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ოზურგეთი 

 

ამომრჩეველთა ინფორმირება 2020 წლის საქართველოს 
პარლამენტის  არჩევნებისთვის 

 



 
 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 
ახალგაზრდა ამომრჩევლების სამოქალაქო 
ცნობიერების ამაღლების, სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობის ზრდისა და არჩევნებში მათი  
გააქტიურების ხელშეწყობა. 

პროექტის მიზანი: 



 
 პროექტი განხორციელდა გურიის რეგიონის სამივე 

მუნიციპალიტეტში: ოზურგეთში, ლანჩხუთსა და 
ჩოხატაურში 

პროექტის განხორციელების 
არეალი 



 
 სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდა 18-დან 26 წლამდე 20 

ახალგაზრდა სამოქალაქო აქტივისტი/მოხალისე, 
სექტორის, ქალაქის/სოფლის მცხოვრები, გენდერული 
თანასწორობის პრინციპით და ეთნიკურობის მიხედვით 
სეგრეგირებული 

სამიზნე ჯგუფი 
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სულ 25 მონაწილე 

ახალგაზრდები 

ქალები 

კაცები 

ინფორმაცია სამიზნე ჯგუფების შესახებ 
დიაგრამის სახით 
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ტრენინგები 

გოგოები 

ბიჭები 

ინფორმაცია სამიზნე ჯგუფების შესახებ  
დიაგრამის სახით 

(ტრენინგები) 
  



 

  ფლაერი 



 

ბუკლეტი 



 
 პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა 6 ოქტომბერს, 

სასტუმრო „ოზურგეთი პლაზას“ საკონფერენციო 
დარბაზში. 

 პროექტს ესწრებოდა 25 მონაწილე. 

 

პროექტის პრეზენტაცია 
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ახალგაზრდა გოგო ბიჭი 



 

პროექტის პრეზენტაცია 



 

ტრენინგი ჩატარდა სასტუმრო ,,ოზურგეთი 
პლაზას“ საკონფერენციო დარბაზში. ესწრებოდა 20 

ახალგაზრდა. ტრენინგი მოიცავდა 5 აკადემიურ 
საათს. 

ტრენინგი - არჩევნების ისტორია და გენდერული 
თანასწორობა 
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სულ 20 

მონაწილე 



 

ტრენინგი - არჩევნების ისტორია და გენდერული 
თანასწორობა 



 
ტრენინგი ჩატარდა სასტუმრო ,,ოზურგეთი 

პლაზას“ საკონფერენციო დარბაზში. ესწრებოდა 20 
ახალგაზრდა. ტრენინგი მოიცავდა 5 აკადემიურ 
საათს. 

 

ტრენინგი ,,არჩევნებთან დაკავშირებული 
საკანონმდებლო ცვლილებები“ 
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ტრენინგი - ,,არჩევნებთან დაკავშირებული 
საკანონმდებლო ცვლილებები“ 



 
ტრენინგი ჩატარდა სასტუმრო ,,ოზურგეთი 

პლაზას“ საკონფერენციო დარბაზში. ესწრებოდა 20 
ახალგაზრდა. ტრენინგი მოიცავდა 5 აკადემიურ 
საათს. 

 

ტრენინგი ,,საარჩევნო უფლებები და 
რეალიზება“ 
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ტრენინგი ,,საარჩევნო უფლებები და 
რეალიზება“ 



 
ტრენინგი ჩატარდა სასტუმრო ,,ოზურგეთი 

პლაზას“ საკონფერენციო დარბაზში. ესწრებოდა 20 
ახალგაზრდა. ტრენინგი მოიცავდა 5 აკადემიურ 
საათს. 

 

დეზინფორმაციისგან, ძალადობისგან და სიძულვილის ენისგან 
თავისუფალი საარჩევნო გარემო  
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დეზინფორმაციისგან, ძალადობისგან და 
სიძულვილის ენისგან თავისუფალი საარჩევნო 

გარემო  



 

ბუკლეტების და ფლაერების 
დარიგება 



 
 შეხვედრა ჩატარდა სასტუმრო ,,ოზურგეთი 

პლაზას“ საკონფერენციო დარბაზში. ესწრებოდა 25 
მონაწილე. 

პროექტის დახურვა, კლიპის პრეზენტაცია 
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პროექტის დახურვა 



 
                                            https://youtu.be/544L6S8Ooqs 

 

კლიპი ,,წამოდი არჩევნებზე“ 





მადლობა ყურადღებისთვის! 


