
ამომრჩეველთა ინფორმირება 2019 წლის მაისში გასამართი 
საქართველოს პარლამენტის შუალედური, მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს შუალედური და 
მუნიციპალიტეტის მერის რიგგარეშე არჩევნებისთვის

“მაქსიმალური ჩართულობა ძლიერი თვითმმართველობისათვის“

ა(ა)იპ „პლატფორმა სამოქალაქო ინიციატივა“

პროექტის განხორციელების პერიოდი:

15 აპრილი-15 მაისი 2019 წელი



პროექტით განსაზღვრული 
მიზნები

1. საგარეჯო, ახმეტის ადიგენის ტყიბულის წყალტუბოსა და
ოზურგეთის საარჩევნო ოლქში შემავალი იმ საარჩევნო
საზღვრებში, სადაც იმართება წარმომადგენლობითი ორგანოს
საკრებულოს შუალედური არჩევნები 60-80 ბენეფიციარის
გადამზადება და დატრენინგება. თემა: არჩევნების რაობის,
მნიშვნელობისა და სახელმწიფო მართვაა

2. საგარეჯო, ახმეტის ადიგენის ტყიბულის წყალტუბოსა და
ოზურგეთის საარჩევნო ოლქში შემავალი იმ საარჩევნო
საზღვრებში სადაც იმართება წარმომადგენლობითი ორგანოს
საკრებულოს შუალედური არჩევნები 60-80 ბენეფიციართან
ერთობლივი გეგმის შემუშავება-ადგილობრივ მოსახლეობაში
არჩევნების პოპულარიზაციის გაზრდისათვის

3. ტრენინგში მონაწილეთა აქტიური ჩართულობით შევქმნათ
ვიდეორგოლი

4. ვიდეორგოლის ლოკალური გავრცელება რაც აღნიშნულ
არეალში ხელს შეუწყობს არჩევნების პოპულარიზაციას და
ამომრჩეველთა აქტივობის გაზრდას



პროექტის ეფექტი

პროექტის მთავარი მიღწევა და ეფექტი 
გახლავთ რომ:

 ტრენინგში ჩართულმა ახალგაზრდებმა მიიღეს ინფორმაცია როგორ 
შეიძლება ჩაერთო თვითმმართველობის საქმიანობაში 

 რატომ არის მნიშვნელოვანი არჩევნებში მონაწილეობა

 მონაწილეთა დაინტერესების გაზრდა არჩევნების და 
თვითმმართველობის მიმართ

 ვიდეო რგოლის დამზადების პროცესში აქტიური ჩართულობა, რაც 
გამოიხატა მონაწილეთა მიერ წინადადებების წარმოდგენაში

პროექტის განხორციელების არეალი

საგარეჯო, ახმეტა, ადიგენი, ტყიბული, წყალტუბო, 
ოზურგეთი



პროექტის ფარგლებში განხორციელებული კონკრეტული 
ღონისძიებები

პროქტის სრულყოფილი განხირციელებისთვის,
ძირითადი სამუშაოები რამდენიმე ნაწლად იყო
დაყოფილი

I
 პროექტის სამუშაო გუნდის დაკომპლექტება
 პასუხისმგებლობების განაწილება
 ტრენერების შერჩევა
 პროექტის გუნდისა და ტრენერების მოსამზადებელი შეხვედრა.
 ტრენინგ-მოდულის შექმნა
 ტრენინგისთვის მეთოდების შერჩევა
 ტრენინგ-მოდულის გაცნობა და განხილვა
 ტრენინგ-მოდულის ტრენერებთან ერთად საბოლოო ვერსიის

შეთანხმება
 ტრენინგის განხორციელებისთვის საჭირო მოსამზადებელი

სამუშაოები



პროექტის ფარგლებში განხორციელებული კონკრეტული 
ღონისძიებები

II
 ინფორმაციის გავრცელება ტრენინგის შესახებ სატრენინგო სივრცის

ქირაობა
 მონაწილეების შერჩევა
 საჭირო ნივთების შეძენა
 ნაბეჭდი მასალის მომზადება და ბეჭდვა

III
 ტრენინგი 1-კახეთი
 ტრენინგი 2- იმერეთი
 ტრენინგი 3- ოზურგეთი
 ტრენინგი5 - ადიგენი
 ბენეფიციარებმა ტრენერებთან ერთად დაგეგმეს სოციალური ვიდეო

რგოლის თემატიკა და ვიდეო რგოლის დამზადებს პრცესში უშუალოდ
ჩართვნენ.



პროექტის ფარგლებში განხორციელებული კონკრეტული 
ღონისძიებები

IV

სოციალური ვიდეო რგოლის გავრცელება
(არჩევნების პოპულარიზაცია)

პროექტის შეფასება

ანგარიშის მომზადება



პროექტის სამიზნე ჯგუფი
 პროექტის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდა საგარეჯო, ახმეტის

ადიგენის ტყიბულის წყალტუბოსა და ოზურგეთის საარჩევნო
ოლქში მცხოვრები 60-80 ბენეფიციარი (შერეული ჯგუფები)

 თითოეულ რაიონში ტრენინგს საშუალოდ 20 ადამიანი დაესწრო

პროექტის ფარგლებში შეიქმნა შემდეგი ბეჭდური მასალა:

• ფლაერი 1000 
• სერტიფიკატი                       80

პროექტის ფარგლებში დამზადდა შემდეგი სახის პროდუქცია

 ბრენდირებული მაისური                        80 

 ვიდეორგოლი                                            1



ფოტომასალა



განხორციელებული ღონისძიებები 

1. მოსამზადებელი ფაზა 15-20/042019

2. პროექტის გუნდის შეხვედრა 22/04/2019

3. ტრენერების შეხვედრა და მოდულების შექმნა     28/04/2019

4. ტრენინგის განხორციელებისთვის საჭირო მოსამზადებელი 
სამუშაოები 02/05/2019

5. ტრენინგი 1  04/05/2019

6. ტრენინგი 2  07/05/2019

7. ტრენინგი 3  10/05/2019

8. ტრენინგი 4  12/05/2019

9. შეჯამება 15/05/2019



მადლობა!

პლატფორმა-სამოქალაქო ინიციატივა!

2019


