
ქვეპროგრამის დასახელება: სოციალურად დაუცველი  მოსწავლეების საცურაო აუზებსა და 

სპორტულ სკოლებში სწავლების დაფინანსება 

 

რა არის ქვეპროგრამის არსი? 

ქვეპროგრამა 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; 

ვინ არიან ქვეპროგრამის ბენეფიციარები?  

ქვეპროგრამის ბენეფიციარები არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან 

ბაზაში ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში 70 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული 

18 წლამდე ასაკის ბავშვები. 

 

რას მოიცავს ქვეპროგრამა? 

დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა თვეში შეადგენს თვეში: 

• ფეხბურთი - 50 ლარი 

• ტანვარჯიში - 35 ლარი 

• ცურვა - 70 ლარისა 

• სხვა სახეობები - 30 ლარი  

 

როგორ უნდა ჩაერთოს პირი ქვეპროგრამაში? 

მომსახურების მიღება ხორციელდება სპორტული სკოლისთვის განცხადებით მიმართვის 

საფუძველზე.  

საცურაო აუზების შემთხვევაში, საცურაო აუზის ადმინისტრაციისადმი მიმართვით ან ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალურ ვებ-გვერდიდან, ქვეპროგრამაში რეგისტრაციისათვის 

შექმნილი სპეციალური სისტემის საშუალებით, რომელშიც ბენეფიციარი ქმნის საკუთარ გვერდს. 



აღნიშნულ გვერდზე ბენეფიციარს აქვს საშუალება იხილოს ინფორმაცია მიმდინარე ეტაპზე 

პროგრამაში ჩართული ყველა საცურაო აუზის შესახებ და ირჩევს სასურველ აუზს. 

სპორტული  სკოლები: 

#  დასახელება 
 სპორტული 

განყოფილება 
იურიდიული 

მისამართი 
ფაქტიური 
მისამართი 

1 ა.ი.პ ,,35 -ე საფეხბურთო 
კლუბი" 

ფეხბურთი 
ქავთარაძის 
ქ.#16ა 

ქავთარაძის ქ.#16ა 

2 
ააიპ თბილისის 
ფარიკაობის #1 
ფედერაცია 

ფარიკაობა  
ჭავჭავაძის გამზ. 
49ბ  

ჭავჭავაძის გამზ. 
49ბ  

3 სპორტული კლუბი  
,,დიდუბე 2014" 

ფეხბურთი ვანის 4 აგლაძის ქუჩა 11ა 

4 სპორტული კლუბი  
,,არაგველები" 

ჭიდაობა 

ვარკეთილის 
დასახლება, ყოფ. 
კულტურის 
სახლი 

ვარკეთილის 
დასახლება, ყოფ. 
კულტურის 
სახლი 

5 კლუბი მებრძოლი ძიუდო 
გურამიშვილის 
გამზ. #17ბ 

141_ე საჯარო 
სკოლის შენობა   

6 
ლერი ხაბელოვის 
სპორტული კლუბი  
,,იმედი" 

თავის/ჭიდაობა უწერის ქუჩა #6 უწერის ქუჩა #6 

7 
საქ. ძიუდოს ეროვნული 
ფედერაცია - ძიუდოს 
აკადემია  

ძიუდო, კრივი  
ბელიაშვილის 
ქ.#5 

ბელიაშვილის 
ქ.#5 

8 ააიპ  ძიუდოს კლუბი 
,,ჯორჯია" 

ძიუდო, 
ტანვარჯიში  

ბერი გაბრიელ 
სალოსის გამზ. 
#144 ა 

ბერი გაბრიელ 
სალოსის გამზ. 
#144 ა 

9 მაგიდის ჩოგბურთის 
კლუბი ,,ტოპ-სპინი" 

