
 
 

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

 

 

საგრანტო კონკურსის თემატიკა: ახალგაზრდა ამომრჩეველი საარჩევნო პროცესში 

„აქტიური ახალგაზრდები“ 
 
 

ა(ა)იპ დემოკრატიული განვითარების ახალგაზრდული ცენტრი 

 



პროექტის მიზანი: 
 
საინფორმაციო-სასწავლო პროგრამის განხორციელების გზით, პროექტის მონაწილეების 
(ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონის ახალგაზრდები) საარჩევნო პროცესების 
შესახებ ცნობიერების ამაღლება. 
 
 
 
პროექტის განხორციელების არეალი: 
 
ქვემო ქართლი - თეთრიწყაროსა და წალკის მუნიციპალიტეტები. 



 

 

პროექტის სამიზნე ჯგუფი 
 
  თეთრიწყაროს და წალკის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ახალგაზრდები 
 
 პროექტის ფარგლებში შეირჩა  60 მონაწილე და დაკომპლექტდა 3 ჯგუფი: 

 
სოფელი კოდა - სულ18 მონაწილე     
დაბა მანგლისი -სულ 22 მონაწილე   
ქ. წალკა -  20 მონაწილე 
                                                                
ინფორმაცია გენდერულ ჭრილში: 
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პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა: 
 
 

„აქტიური ახალგაზრდები“ 

პროექტით გათვალისწინებული ყველა ძირითადი საშუალების და საკანცელარიო მასალის შესყიდვა, 

სატრენინგო და სარეკლამო-საინფორმაციო მასალების (ბლოკნოტი, კალამი, ბანერები) ბეჭდვა. 

სერთიფიკატი კალამი ბლოკნოტი 



 

  
განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა: 
 
 

„აქტიური ახალგაზრდები“ 

 პროექტის ფარგლებში, 18-21 ივლისს, სოფელ კოდის სათემო განათლების ცენტრში, 4 დღიანი სასწავლო ტრენინგი 
განხორციელდა, რომელშიც ჩართულნი იყვნენ ადგილობრივი ახალგაზრდები. 

 
I დღე, სოფელი კოდა 18/07/2020 დღის წესრიგი 



 

  
განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა: 
 
 

„აქტიური ახალგაზრდები“ 

 პროექტის ფარგლებში, 18-21 ივლისს, სოფელ კოდის სათემო განათლების ცენტრში, 4 დღიანი სასწავლო ტრენინგი 
განხორციელდა, რომელშიც ჩართულნი იყვნენ ადგილობრივი ახალგაზრდები. 

 

II დღე, სოფელი კოდა 19/07/2020 
დღის წესრიგი 



 

  
განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა: 
 
 

„აქტიური ახალგაზრდები“ 

 პროექტის ფარგლებში, 18-21 ივლისს, სოფელ კოდის სათემო განათლების ცენტრში, 4 დღიანი სასწავლო ტრენინგი 
განხორციელდა, რომელშიც ჩართულნი იყვნენ ადგილობრივი ახალგაზრდები. 

 
III დღე, სოფელი კოდა 20/07/2020 

დღის წესრიგი 



 

  
განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა: 
 
 

„აქტიური ახალგაზრდები“ 

 პროექტის ფარგლებში, 18-21 ივლისს, სოფელ კოდის სათემო განათლების ცენტრში, 4 დღიანი სასწავლო 
ტრენინგი განხორციელდა, რომელშიც ჩართულნი იყვნენ ადგილობრივი ახალგაზრდები. 

 

IV დღე, სოფელი კოდა 21/07/2020 
დღის წესრიგი 



 

  
განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა: 
 
 

„აქტიური ახალგაზრდები“ 

 პროექტის ფარგლებში, დაბა მანგლისში 25-28 ივლისს ტრენინგები გაიმართა, რომელშიც აქტიურად 
იყვნენ ჩართულნი ადგილობრივი ახალგაზრდები. 
 

I დღე, დაბა მანგლისი 25/07/2020 
დღის წესრიგი 



 

  
განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა: 
 
 

„აქტიური ახალგაზრდები“ 

 პროექტის ფარგლებში, დაბა მანგლისში 25-28 ივლისს ტრენინგები გაიმართა, რომელშიც 
აქტიურად იყვნენ ჩართულნი ადგილობრივი ახალგაზრდები. 

II დღე, დაბა მანგლისი 26/07/2020 დღის წესრიგი 



 

  
განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა: 
 
 

„აქტიური ახალგაზრდები“ 

 პროექტის ფარგლებში, დაბა მანგლისში 25-28 ივლისს ტრენინგები გაიმართა, რომელშიც 
აქტიურად იყვნენ ჩართულნი ადგილობრივი ახალგაზრდები. 

III დღე, დაბა მანგლისი 27/07/2020 

დღის წესრიგი 



 

  
განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა: 
 
 

„აქტიური ახალგაზრდები“ 

 პროექტის ფარგლებში, დაბა მანგლისში 25-28 ივლისს ტრენინგები გაიმართა, რომელშიც 
აქტიურად იყვნენ ჩართულნი ადგილობრივი ახალგაზრდები. 

