
“აქტიური მონაწილეობა საკუთარი
მომავლის არჩევანისათვის. ”

პროექტის სლოგანია - „მონაწილეობა მიიღე არჩევნებში და
თვითონ აირჩიე შენი მომავალი.“



ახალგაზრდების აქტიური მონაწილეობის
ხელშეწყობა 2018 წლის საარჩევნო

პროცესებში.

პროექტის მიზანი



ამოცანა1. სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის
ახალგაზრდების მობილიზება საარჩევნო პროცესებში
ჩასართავად.
ამოცანა 2. სამოქალაქო განათლებასა და საარჩევნო
საკითხებში ახალგაზრდების ცოდნის დონის
ამაღლება, გენდერული თანასწორობა არჩევნებში და
მასმედიის როლი არჩევნებში.

პროექტის ამოცანები



1. ინფორმაცია პროექტის შესახებ გავრცელდა ადგილობრივი ტელევიზიის „გარვანა“ და რადიოს „ნორ“ მეშვეობით.
2. აირჩა 28 ახალგაზრდა ნინოწმინდიდან პროექტის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებში მონაწილეობისათვის და 6
ახალქალაქიდან; (მიუხედევად ამას, რომ პროექტის განხორციელების არეალი იყო ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი)
3. შერჩეული ახალგაზრდებისთვის ჩატარდა ტრენინგები შემდეგ თემებზე :

- სამოქალაქო საზოგადოება და აქტიური მოქალაქეობა (1 დღიანი).
- არჩევნები და წამომადგენლობითი დემოკრატია. საქართველოში არჩევითი ორგანოების ფორმირების წესი,
მონაწილეობის მნიშვნელობა (1 დღიანი).
- საარჩევნო სისტემები, საერთაშორისო სტანდარტები, ტექნოლოგიები საერთაშორისო პრაქტიკაში და საერთაშორისო
პრაქტიკა (1 დღიანი).
- გენდერული თანასწორობა და მისი უზრუნველყოფა (1 დღიანი).
- ინკლუზიური არჩევნები (მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობა) (1 დღიანი).
- არჩევნების გაშუქების   მნიშვნელობა და ძირითადი პრინციპები (1 დღიანი).
- პოლიტიკური რეკლამა და მისი გავლენა არჩევნებსა და მედიაზე (1 დღიანი).
- პოლიტიკური დებატების ხელოვნება.  პოლიტიკოსები ეთერში, სიძულვილის ენა. იმიტირებული დებატები, დისკუსია
(1 დღიანი).
- კენჭისყრის დღე, ამომრჩეველთა უფლებები და არჩევნების დღის სიმულაცია (1 დღიანი).

პროექტის ღონისძიებები





4. შედგა შეხვედრები ახალგაზრდებსა და საკრებულოს, მერიისა და საოლქო საარჩევნო კომისიის
წარმომადგენლებს შორის, სადაც პროექტის მონაწილეები გაეცნენ  საჯარო უწყებების მოვალეობებისა და
მუშაობის მიმართულებების  შესახებ ინფორმაციას.

5. გადაიღებულია ვიდეო-რგოლი ადგილობრივ ტელევიზიასთან თანამშრომლობით
https://www.youtube.com/watch?v=NdeM2Zf1MMw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2HXV8vb8jEL8i4WZJ
cvZuo9bDJb_oDtehsptIVV7EDghHwjb_SEVvV2Lw
6. პროექტის ფარგლებში, მოვამზადეთ (თოთ) 20 აქტიური ახალგაზრდა სოფლებში საინფორმაციო
შეხვედრების ჩასატარებლად. დავიქირავეთ მიკროავტობუსს, მასზე განთავსებული პროექტის სლოგანი
(სომხურ ენაზე) და შედგა საინფორმაციო ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 23 სოფელში და 3 საკუთრივ ქალაქ
ნინოწმინდაში, სადაც დავარიგეთ 2500 ბუკლეტი, 1500 კალენდარი, 200 მაისური და კეპი.



1). ახალგაზრდებმა მონაწილეობა მიიღეს ცესკოს დებატებში და მიუხედავად ენის ბარიერს მოიგეს პირველი ტური;
2) პროექტის ერთ-ერთი ძირითადი მიღწევა არის არჩევნებში მონაწილეობის გაზრდილი მოტივაცია კომპაქტურად
დასახლებულ ეთნიკურ უმცირესობების შორის (განსაკუთრებით ახალგაზრდებში), თვითშეგნების და
პასუხისმგებლობის გაზრდა თავისი საზოგადოების წინაშე;
3) ეთნიკური უმცირესობების ახალგაზრდობაში ინფორმაციის გაანალიზების უნარის განვითარება და მასმედიის
ეფექტურად გამოყენება;
4) ეთნიკური უმცირესობების სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება და მისი ჩართულობა გადაწყვეტილებების მიღების
პროცესში, არჩევნებში მონაწილეობის გზით;
5) ეთნიკური უმცირესობების ახალგაზრდობის ინტეგრაცია საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ პროცესებში, ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენლებთან შეხვედრების და ადგილობრივ მასმედიასთან მუშაობისა და
დიალოგის გზით;
6) გენდერულ თანასწორობასა და სახელმწიფოს გენდერულ პოლიტიკაზე შეგნების ამაღლება-გაფართოება.
7) შეხვედრების ორგანიზებისა და აუდიტორიის წინაშე გამოსვლის უნარების განვითარება ეთნიკური უმცირესობების
ახალგაზრდებში.

პროექტის მიღწევა



“მადლობა ყურადღებისთვის”


