჩაიძე
ტელ: 599 878700
natiakarchaidze@yahoo.com

1.მარიამ ბაღათრიშვილი
ტელ: 598 933 888
baghatrishvilimari@gmail.com
2.თამთა ქარჩაიძე, ტელ:592209602
tamta.k90@gmail.com

იმერეთი

ქუთაისის განათლების
განვითარების და
დასაქმების ცენტრი

ქ. ქუთაისი, გრიშაშვილის ქ. IV
შესახვევი, # 3
ტელ: +(995 331) 251330

ლიკა კილაძე
ტელ: 591 171 771
kutaisi.youth@gmail.com

გურიის ახალგაზრდული
რესურს ცენტრი

ქ. ოზურგეთი, რუსთაველის ქ. #4
ტელ: +(995 496) 274126

ზვიად ერაძე
ტელ: 599 177 519
zviaderadze@gmail.com

1.თეა შელია, ტელ: 593 000 037
tekashelia@gmail.com
2.ნათია ნამიჭეიშვილი
ტელ: 598 797 479
natiaacett@gmail.com
1.თამარ ღლონტი, ტელ: 599 156 384
tamghlonti@gmail.com
2.ინგა დუმბაძე, ტელ: 558 901 818
idumbadze07@gmail.com

სამეგრელო ასოციაცია ათინათი
ზემო სვანეთი

ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. # 94
ტელ: +(995 415) 250056

გია ხასია
ტელ: 599 575 457
giakhasia@atinati.org

შიდა ქართლი/
სამცხეჯავახეთი

ქ. გორი, რუსთაველის ქ. # 19ა ტელ: მარიკა მღებრიშვილი
+(995 370) 275410
ტელ: 599 534 035
m.mgebrishvili@biliki.ge

გურია

თბილისი/
მცხეთამთიანეთი

საზოგადოება ბილიკი

ფონდი თბილისის
მოზარდთა სახლი

ქ. თბილისი, გორის ქ. #11
ტელ: +(995 32)2 345 971
+(995 32)2 355 376

ნანა დოლიაშვილი
ტელ: 599 553 241
nanadoliashvili@gmail.com

1.სალომე გარდავა, ტელ: 571 111738
s.gardava@atinati.org
2. თამარ გამსახურდია
ტელ: 571 051 059
tamuna@atinati.org
შიდა ქართლი: ლია გორელიშვილი
ტელ: 599 226 910
l.gorelishvili@biliki.ge
სამცხე-ჯავახეთი: მაკა სუდაძე
ტელ: 599 265 263
makasudadze@yahoo.com
1.შორენა ტაბატაძე, ტელ: 599 621066
shorenaofficial@gmail.com
2.თეა ამურველაშვილი
ტელ: 557 740 573
teaamur@gmail.com