 
IV დღე, დაბა მანგლისი 28/07/2020 

დღის წესრიგი 



 

  
განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა: 
 
 

„აქტიური ახალგაზრდები“ 

 პროექტის ფარგლებში, ქ. წალკაში 30 ივლისიდან 2 აგვისტოს ჩათვლით ტრენინგი გაიმართა 
 

I დღე, ქ.წალკა 30/07/2020 
 

დღის წესრიგი 



 

  
განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა: 
 
 

„აქტიური ახალგაზრდები“ 

 პროექტის ფარგლებში, ქ. წალკაში 30 ივლისიდან 2 აგვისტოს ჩათვლით ტრენინგი გაიმართა 
 

II დღე, ქ.წალკა 31/07/2020 
 

დღის წესრიგი 



 

  
განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა: 
 
 

„აქტიური ახალგაზრდები“ 

 პროექტის ფარგლებში, ქ. წალკაში 30 ივლისიდან 2 აგვისტოს ჩათვლით ტრენინგი გაიმართა 
 

III დღე, ქ.წალკა 01/08/2020 

 დღის წესრიგი 



 

  
განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა: 
 
 

„აქტიური ახალგაზრდები“ 

 პროექტის ფარგლებში, ქ. წალკაში 30 ივლისიდან 2 აგვისტოს ჩათვლით ტრენინგი გაიმართა 
 

IV დღე, ქ.წალკა 02/08/2020 
 

დღის წესრიგი 



 

  
 
პროექტის მიმდინარეობის შესახებ საინფორმაციო მასალები პერიოდულად ქვეყნდებოდა ორგანიზაციის 
ოფიციალურ  facebook გვერდზე: 
 
 https://www.facebook.com/321905272095813/posts/598992414387096/ 
 https://www.facebook.com/321905272095813/posts/605658137053857/ 
 https://www.facebook.com/321905272095813/posts/610703019882702/ 
 https://www.facebook.com/321905272095813/posts/613736089579395/ 

 
 

„აქტიური ახალგაზრდები“ 

https://www.facebook.com/321905272095813/posts/598992414387096/
https://www.facebook.com/321905272095813/posts/598992414387096/
https://www.facebook.com/321905272095813/posts/598992414387096/
https://www.facebook.com/321905272095813/posts/598992414387096/
https://www.facebook.com/321905272095813/posts/605658137053857/
https://www.facebook.com/321905272095813/posts/605658137053857/
https://www.facebook.com/321905272095813/posts/605658137053857/
https://www.facebook.com/321905272095813/posts/605658137053857/
https://www.facebook.com/321905272095813/posts/610703019882702/
https://www.facebook.com/321905272095813/posts/610703019882702/
https://www.facebook.com/321905272095813/posts/610703019882702/
https://www.facebook.com/321905272095813/posts/610703019882702/
https://www.facebook.com/321905272095813/posts/613736089579395/
https://www.facebook.com/321905272095813/posts/613736089579395/
https://www.facebook.com/321905272095813/posts/613736089579395/


 

პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები): 
 
 პროექტის განხორციელების შედეგად  მნიშვნელოვნად გააუმჯობესდა  თეთრიწყაროს და წალკის 

მუნიციპალიტეტებში ახალგაზრდა  ამომრჩევლების ინფორმირებულობის დონე, რაც აამაღლებს  
საარჩევნო პროცესებში მათი ჩართულობის ხარისხს. 

 
 საარჩევნო პროცესებში ჩართულობასა  და დემოკრატიული გადაწყვეტილების მიღების პროცესებზე  ამ 

პროექტით განხორციელებული ტრენინგების საშუალებით ამაღლდა 60-მდე ბენეფიციარის ცოდნის 
დონე.  

 პროექტის ფარგლებში საერთო ჯამში განხორციელდა 16 ტრენინგ-სემინარი. 
 
დამატებითი ინფორმაცია; 
 
 თითოეულ ჯგუფს ჩაუტარდა 4 დღიანი ტრენინგი (დღეში 5სთ); 
 
 სემინარების  მიმდინარეობისას დაფიქსირდა დასწრების მაღალი მაჩვენებელი; 
 
 პროექტის თემატიკის მიმართ განსაკუთრებით მაღალი ინტერესი გამოხატეს ახალგაზრდებმა. 
 

„აქტიური ახალგაზრდები“ 



„აქტიური ახალგაზრდები“ 

გამოწვევები და გადაჭრის გზები: 
 
პროექტის მიმდინარეობის პერიოდში მთავარ გამოწვევას წარმოადგენდა ახალი კორონავირუსით 
გამოწვეული მსოფლიო პანდემია. 
 
 პროექტის განხორციელდა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის და საქართველოს მთავრობის მიერ 

გაცემული რეკომენდაციების დაცვით. 
 



„აქტიური ახალგაზრდები“ 

გ მ ა დ ლ ო ბ თ    ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ი ს ა თ ვ ი ს 
 


