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ამომრჩევლის
ცნობიერების
ამაღლლება

სამეგრელო ზემო სვანეთის

ახალგაზრდობა არჩევნებისთვის

ააიპ საქართველო მშვიდობისათვის

2019 წლის 15 აპრილი-15 ივნისი



• პროექტის მიზანი:

• ახალგაზრდა ამომრჩევლის ცნობიერების ამაღლება 

სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარეში, ელექტორატის 
გაახალგაზრდავება

პროექტის განხორციელების არეალია

სამეგრელო ზომო სვანეთის მხარე

მესტიის მუნიციპალიტეტი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

სენაკის  მუნიციპალიტეტი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი



ამომრჩევლთა საერთო 
რაოდენობიდან ახალგაზრდობის 
წილი სამრელო ზემო სვანეთის 3 
მუნიციპალიტეტში

• პროექტის სამიზნე ჯგუფი:

• პროექტი: „სამეგრელო ზემო სვანეთის ახალგაზრდობა 
დემოკრატიული არჩევნებისთვის“  განსაზღვრული იყო 
სამეგრელო ზემო სვანეთის ახალგაზრდა 
ამომრცევლისათვის 18 დან 35 წლამდე და მოიცავდა 
საერთო ამომრჩეველთა რიცხვის ახალგაზრდობის წილს

• პროექტში მონაწილეობდა სამეგრელო ზემო სვანეთის 

ახალგაზრობა მესტიის ზუგდიდის, სენაკის და 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტების თემებიდან რომელიც 

მოიცავს 108 საარჩევნო უბანს ზუგდიდში, 40 საარჩევნო 

უბანს მესტიის მუნიციპალიტეტში და 43 საარჩევნო 

უბანს სენაკის მუნიციპალიტეტში, პროექტში აქტიურად 

იყო ჩართული წალენჯიხისა და გალის ახალგაზრდა 

ამომრჩეველი:

ამომრჩეველთა რაოდენობა ახალგზრდები 18-35 წლის



მათ შორის  ქალთა და 
მამაკაცთა  გენდერული 
ბალანსი ახალგაზრდებს 

შორის სამ 
მუნიციპალიტეტში

გენდერული ბალანსი 3 მუნიციალიტეტის 

ახალგაზრდა ამომრჩეველს შორის ადგილზე

მამაკაცი ქალი



ააიპ „საქართველო 
მშვიდობისათვის“ 

მიერ 
ორგანიზებულ 
ტრეინინგებში 

ახალგზრდების 
ჩართულობის 
გენდერული  

ბალანსი:

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

მამაკაცი

ქალი
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ცესკოს მიერ 
განხორციელებულ 

კონტრიბუციაში 
ახალგაზრდათა 
ჩართულობის 

გენდერული ბალანსი:

ახალგაზრდების გენდერული ბალანსი კონტრიბუციის 

დროს მესტიაში

ქალი 71% მამაკაცი 29%



პროექტის ფარგლებში 
განხორციელებული 

ღონისძიებების მიმოხილვა

• ცესკოს კონტრიბუცია 

ახლგაზრდა 

ამომრჩეველთა 

ინფორმირებისთვის 10 

მაისი მესტია 47-ე 

საარჩევნო ოლქი



ტრეინინგები
ამომრჩეველთან

კომუნიკაციის ოფიცრის
წოდების მოსაპოვებლაად

• ზუგდიდი სასტუმრო გარდენ

პალასი

2019 წლის

11-13 მაისი

ტრენერი დავით თოდრია



შეხვედრები

საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას (მაგ., 
სკვერი, ბაზარი, ეზო, მოედანი, სკოლის 

სააქტო დარბაზი, მესტიის თეატრი, 
უნივერსიტეტი,  მესტიის ახალგაზრდული 

ცენტრი, ცენტრალური ქუჩა და სხვა) 
ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა 

ახალგაზრდებთან საარჩევნო საკითხებთან 
დაკავშირებით. მონაწილეებს გადაეცათ 
ბრენდირებული მასალა ამომრჩევლის 
სამახსოვრო ამომრჩევლის უფლების, 

არჩევნების ტიპის, შესახებ

გადაეცათ სერტიფიკატები: ამომრჩეველთან 
კომუნიკაციების ოფიცერი“ საჯაროდ.
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ფოტომასალა



საინფორმაციო სააგენტომ „ სამეგრელოს მედია ორგანიზაციამ“ 
გაავრცელა  4 სიუჟეტი, ინტერვიუ მონაწილეებთან, სამეგრელო 
ზემო სვანეთის გუბერნატორის მოადგილის შეფასება პროექტის 

თაობაზე, ვებ გვერდსა და სოციალურ მედიაში
ასევე ორგანიზაციამ საქართველო მშვიდობისათვის აქტივობის 

შესახებ ყველა ინფორმაცია გამოაქვეყნა თავის  FACEBOOK 
გვერდზე. 





