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„ამომრჩეველთა ინფორმირება 2020  წლის საქართველოს 

პარლამენტის არჩევნებისთვის“ 



პროექტის მიზანი 

 2020 წლის საქართველოს პარლამენტის  არჩევნებისთვის,  ამომრჩეველთა   
საარჩევნო  ცნობიერების  და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გრძნობის 
გაცნობიერებულად ამაღლება; 

 საარჩევნო პროცესებში თანამონაწილეობის  სურვილის გაჩენა და ამ 

მიმართულებით განათლების ხარისხის ამაღლება; 

 ზემო აჭარის სამი რაიონის ამომრჩევლების ინფორმირება და საარჩევნო 

კანონმდებლობაში ახალი ცვლილებების გაცნობა-გაცნობიერება;  

პროექტის უშუალო მიზნიდან გამომდინარე, განხორციელდა შერეული 

ჯგუფების,  კერძოდ: ახალგაზრდების, ქალების,  მოწყვლადი ჯგუფების და შშმ 

პირების  ინფორმირება/ცნობიერების ამაღლება და მოტივირება წინასწარ 

დაგეგმილი გრაფიკის მიხედვით; 

დასახული მიზანი მიღწევადი გახდა, სათანადოდ შერჩეული, საარჩევნო 

სფეროში გამოცდილი ტრენერების მიერ ჩატარებული საინფორმაცო 

შეხვედრების დროს ამომწურავი საინფორმაციო-საარჩევნო  მასალების 

(ფლაერები, ბროშურები და სხვა.) ბენეფიციარებისთვის მიწოდება-გაცნობის 

გზით და გამყარებული იქნა მათთან ჩატარებული ცოცხალი დიალოგით. 

 

 



       პროექტის განხორციელების არეალი -  აჭარა  



სამიზნე  ჯგუფი  

 სულ მონაწილეთა რაოდენობა - 45  

 მათ შორის ქალი - 17 (38%); 

 კაცი - 28 (62%) 

 შშმ პირი - 4 
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პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების ამსახველი ფოტომასალა 

ტრენინგი ხულოში, 

ჯგუფი N1  

 

 

 

 

 

 

 

    

შეხვედრები ხულოში 

ღია სივრცეში  

    



 

 

 

ტრენინგი ქედაში,  

ჯგუფი N2  

 

 

 

 

 

 

 

შეხვედრები ქედაში, 

ღია სივრცეში  



 

ტრენინგი შუახევში, 

ჯგუფი N3 

 

 

 

 

 

შეხვედრები შუახევში,  

ღია სივრცეში   

. 

აღნიშნულ ღონისძიებათა ვრცელი ფოტომასალა იხილეთ ბმულზე: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Uzs_7aUl9X2QjviOsXuywDBCEud3axdk?usp=sha

ring  

https://drive.google.com/drive/folders/1Uzs_7aUl9X2QjviOsXuywDBCEud3axdk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Uzs_7aUl9X2QjviOsXuywDBCEud3axdk?usp=sharing


პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები)  

პროექტის მიზნებიდან გამომდინარე სასურველი იყო ზემო აჭარაში - ხულოს, ქედისა და შუახევის რეგიონის 

ელექტორატის საარჩევნო კულტურის ამაღლება, რაც შესაბამისად მაღალი ხარისხის არჩევნების ჩატარებას 

შეუწყობდა ხელს; 

პროექტის შედეგად მიღწეულ იქნა პროექტში მონაწილე საზოგადოების განწყობის ამაღლება არჩევნებში 

მონაწილეობის ვალდებულებასთან დაკავშირებით, გაუმჯობესდა თითოეული მათგანის დამოკიდებულება, 

განსაკუთრებით ახალგაზრდების.  

ჩატარდა პროექტით განსაზღვრული საინფორმაციო-სალექციო შეხვედრები სამ სამიზნე ჯგუფთან  პროფესიონალი 

ტრენერების მონაწილეობით, რითაც განხორციელდა სამოქალაქო/საარჩევნო კუთხით ინფორმაციული ველის 

გაფართოება ამომრჩევლებში. აგრეთვე, ჩატარდა შეხვედრები  ხულოს, ქედისა და შუახევის მოსახლეობასთან  ღია 

სივრცეში, ხალხმრავალ ადგილებში, სადაც  მათ დაურიგდათ საინფორმაციო ფლაერები, შედგა გასაუბრებაც. 

პროექტის ფარგლებში   ჩატარდა  3 ჯგუფთან შეხვედრა; 

- თითო ჯგუფმა გაიარა 2 დღიანი სატრენინგო კურსი, 8  სატრენინგო საათის ოდენობით; 

- ყველა ჯგუფს ესწრებოდა  15-15 პირი, სულ 45 ამომრჩეველი (17- ქალი და 28 -მამაკაცი); 

- ტრენინგს აგრეთვე ესწრებოდა 4 შშმ პირი და 19 ახალგაზრდა ამომრჩეველი, ყველა მათგანი აქტიურად 

მონაწილეობდა სატრენინგო პროცესში; 

- პოლიგრაფიულად დამზადდა  და დაიბეჭდა 45 სერტიფიკატი; 

- მონაწილეებში დარიგდა 50 ცალი საინფორმაციო ბროშურა და 100 ცალი საინფორმაციო ფლაერი (დანარჩენი 

ფლაერები დარიგდა მოსახლეობასთან ღია შეხვედრების დროს). 

 



მადლობა ყურადღებისათვის! 
 
 
 

ასოციაცია „ლაზაროსი“ 
Lazarosi.com 


