
,,ამომრჩეველთა ინფორმირება 2020 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის” 

 

,,გათვითცნობიერებული არჩევანი - წარმატებული მომავალი!” 
 

,,სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა  და სწავლების  ცენტრი” 

25 სექტემბერი – 25 ოქტომბერი, 2020 წელი 



პროექტის მიზნები და ამოცანები  

ზემოთ აღნიშნული პრობლემებისა და გამოწვევების გათვალისწინებით პროექტის მიზნებია: 

 ხაშურის,  ქარელის, კასპისა და გორის მუნიციპალიტეტებში ამომრჩევლის განათლება და 
ინფორმირებულობის გაზრდა  საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით;  

 არჩევნების თემის პოპულარიზება და საარჩევნო უფლებების სრულად რეალიზების შესახებ 
ინფორმირება; 

 უსაფრთხო საარჩევნო გარემოს  შესახებ ინფორმირებულობის გაზრდა; 

 
პროექტის მიზნებიდან გამომდინარე კი ამოცანები: 

  
 ახალგაზრდა ამომრჩევლების განათლება და  აქტიური ჩართულობის ხელშეწყობა 2020 წლის 

საპარლამენტო არჩევნებში; 
 ახალგაზრდა და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ამომრჩევლების მიერ 

ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების ხელშეწყობა; 
 უსაფრთხო საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობა 

 
   პროექტის განხორციელების არეალი 
 
შიდა ქართლი ( ხაშურის, ქარელის, გორის და კასპის მუნიციპალიტეტები) 
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ქალი კაცი 

ეთნიკური ჯგუფი ახალგაზდები 

ბუფერული ზონის მცხოვრები ამომრჩევლები  იძულებით გადაადგილებული პირები  

სამიზნე ჯგუფი 



საინფორმაციო შეხვედრა ქარელის მუნიციპალიტეტი,  
                               სოფ. დვანი        02.10.2020 



საინფორმაციო შეხვედრა ხაშურის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ოსიაური                                                                              
                                                        03.10.2020   



საინფორმაციო შეხვედრა ადგილი ქარელის მუნიციპალიტეტი, სოფ. მოხისი,      
  დევნილთა ჩასახლება 04.10.2020   



საინფორმაციო შეხვედრა ხაშურის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ჩორჩანა 
   05.10.2020 



საინფორმაციო შეხვედრა  ქ.კასპი   
 06.10.2020 



საინფორმაციო შეხვედრა ქ.გორი  
  07.10.2020 



საინფორმაციო შეხვედრა ქ. ქარელი, ეთნიკური უმცირესობით დასახლებული ტერიტორია   
     08.10.2020 



საინფორმაციო შეხვედრა ქ.ხაშური, (ბორჯომის ქუჩა ყოფილი პროფ.სასწავლებელი) 

დევნილთა ჩასახლების ტერიტორია          09.10.2020 



ტრენინგი I-ლი ჯგუფისთვის საარჩევნო როლური სიმულაცია (კენჭისყრის დღე) 

 ხაშურის მუნიციპალიტეტი, დაბა სურამი, ფიროსმანის N24ა 



ტრენინგი II-ე ჯგუფისთვის  საარჩევნო როლური სიმულაცია (კენჭისყრის დღე) 

ხაშურის მუნიციპალიტეტი, დაბა სურამი, ფიროსმანის N24ა 



ტრენინგი III-ე ჯგუფისთვის  საარჩევნო როლური სიმულაცია (კენჭისყრის დღე) 

ხაშურის მუნიციპალიტეტი, დაბა სურამი, ფიროსმანის N24ა 
 



ტრენინგი IV-ე ჯგუფისთვის  საარჩევნო როლური სიმულაცია (კენჭისყრის დღე) 

ხაშურის მუნიციპალიტეტი, დაბა სურამი, ფიროსმანის N24ა 
 



პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები) 

 პროექტის ფარგლებში ჩატარდა 4 ტრენინგი, თითოეული ხანგრძლივობა იყო 1 დღე; 

პროექტის ძირითადი სამიზნე ჯგუფი იყვნენ ქალები, ეთნიკური ჯგუფები, 

ბუფერული ზონის მცხოვრები ამომრჩევლები, იძულებით გადაადგილებული პირები 

და ახალგაზრდები.   

    პროექტის ფარგლებში ჩატარდა 8 საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრა 2020 წლის 31 

ოქტომბრის საპალამენტო არჩევნების შესახებ, განხორციელდა: ქ.ხაშური, (ბორჯომის 

ქუჩა ყოფილი პროფ.სასწავლებელი) დევნილთა ჩასახლების ტერიტორია , ქ. ქარელი, 

ეთნიკური უმცირესობით დასახლებული ტერიტორია , ქ.გორი, სტალინის მუზეუმის 

მიმდებარე ტერიტორია , ქ.კასპი, ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია , ხაშურის 

მუნიციპალიტეტი, სოფ. ჩორჩანა, სოფლის ცენტრი , ქარელის მუნიციპალიტეტი, სოფ. 

მოხისი, სოფლის ცენტრი , ხაშურის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ოსიაური, სოფლის 

ცენტრი , ქარელის მუნიციპალიტეტი, სოფ. დვანი, სოფლის ცენტრი. 

ბენეფიციართა შერჩევისას, უპირატესობა ენიჭებოდათ ქალებს.  



გამოწვევა: ახალი კორონა ვირუსი „COVID-19“  

გადაჭრის გზები: პირბადე, ღია სივრცე, სოციალური დისტანცია.  

გამოწვევები და გადაჭრის გზები 



გმადლობთ ყურადღებისთვის 


