
ახალგაზრდა ამომრჩევლების საარჩევნო ცნობიერების და 
სამოქალაქო კულტურის ამაღლების ხელშეწყობა

პროექტის სახელწოდება  „მე ვმართავ“

ა(ა)იპ დემოკრატიული ცვლილებების ცენტრი

პროექტის განხორციელების პერიოდი

15/04  --- 15/05 2019 წელი



პროექტის მიზნები და ამოცანები 

მცხეთის მუნიციპალიტეტში 60 ახალგაზრდის(ეთნიკური
უმცირესობების გათვალისწინებით) გადამზადება დატრენინგება
არჩევნების რაობის, მნიშვნელობისა და სახელმწიფოს მართვის
კუთხით.

მცხეთის მუნიციპალიტეტში 60 ახალგაზრდის მცირე ჯგუფებად
(12 კაციანი 5 ჯგუფი) დაყოფა და ერთობლივი გეგმის შემუშავება-
ადგილობრივ მოსახლეობაში არჩევნების პოპულარიზაციის
გაზრდისათვის კონკრეტული მიზნების დასახვა.

მცხეთის მუნიციპალიტეტში 12 კაციანი 5 ჯგუფის მიერ
კონკრეტული ღონისძიებების (ქუჩის გამოკითხვა, მცირე
ლოკალური კვლევა, სააგიტაციო მასალის გავრცელება)
განხორციელება.



პროექტის მიზნები და ამოცანები 

მცხეთის მუნიციპალიტეტში 12 კაციანი 5
ჯგუფის მიერ არჩევნების თემატიკაზე შექმნილი
ვიდეორგოლის შექმნა. ადგილობრივ
ტელევიზიებსა და ინტერნეტსივრცეში
გავრცელება.
მცხეთის მუნიციპალიტეტში 12 კაციანი 5

ჯგუფის დებატების მოწყობა საარჩევნო
თემატიკაზე
მცხეთის მუნიციპალიტეტში 60 ახალგაზრდის

სიმბოლური სიგელის გადაცემა პროექტში
აქტიური მონაწილეობისათვის.



პროექტის განხორციელების არეალი:

• მცხეთის მუნიციპალიტეტი



პროექტის ეფექტი 

მიიღეს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა საარჩევნო-
პოლიტიკური პროცესების შესახებ

მიიღეს არჩევნების ჩატარების გამოცდილება და ხელი
შეუწყვეს საზოგადოებაში არჩევნების პოპულარიზაციას

 შეიძინეს პოლიტიკური დებატებისთვის საჭირო უნარ-
ჩვევები



პროექტის სამიზნე ჯგუფი

საზოგადოებრივი საქმიანობით დაინტერესებული
ახალგაზრდები პროექტის მონაწილეთა

რაოდენობა 60 (ტრენინგი ჩატარდა ორ ეტაპად,
თითიეულ ეტაპს ესწრებოდა 30 მონაწილე)



პროექტის ეფექტი/მიღწევა

პროექტის ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა არის არჩევნებში
მონაწილეობის გაზრდილი მოტივაცია, თვითშეგნების და
პასუხისმგებლობის გაზრდა საზოგადოების წინაშე;

ტრენინგში მონაწილე ადამიანების განვითარება და მისი
ჩართულობა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, არჩევნებში
მონაწილეობის გზით

ახალგაზრდობის ინტეგრაცია საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ
პროცესებში, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების
წარმომადგენლებთან შეხვედრების და ადგილობრივ მასმედიასთან
მუშაობისა და დიალოგის გზით;

გენდერულ თანასწორობასა და სახელმწიფოს გენდერულ
პოლიტიკაზე შეგნების ამაღლება ახალგაზრდებში.



პროექტის ფარგლებში განხორციელებული კონკრეტული 
ღონისძიებები

 პროექტის სამუშაო გუნდის დაკომპლექტება
ტრენერების შერჩევა
 პროექტის გუნდისა და ტრენერების მოსამზადებელი შეხვედრა
ტრენერების გუნდის შეხვედრა
ტრენინგ-მოდულის შექმნა
ტრენინგისთვის მეთოდების შერჩევა
ტრენინგის შეფასების ფორმის შექმნა
 პასუხისმგებლობების განაწილება ტრენერებს შორის
 პროექტის გუნდის შეხვედრა
 პროექტის პროცესების დაგეგმვა
ტრენინგ-მოდულის გაცნობა და განხილვა
ტრენინგის განხორციელებისთვის საჭირო მოსამზადებელი სამუშაოები
 ინფორმაციის გავრცელება ტრენინგის შესახებ
 მონაწილეების შერჩევა
 საჭირო ნივთების შეძენა
 სატრენინგო სივრცის ქირაობა



პროექტის ფარგლებში შექმნილი 
ნაბეჭდი მასალა

ფლაერი ----------1000

ბლოკნოტი ------ 100

მაისური --------- 80

სერტიფიკატი --- 80



პროექტის ფარგლებში ასევე დამზადდა:

ბრენდირებული საწერი კალამი ----200

ვიდეორგოლი    ----------------------- 1



ღონისძიებების შესახებ

1) მოსამზადებელი ფაზა 20/04/2019

2) პროექტის გუნდის შეხვედრა 23/04/2019

3) ტრენერების შეხვედრა 25/04/2019

4)ტრენინგის განხორციელებისათვის საჭირო 

მოსამზადებელი სამუშაოები

29-30/04/2019

5) ტრეინინგი 1 04/05/2019

5) ტრეინინგი 2 10/05/2019

6) პროექტის გუნდის შეჯამება 14/05/2019



დამზადებული მასალა





ტრენინგები



გმადლობთ

დემოკრატიული ცვლილებების ცენტრი