მიღწეული შედეგები



პროექტის შედეგად 5000 ახალგაზრდამ მიიღო ამომრჩეველთა სამახსოვრო 
ბროშურა, ბროშურების დისტრიბუციასა და საინფორმაციო შეხვედრებში 
უშუალო მონაწილეობას იღებდა 30 ამომრჩეველთან კომუნიკაციის ოფიცერი, 
ჩართული მხარეები, ყარ-სგურიშის სკოლის დირექცია, სამოქალაქო 
სწავლების პედაგოგები, ახალგაზრდა პედაგოგთა შემადგენლობა, ჭუბერის
სკოლის დირექტორი, ინფორმაცია გავრცელდა სამოქალაქო სწავლების 
პედაგოგთან და გადაეცა საპრეზენტაციო მასალა და ბროშურები ჭუბერის 
სკოლის მოსწავლეებისათვის, ასევე აქტიურად ჩაერთო ნაკრის სკოლა, 
მესტიისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტების ახალგაზრდობის, კულტურის 
და სპორტის დეპარტამენტი, წალენჯიხის „ ევროპული აკადემია“, 
ინფორმაციას ავრცელებდა სამეგრელოს მედია ორგანიზაცია, ინფორმაციის
გავრცელებაში  დიდი წვლილი მიუძღვის სოციალურ მედიას( ორგანიზაციის
ფეისბუქის გვერდზე სისტემატიურად ქვეყნდებოდა ინფორმაცია) 
პროექტის წარმატებას ხელი შეუწყო პერიოდმა, რომელშიც ხორციელდებოდა
ეს პროექტი, 26 მაისს- საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, 1 ივნისს
ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს სახალხო დღესასწაულებმა საშუალება 
მოგვცა ღია ცის ქვეშ  ზუგდიდსა და წალენჯიხაში გამართულ ღონისძიებებში 
მიგვეღო აქტიური მონაწილეობა, საინფორმაციო აქციებით.



განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს სკოლის მოსწავლეთა და სტუდენტთა მაღალი ინტერესი 
პროექტის მიმართ, სწავლება არჩევნების რაობის შესახებ, პასიური და აქტიური ამომრჩევლის 
სტატუსი, საარჩევნო ისტორია საქართველოში, არჩევნების დღის მსვლელობა და პროცედურები, 
ჩართული მხარეები, არჩევნების ტიპები, გენდერული საკითხი და ქალთა ჩართულობის თემა, 
მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობა და ა.შ.
ყოველივე ამის შედეგად შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ:

ა) სამეგრელო ზემო სვანეთის ახალგაზრდობის ჩართულობა და საარჩევნო ცნობიერების 
ამაღლება მიღწევადი გახდა, რის ცხად მაგალითად პროექტის მიმდინარეობის დროს 
გამართულმა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნების მსვლელობამაც აჩვენა, მიუხედავად წინასაარჩევნო მაღალი ტემპერატურისა, 
ამომრჩეველმა მოახერხა სამართლიანი და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება გამჭვირვალედ 
და ახალგაზრდობის წილი მაღალი იყო. თვით მერი ახალგაზრდობის წარმომადგენელია და 
არჩევნების შეფასებისას, როგორც ადგილობრივმა, ასევე საერთაშორისო არასამთავრობო 
ორგანიზაციებმა და სადამკვირვებლო მისიების წარმომადგენლებმა პროცესი პოზიტიურად 
შეაფასეს.

ბ) ახალგაზრდობის ჩართულობის მნიშვნელობაზე, მათი საარჩევნო კულტურის ამაღლებაზე 
ზრუნვა მხოლოდ პროეტის მსვლელობისას არ იყო ხაზგასმული, იმედი გვაქვს, რომ 
ამომრჩევლებთან კომუნიკაციის ოფიცრები კვლავაც განაგრძობენ დემოკრატიის ამ დიდი 
მონაპოვარის, არჩევნების მნიშვნელობასა და მასში ჩართულობაზე ზრუნვას.







მადლობა


