
ამომრჩეველთა ინფორმირება 2019 წლის მაისში გასამართი საქართველოს 
პარლამენტისშუალედური, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს -

საკრებულოს შუალედური და მუნიციპალიტეტის მერის რიგგარეშე არჩევნებისთვის.

„ყველა არჩევნებზე“

ა(ა)იპ „რეგიონული განვითარების და ხელშეწყობის ცენტრი“

პროექტის განხორციელების პერიოდი: 15.04.--15.05.     2019წ.



პროექტით განსაზღვრული 
მიზნები და ამოცანები

პროექტი განხორციელების არეალს წარმოადგენდა
ქ.ჭიათურა. პროექტის მიზნები:

პროექტის მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 
ამომრჩევლების

 საარჩევნო საკითხებთან მიმართებით ცნობიერების ამაღლება;

 საარჩევნო პროცესებში ჩართულობის დონის ამაღლების ხელშეწყობა.

 ამ მიზნების მისაღწევად დასახული ამოცანებია ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამომრჩევლებისთვის:

 თეორიული სასწავლო-საინფორმაციო პროგრამების განხორციელება;

 მათი ჩართულობით პრაქტიკული აქტივობების დაგეგმვა-
განხორციელება

 სოციალური ვიდეო რგოლის მომზადება ახალგაზრდების 
ჩართულობით..



პროექტის განხორციელების 
არეალი:

იმერეთი, ქ.ჭიათურა



პროექტის ეფექტი

პროექტის განხორციელების შედეგად (ქ ჭიათურა)მნიშვნელოვნად 
გაიზარდა ახალგაზრდების(არამხოლოდ ახალგაზრდების) 

ცნობიერება შემდეგ საკითხებზე:

 აქტიური მოქალაქე და არჩევნების გზით ქვეყნის მართვის
პროცესში მონაწილეობის მნიშვნელობა.

 საარჩევნო უფლებები და მათი რეალიზება.
 მედიის როლი არჩევნებში.
 საქართველოში სახელმწიფო მოწყობისა და არჩევითი

ორგანოების ფორმირების წესი.
 საარჩევნო ტექნოლოგიები და საერთაშორისო პრაქტიკა.
 გაიზარდა სამიზნე ჯგუფის (ახალგაზრდა ამომრჩევლები,

არჩევნებში მონაწილეობის მოტივაცია და მონაწილეებს
საშუალება მიეცათ უკეთ გაეცნობიერებინათ სამოქალაქო
პასუხისმგებლობა, რომელიც აკისრიათ ქვეყნის
განვითარებისთვის.



პროექტის სამიზნე ჯგუფი

 პროექტის სამიზნე ჯგუფს წარმოაგდენდა
ქ.ჭიათურაში, მცხოვრები საარჩევნო ხმის უფლების
მქონე ადამიანები. ტრენიგში მონაწილეობა მიიღო 46-
მა ადამიანმა, რომელიც დაყოფილი იყო ორ ნაწილად.

 მონაწილეთა დიდმა ნაწილმა ასევე მონაწილეობა
მიიღო ცესკოს კონტრიბუციაში.



პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 

კონკრეტული ღონისძიებები

1. მოსამზადებელი ფაზა მოიცავდა  შემდეგ აქტივობებს:
 პროექტის სამუშაო გუნდის დაკომპლექტება
 ტრენერების შერჩევა
 ტრენინგ-მოდულის შექმნა
 ტრენინგისთვის მეთოდების შერჩევა
 პასუხისმგებლობების განაწილება ტრენერებს შორის
 პროექტის პროცესების დაგეგმვა
 ტრენინგ-მოდულის გაცნობა და განხილვა.
 ტრენინგ-მოდულის ტრენერებთან ერთად საბოლოო ვერსიის შეთანხმება
 ტრენინგის განხორციელებისთვის საჭირო მოსამზადებელი სამუშაოები
 ინფორმაციის გავრცელება ტრენინგის შესახებ
 მონაწილეების შერჩევა
 საჭირო ნივთების შეძენა
 ნაბეჭდი მასალის მომზადება და ბეჭდვა
 სატრენინგო სივრცის ქირაობა.



პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 
კონკრეტული ღონისძიებები

2. განხორციელების ფაზა

დაიგეგმა 2 ერთდღიანი ტრენინგი

ტრენინგი 1- ქ.ჭიათურა

ტრენინგი 2- ქ.ჭიათურა

სოციალური ვიდეო რგოლი და 
არჩევნების პოპულარიზაცია

3. პროექტის შეფასების ფაზა

ანგარიშის მომზადება.



პროექტის ფარგლებში დაიბეჭდა:

ფლაერი           1000

ბლოკნოტი      60

სერტიფიკატი  50



პროექტის ფარგელში დამზადდა:

ვიდეორგოლი                                       1

ბრენდირებული საწერი კალამი       50

ბრენდირებული მაისური                   50



პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 
ღონისძიებების მიმოხილვა 

მოსამზადებელი ფაზა. 15/17.04.2019

პროექტის გუნდის შეხვედრა 20.04.2019

ტრენერების შეხვედრა 24.04.2019

ხელშეკრულებების გაფორმება 24.04.2019

ტრენინგის განხორციელებისთვის საჭირო

მოსამზადებელი სამუშაოები

1/5.05.2019

ტრეინინგები 09/11.05.2019

შეჯამება 15.05.2019











მადლობთ!


