
ახალგაზრდა ამომრჩეველი საარჩევნო 
პროცესში 

ახალგაზრდები  განვითარებისთვის 

პროექტის განხორციელების პერიოდი:  
2020 წლის 15 ივნისი - 2020 წლის 14 აგვისტო  



პროექტის  მიზანი: 

 ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონის ახალგაზრდა 
ამომრჩევლების და ქალების სამოქალაქო ცნობიერებისა და 
მოტივაციის ამაღლება 

 ბენეფიციართა საარჩევნო პროცესებით დაინტერესება, რაც 
მომავალში აუცილებლად გამოიწვევს ქვეყნის საზოგადოებრივ-
პოლიტიკურ ცხოვრებაში მათ აქტიურ მონაწილეობას.  
 
 
 

 ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების მნიშვნელობის გააზრება 

სამცხე -ჯავახეთი 



პროექტის  მიზანი: 

 ბენეფიციართა ინფორმირებულობა შემდგომში რაციონალური და 
გააზრებული გადაწყვეტილების მისაღებად.  

 
 
  ეთნიკური  მოსახლეობის, განსაკუთრებით ახალგაზრდების 

პასუხისმგებლობების გაცნობიერება სახელმწიფოს წინაშე. 
 

 
  მაღალი სამოქალაქო კულტურა და საკუთარი უფლებების ცოდნა.  

სამცხე -ჯავახეთი 



 საქართველოში მოქმედი საარჩევნო სისტემისა და საარჩევნო პროცესების 
შესახებ ინფორმირებულობა. 
 
 

  ბენეფიციართა პოლიტიკური უფლება-მოვალეობების გაცნობა.  
 
 

 არჩევანის უფლებისა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 
მონაწილეობის გაცნობიერება.  

პროექტის  მიზანი: 

სამცხე -ჯავახეთი 



 ქვეყნის საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში ეთნიკური 
უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების ახალგაზრდების და 
ქალების ჩართულობა. 

 
 საარჩევნო და სამოქალაქო კულტურის განვითარება. 

 
 

  საარჩევნო-პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებულ საკითხებზე 
თეორიული ცოდნის მიწოდება. 
 
 

  საარჩევნო პროცესებში ეთნიკური ჯგუფების, ქალებისა და 
ახალგაზრდების გაცნობიერებული ჩართულობა. 

პროექტის  მიზანი: 

სამცხე -ჯავახეთი 



პროექტის  სამიზნე ჯგუფები:  

ახალგაზრდები  

ეთნიკური ჯგუფები  



პროექტის  სამიზნე ჯგუფები:  

სულ მონაწილეთა რაოდენობა: 60  
მათ შორის:   
 კაცი   -  16  (27 %) 
 ქალი  - 44  (73 %) 
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პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 
ღონისძიებების მიმოხილვა  

 პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ახალგაზრდების, კერძოდ 
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების დაინტერესება 
საარჩევნო საკითხებით.  
 

  
 
 ყველაზე მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი რომ, ძალიან კარგად  შედგა 

ეთნიკურად სომეხი და ქართველი ახალგაზრდების ჯგუფებში 
ინტეგრირება.   



პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 
ღონისძიებების მიმოხილვა  

 ახალგაზრდებს მიეცათ საშუალება მიეღოთ საარჩევნო 
საკითხებზე აუცილებელი ინფორმაცია და რაც მთავარია, მათი 
დამუშავების შესაძლებლობა.  
 
 
 

 პროექტის დამსახურებით, მათ გამოთქვეს სურვილი, 
აქტიურად  ჩაერთონ  2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში და 
მიიღონ მონაწილეობა არა მარტო როგორც ამომრჩეველმა,  
არამედ როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრებმაც. 



ბორჯომისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტებში ჩატარდა  

3 სასწავლო კურსი (3 ჯგუფი)  

 

თითოეულ ჯგუფში მონაწილეთა რაოდენოდა იყო 20 მონაწილე  

 

 

თითოეული ჯგუფისთვის პროგრამა გაწერილი იყო  

4  სატრენინგო დღეზე  

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 
ღონისძიებების მიმოხილვა  



ა ხ ა ლ ც ი ხ ე 

24 ივლისი 2020  წ.– 27 ივლისი 2020 წ. 
 

ტრენინგები 

I ჯგუფი  



ბ ო რ ჯ ო მ ი 
24 ივლისი 2020 წ. – 27 ივლისი 2020 წ. 
 

ტრენინგები 

I I ჯგუფი  



ა ხ ა ლ ც ი ხ ე 

30 ივლისი  2020 წ. – 2 აგვისტო 2020 წ. 
 

ტრენინგები 

I I I  ჯგუფი  



გამოქვეყნდა  განცხადებები  ტრენინგების  შესახებ 
„მედია  სახლი-სამხრეთის  კარიბჭე“-ში  

(ახალციხე) 

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 
ღონისძიებების მიმოხილვა  

02.07.2020 
07.07.2020 

10.07.2020 
16.07.2020 



პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 
ღონისძიებების მიმოხილვა  

გამოქვეყნდა  განცხადებები  ტრენინგის შესახებ   
ტელეკომპანია  „ბორჯომი“-ში  და  ვებ.გვერდი  „ბორჯომი“- ში 

02.07.2020 11.07.2020 

16.07.2020 
16.07.2020 



პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 
ღონისძიებების მიმოხილვა  

გამოქვეყნდა განცხადებები  ტრენინგების შესახებ ადგილობრივ  
გაზეთში „ბორჯომი“  

02.07.2020. 

09.07.2020 

16.07.2020 



პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 
ღონისძიებების მიმოხილვა 

  
ტრენინგების მიმდინარეობა გააშუქა აგრეთვე ადგილობრივმა 

გაზეთმა „ჩვენი ბორჯომი“,  რომელმაც  ვრცელი  სტატია  მიუძღვნა 
პროექტს  და კიდევ  უფრო  ფართე საზოგადოებას  გააცნო   

მისი შინაარსი 



ამონარიდები ტრენინგის  შეფასების ფურცლებიდან 

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 
ღონისძიებების მიმოხილვა  

„დატვირთული იყო პრაქტიკული 
სამუშაოებით, რაც ყველაზე 

მიშვნელოვნად მიმაჩნია 
ტრენინგის ჩატარებისას“ 



პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 
ღონისძიებების მიმოხილვა  

ტრენინგების დასრულების შემდეგ 

მონაწილეებს გადაეცათ სერტიფიკატები  



პროექტის ეფექტი 

1.  ახალციხის  მუნიციპალიტეტში 2020 წლის  24  ივლისი -  27  ივლისის     

     პერიოდში  ჩატარდა  სასწავლო-საგანმანათლებლო კურსი I ჯგუფი   

     (20 მონაწილე)  

2.  ბორჯომის  მუნიციპალიტეტში 2020 წლის  24  ივლისი -  27  ივლისის     

     პერიოდში  ჩატარდა  სასწავლო-საგანმანათლებლო კურსი I I ჯგუფი  

     (20 მონაწილე) 

3. ახალციხის  მუნიციპალიტეტში 2020 წლის  30 ივლისი -  2  აგვისტოს     

     პერიოდში  ჩატარდა  სასწავლო-საგანმანათლებლო კურსი I I I  ჯგუფი   

     (20 მონაწილე)  

 

 



ა(ა)იპ  თავისუფალ  ჟურნალისტთა  
ასოციაცია „მეოთხე“ 

2020 წლის 15 ივნისი - 2020 წლის 14 აგვისტო  


