
სოციალურად დაუცველი  მოსწავლეების საცურაო აუზებსა და სპორტულ სკოლებში 
სწავლების დაფინანსების პროგრამა 

 
 

პროგრამის არსი: 
 
პროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მოზარდების ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვის 
ხელშეწყობის მიზნით სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში ქ. თბილისის 
მუნიციპალიტეტში 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული მოსწავლეების სპორტულ 
სკოლებსა და საცურაო აუზებში სწავლების დაფინანსებას, თითო სახეობის არჩევის უფლებით; 

პროგრამის ბენეფიციარები:   

პროგრამის ბენეფიციარები არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში ქ. 
თბილისის მუნიციპალიტეტში 70 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული 18 წლამდე 
ასაკის ბავშვები. 
 
დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა თვეში: 
 

o ფეხბურთი - 50 ლარი 
o ტანვარჯიში - 35 ლარი 
o ცურვა - 70 ლარისა 
o სხვა სახეობები - 30 ლარი  

როგორ მივიღოთ ბენეფიტი: 

მომსახურების მიღება ხორციელდება სპორტული სკოლისთვის განცხადებით მიმართვის საფუძველზე.  

საცურაო აუზების შემთხვევაში ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და 
სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურისთვის ან საცურაო აუზის ადმინისტრაციისთვის 
განცხადებით მიმართვის საფუძველზე. 

სპორტული  სკოლები  დ ა საცურაო  აუზები   
#  დასახელება 

 სპორტული 
განყოფილება მისამართი 

1 ქ. თბილისის მერიის კომპლექსური 
სპორტული ცენტრი ,,ნაძალადევი" ცურვა თემქა XI მ/რ,IIკვ.,  

2 შ.პ.ს. ,,როიალ-2009" ცურვა თევდორე მღვდლის ქ.#10 
3  შ.პ.ს.,,დიღომი 2008" ცურვა დიღმის მასივი 3 მ/რ 

4  შ.პ.ს. ,,მონიო"-ს სასწავლო-საწყლოსნო 
კომპლექსი  ,,ოლიმპიკი" 

ცურვა ჩოლოყაშვილის ქ. 1 კვ., 5ბ. 

5 ა(ა) ი.პ ,,საცურაო აუზი-გლდანი" ცურვა გლდანის 5 მ/რ, 
6 ა.ი.პ ,,35 -ე საფეხბურთო კლუბი" ფეხბურთი ქავთარაძის ქ.#16,,ა" 



7 
ქ. თბილისის მერიის მ.კეკელიძის სახ. 
კალათბურთის ოლიმპიური მზადების 
სპორტული ცენტრი 

კალათბურთი წერეთლის გამზირი 105 ,,ა" 

8 
ქ. თბილისის მ. კეკელიძის სახ. 
ბავშვთა და მოზართა კალათბურთის 
სასახლე 

კალათბურთი კოსტავას ქ.#45 

9 სპორტული კლუბი  ,,არაგველები" ჭიდაობა ვარკეთილის დასახლება, 
ყოფ. კულტურის სახლი 

10 შ.პ.ს. ,,ველაჯიო" 

ბ/რ ჭიდაობა, 
თავის/ჭიდაობა, 
ძიუდო, 
ფეხბუღთი                    

ნუცუბიძის ქ. #62  

11 ლერი ხაბელოვის სპორტული კლუბი  
,,იმედი" თავის/ჭიდაობა უწერის ქუჩა #6 

12 
ქ. თბილისის მერიის ოლიმპიური  
მზადების კომპლექსური სპორტული 
ცენტრი 

ხელბურთი, 
კრივი, ჭადრაკი, 
ძიუდო 

ბელიაშვილის ქ.#5 

13 ააიპ  ძიუდოს კლუბი ,,ჯორჯია" ძიუდო ბოგდან ხმელნიცკის #48 

14 
მაგიდის ჩოგბურთის კლუბი ,,ტოპ-
სპინი" 

მაგიდის 
ჩოგბურთი წურწუმიას ქუჩა 

15 
ქ. თბილისის მერიის მ. გეგელიას სახ. 
ტანვარჯიშის სახეობათა აკრობატიკის 
სპორტული ცენტრი 

ტანვარჯიში ზაზიაშვილის ქ.#14 

16 

ქ. თბილისის მერიის გიორგი 
ეგნატაშვილის სახ. ტანვარჯიშის 
სახეობათა ოლიმპიური მზადების 
სპორტ. ცენტრი 

ტანვარჯიში სანაპიროს ქ. #9 

17 

ქ.თბილისის მერიის მარინა ცერცვაძის 
სახელობის ფიგურული სრიალის 
ოლიმპიური მზადების სპორტული 
ცენტრი 

ყინულზე 
სრიალი 

მ. კოსტავას ქ.#75,,ა' 

 

 

 

 

 

 