მაგიდის 
ჩოგბურთი 

წურწუმიას ქ. #17  წურწუმიას ქ. #17  

10 
ისანი-სამგორის 
კომპლექსური 
სპორტული ცენტრი  

ფეხბურთი, 
ტანვარჯიში, 
ჭიდაობა, 
კიბოქსინგი  

ლილოს 
დასახლება, #107-
ე სკოლის 
მიმდებარედ  

ლილოს 
დასახლება, #107-
ე სკოლის 
მიმდებარედ  

11 
შ.პ.ს საქართველოს 
უნივერსიტეტის 
სპორტული სკოლა 

ფრენბურთი  
მ. კოსტავას ქ. 
#77ა 

მ. კოსტავას ქ. #77ა 

12 შ.პ.ს. ,,ოვერტაიმი"  კალათბურთი  ფოთის ქ. 9  ფოთის ქ. 9  

13 ბავშვთა საფეხბურთო 
კლუბი ,,აფხაზეთი"  

ფეხბურთი 

შატილის ქ.4    
(2003-2004 
წლიანები)      
თბილისის ზღვა 
, კადეტთა 

შატილის ქ.4    
(2003-2004 
წლიანები)      
თბილისის ზღვა , 
კადეტთა 



კორპუსი (2006-
2009 წლიანები) 

კორპუსი (2006-
2009 წლიანები) 

14 სპორტული კლუბი 
,,ავაზა"  

ფეხბურთი  
დიღმის მასივი, 
მესამე კვარტალი  

დიღმის მასივი, 
მესამე კვარტალი  

15 

ქ. თბილისის 
მუნიციპალიტეტის 
მერიის ტანვარჯიშის 
განვითარების 
სპორტული ცენტრი  

ტანვარჯიში 

მ. ჯუღელის ქ.1 
(ცენტრალური)  
ზაზიაშვილის ქ. 
#14   
აკრობატიკის 
ფილიალი) 

მ. ჯუღელის ქ.1 
(ცენტრალური)  
ზაზიაშვილის ქ. 
#14   აკრობატიკის 
ფილიალი) 

16 
სს ,,ვისოლ პეტროლიუმ 
ჯორჯია" 

ფეხბურთი; 
ჭიდაობა  

ს. დიღომი,  
აღმაშენებლის  
#64 

ს. დიღომი,  
აღმაშენებლის  
#64 

17 
თბილისის კარატეს 
ფედერაცია 

კარატე უზნაძის ქ. #6  

თემქის 
დასახლება 11 მ/რ, 
მე-2 კვ, კერძო 
სკოლა 
თამარიონი; 
სარაჯიშვილის 
გამზირი #16 
საჯარო სკოლა; 

18 

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

ყინულზე 
სრიალი 

მ. კოსტავას 
ქ.#75,,ა' 

მ. კოსტავას 
ქ.#75,,ა' 

19 სპორტ-ტაიმი ცურვა 
ორთაჭალა, 
ვახტანგ 
გორგასლის 75ა 

ორთაჭალა, 
ვახტანგ 
გორგასლის 75ა 

20 
მუხიანის საცურაო აუზი 
(როიალ 2009) 

ცურვა 
მუხიანის მე-3 მრ. 
175 საჯარო 
სკოლა 

მუხიანის მე-3 მრ. 
175 საჯარო 
სკოლა 

21 დიღომი 2008 ცურვა 
დიღმის მას. მე-3 
კვ. 147 სკოლის 
მიმდებარედ 

დიღმის მას. მე-3 
კვ. 147 სკოლის 
მიმდებარედ 

22 აფრიკის საცურაო აუზი ცურვა 
94-ე საჯარო 
სკოლა, 
ჭიჭინაძის 15ა 

94-ე საჯარო 
სკოლა, ჭიჭინაძის 
15ა 



23 

თბილისის გლდანი-
ნაძალადევის 
კომპლექსური 
სპორტული ცენტრი 

ცურვა 
გლდანი, მე-5 მრ. 
მე-8 კორპ. 
მიმდებარედ 

გლდანი, მე-5 მრ. 
მე-8 კორპ. 
მიმდებარედ 

24 
დიდი დიღმის საცურაო 
აუზი (როიალ 2009) 

ცურვა 
იოანე პეტრიწის 
8ბ, 186 საჯარო 
სკოლა 

იოანე პეტრიწის 
8ბ, 186 საჯარო 
სკოლა 

25 
შპს წყალთა სახეობის 
ცენტრი-ტონუსი 

ცურვა მ. კოსტავას 68 მ. კოსტავას 68 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


