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პროექტის განხორციელების არეალი:  
     

 მცხეთა, დუშეთი, თიანეთი, ყაზბეგი. 
 

პროექტის მიზანი: 

საქართველოს 2020 წლის პარლამენტის არჩევნებისათვის  ამომრჩეველთა და მათ 
შორის, ახალგაზრდების: 

      საარჩევნო ცნობიერების ამაღლება. 

 სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გაძლიერება. 

 აქტიური საარჩევნო უფლების რეალიზების ხელშეწყობა.  
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სამიზნე ჯგუფი 
 

ძირითადად ახალგაზრდა ამომრჩეველი 
 

80 ბენეფიციარი  
(ტრენინგებში მონაწილეთა რაოდენობა) 

 
20 კაცი და 60 ქალი 
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ქალი, 75% 

კაცი, 25% 

მონაწილეთა რაოდენობა 

გენდერული თვალსაზრისით 

ქალი კაცი 



პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 
ღონისძიებები 

პროექტის ფარგლებში 4 თვითმმართველ ერთეულში მცხეთაში, დუშეთში, თიანეთსა  და 
ყაზბეგში განხორციელდა ტრენინგები და ღია ცის ქვეშ საჯარო შეხვედრები.  

 ტრენინგში მონაწილეობა მიიღო 80 ბენეფიციარმა.  

 ტრენინგის მონაწილეებს საინფორმაციო-საგანმანათლებლო მასალებთან ერთად 
გადაეცათ სერტიფიკატები, ხოლო საჯარო შეხვედრებისას ამომრჩევლების პროექტის 
ფარგლებში დამზადებულ ბრენდირებულ მასალებთან (კალამი,ბლოკნოტი,მაისური, 
კეპი) ერთად გადაეცათ საინფორმაციო ბროშურები. 

 

 ტრენინგების და  საჯარო შეხვედრები  გაიმართა: 

 16 ოქტომბერს ყაზბეგში 

 19 ოქტომბერს დუშეთში 

 20 ოქტომბერს თიანეთში 

 21 ოქტომბერს მცხეთაში 
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ყაზბეგი 
16 ოქტომბერი, 2020 წელი 
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დუშეთი 
19 ოქტომბერი, 2020 წელი 



თიანეთი 
20 ოქტომბერი, 2020 წელი 
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მცხეთა 
21 ოქტომბერი, 2020 წელი 



მონაწილეთა მოსაზრებები არჩევნების მნიშვნელობაზე 
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მონაწილეთა შეფასებები პროექტის შესახებ 

,, ტრენერებისა და ტრენინგის მეთოდოლოგიის წყალობით თემატიკა იყო 
მარტივად გასაგები და აღქმადი“. 

,,ამომრჩევლებში არჩევნებში მონაწილეობის მოტივაციის გასაზრდელად 
მსგავსი მეტი ტრენინგი უნდა ჩატარდეს“ 

,,,მოლოდინებს გადააჭარბა, რადგან ტრენინგი მოიცავდა თეორიასთან ერთად 
პრაქტიკულ სავარჯიშოებს და იყო ძალიან ინტერაქტიული პროცესი, 
დასმულ კითხვებზე ვიღებდი კვალიფიციურ პასუხებს.“ 
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 პროექტის განხორციელების შედეგად გაიზარდა მცხეთის, თიანეთის, დუშეთისა და 

ყაზბეგის მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონე არჩევნებთან დაკავშირებულ 

საკანონმდებლო ცვლილებებზე, პანდემიის პირობებში არჩევნების ჩატარების წესსა და 

საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის უსაფრთხო პროცედურების საკითხებზე, საარჩევნო 

უფლებებსა და მათი რეალიზების  პროცედურაზე. 

 პროექტის განხორციელების შედეგად გაიზარდა მცხეთის, თიანეთის, დუშეთისა და 

ყაზბეგის ამომრჩევლების მოტივაცია და სამოქალაქო  პასუხისმგებლობა 

გადაწყვეტილების პროცესში ჩართულობის თაობაზე. 

 მონაწილეებს გადაეცათ საინფორმაციო-საგანმანთლებლო მასალები, რაც დაეხმარებათ 

ამომრჩევლის უფლებების ეფექტურად რეალიზებაში. 

 

პროექტის ეფექტი(მიღწეული შედეგი) 



მადლობა! 
 
 

არჩევნები მეტი დემოკრატიისთვის  
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