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პროექტის ძირითადი მიზნებია:

1. დემოკრატიული არჩევნებისა და არჩევნების გზით ქვეყნის მართვის პროცესში 
ამომრჩევლის მონაწილეობის მნიშვნელობაზე იმერეთის რეგიონის (წყალტუბო, ტყიბული, 

ხარაგაული, თერჯოლა) ახალგაზრდების ინფორმირება.

2. საქართველოში სახელმწიფო მოწყობისა და არჩევითი ორგანოების ფორმირების წესსა და 
ანგარიშვალდებულების პრინციპზე იმერეთის რეგიონის (წყალტუბო, ტყიბული, ხარაგაული, 

თერჯოლა) ახალგაზრდების ინფორმირება.

3. არჩევნების პოპულარიზაცია იმერეთის 4 თვითმმართველი ერთეულის (წყალტუბო, 
ტყიბული, ხარაგაული, თერჯოლა) ახალგაზრდებში.

4.სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ზრდის ხელშეწყობა.

პროექტის განხორციელების არეალი:

წყალტუბო, თერჯოლა, ხარაგაული, ტყიბული



სამიზნე ჯგუფი:

პროექტში მონაწილეთა რაოდენობა დაახლოებით წარმოადგენდა 160 ბენეფიციარს, 
აქედან ტრენინგს დაესწრო 86 ბენეფიციარი.

ტრენინგზე დამსწრე ბენეფიციარების სტატისტიკა გენდერის მიხედვით:



ბენეფიციართა რაოდენობა რეგიონების(წყალტუბო, 
ტყიბული, თერჯოლა, ხარაგაული) მიხედვით 

გადანაწილდა შემდეგნაირად:



პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა:

ლოკაცია ღონისძიება თარიღი სურათი 1 სურათი 2

წყალტუბო ტრენინგი/საჯ
არო 
შეხვედრა

2 ივნისი, 2019 

წელი

თერჯოლა ტრენინგი/საჯ
არო შეხვედრა

1 ივნისი, 2019 

წელი

ხარაგაული ტრენინგი/საჯ
არო შეხვედრა

25 მაისი, 
2019 წელი

ტყიბული ტრენინგი/საჯ
არო შეხვედრა

26 მაისი, 
2019 წელი



პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები)

ა(ა)იპ „თავისუფალი განვიტარებისა და სამართლის ცენტრის“ მიერ განხორციელებული
საგრანტო პროექტის „ჩვენი ხმა მომავლისთვის!“ იმერეთის 4 თვითმმართველ
ერთეულში (ხარაგაული,ტყიბული, თერჯოლა, წყალტუბო) მოიცავდა 2 საინფორმაციო-
საგანმანათლებლო საქმიანობას: ტრენინგებს და საჯარო შეხვედრებს. ტრენინგები
საოლქო საარჩევნო კომისიებში გაიმართა 25 მაისს ხარაგაულში, 26 მაისს ტყიბულში, 1
ივნისს პროექტის შესახებ ინფორმაცია განთავსებულია მოცემულ ბმულზე:

https://www.facebook.com/%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95
%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%90
%E1%83%9A%E1%83%98-
%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%98%
E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E
1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-
%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0
%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-
%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0
%E1%83%98Free-Development-Law-Center-334710230420700/

https://www.facebook.com/%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98Free-Development-Law-Center-334710230420700/


პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები)

 პროექტში მონაწილეთა უმეტესობა პირველად იღებდა მონაწილეობას ტრენინგებში და საჯარო-
საინფორმაციო შეხვედრებში, რაც საორგანიზაციო ჯგუფისა და ექსპერტ-ტრენერების აქტიური
ჩართულობით გამოსწორდა; ბენეფიციარებს მიეწოდათ პროექტით გათვალისწინებულ საკითხებზე
სრულყოფილი ინფორმაცია . ტრენინგების ეფექტურობაზე და დადებით შედეგებზე ასევე მეტყველებს
მათ მიერ შევსებული შეფასების ფურცლები, რომლებშიც აღნიშნავდნენ საკუთარ დამოკიდებულებას
პროექტზე, მის განსაკუთრებულ საჭიროებასა და განგრძობად ხასიათზე.

ტრენინგების გარდა დისკუსიის ფორმატმა მეტად გამოკვეთა ბენეფიციართა ცოდნა საარჩევნო,

სახელმწიფო მოწყობის, დემოკრატიისა და პროექტით გათვალისწინებულ სხვა საკითხებზე. ამასთან,

ბენეფიციართა ჩართულობამ და საორგანიზაციო ჯგუფთან უშუალო კომუნიკაციამ საარჩევნო

საკითხების შესახებ ინფორმაციის მკაფიოდ და მეტი სიცხადით გაზიარებას შეუწყო ხელი.

 ღია ცის ქვეშ საჯარო შეხვედრებისას ორგანიზატორთა მიერ საინფორმაციო ბუკლეტების გადაცემითა 

და სიტყვიერი ახსნით ხდებოდა პროექტით გათვალისწინებულ საკითხებზე მსჯელობა, ინფორმაციის 

გაცვლა და ახალგაზრდების დაინტერესება.

პროექტის განხორციელების შედეგად შეიძლება ითქვას, რომ საარჩევნო პროცესების, დემოკრატიისა

და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის კუთხით ბენეფიციართა ცოდნის დონე საგრძნობლად გაიზარდა.

პოპულარიზაცია გაეწია არჩევნებსა და მათ მნიშვნელობას. აღსანიშნავია, რომ მონაწილეთა მოტივაცია

ამ კუთხით პროექტის განხორციელების შემდგომ გაიზარდა.



,,ჩვენი ხმა მომავლისათვის“

მადლობა ყურადღებისათვის


