
საგრანტო კონკურსის თემატიკა:

ახალგაზრდა ამომრჩეველთა საარჩევნო ცნობიერების და

სამოქალაქო ჩართულობის დონის ამაღლების ხელშეწყობა

2018 წლის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის.

პროექტი „გადაწყვეტილება შენზეა - 2018“



პროექტის
შესახებ

 საგრანტო კონკურსის თემატიკა: ახალგაზრდა
ამომრჩეველთა საარჩევნო ცნობიერების და სამოქალაქო
ჩართულობის დონის ამაღლების ხელშეწყობა 2018 წლის
საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის.

 პროექტის დასახელება: გადაწყვეტილება შენზეა - 2018

 განმახორციელებელი ორგანიზაცია: განვითარებისა და
დემოკრატიის ცენტრი

 პროექტის ხანგრძლივობა: 1 აგვისტო - 30 სექტემბერი,
2018 წელი



პროექტის „ პოლიტიკური პარტიების რესურსების
გაძლიერება დემოკრატიული პროცესების

ხელშეწყობისათვის - 2018“ შესახებ: ახალგაზრდებში საარჩევნო და პოლიტიკური ცნობიერების
ამაღლება, სამოქალაქო პასუხისმგებლობისა და
თვითშეგნების დონის ზრდა და არჩევნებში ახალგაზრდა
ამომრჩევლის როლის გააქტიურების ხელშეწყობა.

პროექტის
მიზანი



პროექტის
სპეციფიური/უ
შუალო მიზანი:

 იმერეთში მცხოვრები ახალგაზრდების ინფორმირება
სამოქალაქო უფლებებისა და ვალდებულებების,
პოლიტიკური და საარჩევნო უფლებების, ასარჩევი
სახელმწიფო ინსტიტუტის ფუნქციებისა და როლის
შესახებ, მათთვის საგანმანათლებლო და
ინტერაქტიული ღონისძიებების განხორციელების
გზით.



პროექტის
ამოცანები

 იმერეთში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის
არჩევნებთან დაკავშირებით შესაბამისი
საგანმანათლებლო - საინფორმაციო ხასიათის
ღონისძიებების განხორციელება;

 იმერეთში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის
ინფორმაციის მიწოდება არჩევნების გზით ქვეყნის
მართვის პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის
მნიშვნელობის საკითხებზე და საარჩევნო უფლებების
რეალიზების საკანონმდებლო მექანიზმებზე;

 იმერეთში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის
ინფორმაციის მიწოდება გენდერული ასპექტებსა და
თანასწორობის ხელშეწყობაზე.



პროექტის
სამიზნე
ჯგუფი

პროექტის (უშუალო ბენეფიციარებს) წარმოადგენენ:
იმერეთში მცხოვრები ახალგაზრდები (სტუდენტები და
დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეები), რომელთათვისაც
2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით
განხორციელდა საგანმანათლებლო-საინფორმაციო ხასიათის
ღონისძიებები, მიეწოდათ ინფორმაცია არჩევნების გზით
ქვეყნის მართვის პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის
მნიშვნელობის საკითხებზე და საარჩევნო უფლებების
რეალიზების საკანონმდებლო მექანიზმებზე, გენდერული
ასპექტებსა და თანასწორობის ხელშეწყობაზე.



ვიდეო
რგოლები

 პროექტის ფარგლებში მომზადებული
ვიდეო რგოლები იხილეთ:

https://www.facebook.com/pg/DecisionIsYours.ge/video
s/?ref=page_internal



ტრენინგი
აქტიურ

მოქალაქეთა
ჯგუფისათვის



არჩევნების
დღის

სიმულაცია



კონკურსები
სოციალურ
ქსელებში



ავტო ტური -
საინფორმაციო

კამპანია
რეგიონში



პროექტის
განხორციელებ

ის შედეგად:

 პროექტის განხორციელების შედეგად გაიზარდა
იმერეთში მცხოვრები ახალგაზრდების, მათ შორის
პირველად ხმის მიმცემი ახალგაზრდა ამომრჩევლის
ინფორმირებულობის დონე საარჩევნო პროცესების,
მისი მნიშვნელობისა და საკუთარი მოვალეობის,
არჩევითი სახელმწიფო ინსტიტუტის შესახებ.

 ვფიქრობთ, გრძელვადიანი შედეგი, პროექტისა იქნება
რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდების აზროვნების,
ქცევის ნორმებისა და პოლიტიკური-კულტურული
ღირებულებების ხანგრძლივი და თვალსაჩინო
ცვლილებები.



ამონარიდები
პროექტის

მონაწილება
შეფასებებიდან

 „უმნიშვნელოვანესია, ამომრჩევლის ინფორმირება! ვინაიდან
არჩევნებში ჩართულობა ჩვენი უფლება და მოვალეობაა!
დიდი მადლობა, რომ სწორედ 18 წლის ასაკში მომეცა
შესაძლებლობა ჩავრთულიყავი ამ პროექტში და გამეაზრებინა
ეს თითქოს მარტივი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი
პოზიცია.“

 „წელს პირველად მექნება მივიღო მონაწილეობა არჩევნებში
და ძალიან მიხარია, რომ უკეთ გავეცანი ჩემს უფლებებს! ასევე
გავიგე ბევრი რამ თუ როგორ ტარდება არჩევნები და ის თუ
რამხელა შრომაა ჩადებული ამ ერთი დღისათვის მზადებაში!“

 „ძალიან მიხარია, რომ წელს პირველად ჩავერთვები
არჩევნებში დამკვირვებლის სტატუსით, ვფიქრობ სწორედ ამ
პროეტმა მომცა ეს უნიკალური შესაძლებლობა და დიდი
მონდომებითა და მოტივაციით ვუერთდები CDD-ს 2018
წლის მისიას, რათა ჩემი წვლილი შევიტანო საარცევნო
გარემოს გაუმჯობესებასა და გამჭვირვალობაში.“



დიდი მადლობა
სსიპ „საარჩევნო სისტემების განვითარების,

რეფორმებისა და სწავლების ცენტრს“ პროექტის
ფარგლებში გაწეული მხარდაჭერისა და

კონტრიბუციისათვის.
ასევე, ევრო - ატლანტიკურ კლუბს „სურიონი“

პარტნიორობისათვის და აქტიურ მოქალაქეთა ჯგუფის
ყველა წევრს ჩართულობისათვის.



დიდი მადლობა ყურადღებისათვის

განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი

მის: აკაკი შანიძის ქ. 8, 0179, თბილისი

Info@CDD.ge

www.Facebook.com/CDD.ge

www.Facebook.com/DecisionIsYours.ge


