
„ახალგაზრდა  ამომრჩეველი  საარჩევნო  პროცესში“.  

ა(ა)იპ  „ჯერ საქართველო“ 

 

15 ივნისი - 14  აგვისტო, 2020 წელი 

„ახალგაზრდებში   საარჩევნო   ცნობიერების    ამაღლება.“ 



პროექტის მიზანი 
 

        

პროექტის მიზანი იყო  2020 წლის საპარლამენტო  არჩევნებისთვის აჭარის 
რეგიონის ახალგაზრდა ელექტორატში სამოქალაქო/საარჩევნო 
თანამონაწილეობის სურვილის, შესაბამისი საარჩევნო განათლების ხარისხის  
და ცნობიერების ამაღლება.  

პროექტის ფარგლებში ჩავატარეთ სამ კვირიანი ტრენინგები სამ ჯგუფთან. 
თითოეული ჯგუფი დაკომპლექტდა 20 ბენეფიციარით, ტრენინგის საათობრივი 
დატვირთვა დანისაზღვრა თითო ჯგუფში 20 საათით.  

აჭარის ახალგაზრდების ინფორმირება  მოხდა შემდეგ საკითხებში: 

სახელმწიფო მოწყობა და არჩევითი ორგანოების ფორმირების წესი; აქტიური 

მოქალაქეობა და არჩევნების გზით ქვეყნის მართვის პროცესში მონაწილეობის 

მნიშვნელობა; დემოკრატიული საარჩევნო პროცესის სახელმძღვანელო 
პრინციპები(მათ შორის, ხმის მიცემის ფარულობის პრინციპი). საარჩევნო 

უფლებები და რეალიზება; გენდერული თანასწორობა არჩევნებში, ქალთა 
უფლებები საარჩევნო პროცესებში; ინკლუზიური არჩევნები (მოწყვლადი 

ჯგუფების ჩართულობა საარჩევნო პროცესში); არჩევნების უსაფრთხოება და 
ამომრჩევლის პერსონალური მონაცემების დაცვა საარჩევნო პროცესში; 
ანგარიშვალდებულება ელექტორატსა და მის მიერ არჩეულ ინსტიტუციებს 

შორის ; საქართველოს არჩევნების ისტორია და თანამედროვეობა. 

 

 

 



       პროექტის განხორციელების არეალი -  აჭარა  



სამიზნე  ჯგუფი  

 სულ მონაწილეთა რაოდენობა 60 

 მათ შორის ქალი 38 (63,5 % ); 

კაცი 22 (36,5 %)  
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პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა 

ჯგუფი N1 – 
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ჯგუფი N1 – 
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პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები) 

 განხორციელდა ახალგაზრდა მოქალაქეთა საარჩევნო ცნობიერების ამაღლებაზე 
ორიენტირებული ინიციატივები. მიიღეს   სახელმწიფო მოწყობის,  არჩევითი ორგანოების 
ფორმირების  წესის ცოდნა.   აიმაღლეს საარჩევნო კულტურა, რაც მაღალი ხარისხის 
არჩევნების ჩატარებას შეუწყობს ხელს.  
 ჩვენი პროექტის შედეგად ყველა ბენეფიციარი, რომელიც ჩვენს შეხვედრებს დაესწრო, გაეცნო 
საქართველოს საარჩევნო პროცესების მიმდინარეობას, თუ როგორ და რატომ  უნდა ჩატარდეს 
კანონიერი და გამჭვირვალე არჩევნები. დაიწყეს ახლებურად აზროვნება და მოქმედება, რაც 
მისაბაძი და სამაგალითო გახდება დანარჩენი ამომრჩევლისათვის. რაც  აშკარად გაზრდის  
ქობულეთის საარჩევნო ოლქის ფარგლებში  არჩევნებში მონაწილეობის მოტივაციას და ჩვენი 
პროექტის სახელწოდება: „ახალგაზრდებში  საარჩევნო ცნობიერების ამაღლება“ 
გამართლებული და რეალური გახდება.  
   ასეთი შედეგები ნათლად წარმოაჩენს სასურველი მიზნის მნიშვნელობას, რომლის მიღწევაც 
წინამდებარე პროექტით იყო დასახული. ამ მიღწევით ისარგებლებს ახალგაზრდული  
საზოგადოება და პროექტში ჩართული ან მასთან დაკავშირებული თითოეული მოქალაქე, 
რომლებიც შესაძლოა გახდენ, მომავალ არჩევნებში საარჩევნო პროცესის აქტიურ მონაწილედ 
და დამკვირვებლებად.    
 დათვლადი ინდიკატორები: 
მომზადდა 8 სატრენინგო მოდული; 
შემუშავდა, დაიბეჭდა და მონაწილეებს დაურიგდათ 70 ბროშურა; 
ჩატარდა 3 ტრენინგი, თითოეული 20 საათის ხანგრძლივობით (5-5დღე); 
60 მონაწილემ გაიარა ტრენინგი, მათ შორის:   38- ქალი;   22-კაცი. 

 

 



მადლობა ყურადღებისთვის 


