
სტუდენტურ-ახალგაზრდული სათათბირო

პროექტის მხარდამჭერი:
საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი

ჩვენი ხმა
გადამწყვეტია !



პროექტის მიზანი:
საინფორმაციო/საგანმანათლებლო კამპანიის საშუალებით პროექტის
სამიზნე თემებში ამომრჩეველთა სამოქალაქო ცნობიერების და
ინფორმირების დონის ამაღლება არჩევნების და ქვეყნის
საპარლამენტო ინსტიტუტის შესახებ.

პროექტის ამოცანები:
- ახალგაზრდა „ლიდერთა ჯგუფის“ ჩამოყალიბება, მათი შესაბამისი
ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით აღჭურვა;
- „ლიდერთა ჯგუფის“ მიერ თავიანთ თემებში/სოფლებში „მრგვალი
მაგიდების“ ორგანიზება/ჩატარება.

პროექტის სამიზნე სოფლები
გურიის მხარის ის თემები/სოფლები, რომელთა მოსახლეობა
საპარლამენტო არჩევნებზე ხმას აძლევდა სხვა მუნიციპალიტეტის
კანდიდატს.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი: ნატანები, ურეკი, ნაგომარი,
სილაური, ძიმითი, ჯუმათი, ბაილეთი და ნასაკირალი.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი: სუფსა და ღრმაღელე.



- ჩამოყალიბდა და დაკომპლექტდა ახალგაზრდა „ლიდერთა ჯგუფი“, რაშიც მნიშვნელოვანი დახმარება გაგვიწია

ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიამ, მან მოგვაწოდა „საარჩევნო სკოლის“ ყველაზე აქტიურ მონაწილეთა

მონაცემები. „ჯგუფი“ ასევე დაკომპლექტდა ჩვენი ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული წინანდელი პროექტების

მონაწილეებით.

- ახალგაზრდებთან ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრები და მივაწოდეთ ინფორმაცია პროექტის მიზნების, ამოცანების

და მათი უფლება - მოვალეობების შესახებ.

- „ახალგაზრდა ლიდერთა ჯგუფს“ ჩაუტარდა 4 დღიანი ტრეინინგ-კურსი, რომლის განმავლობაშიც მოწვეულმა

ტრენერებმა მონაწილეებს მიაწოდეს ინფორმაცია წინასაარჩევნო პერიოდში დარღვევებისა და მათის პრევენციის

გზებზე, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებით არჩევნების დროს, არაუფლებამოსილი

პირების ჩართულობაზე საარჩევნო პროცესებში, არჩევნებსა და მასში მონაწილეობის აუცილებლობაზე და სხვა. ასევე

ყურადღება გამახვილდა იმ გარემოებაზე თუ რატომ აძლევს ხმას ჩვენი სამიზნე თემების ოზურგეთისა და ლანჩხუთის

მოსახლეობა სხვა მუნიციპალიტეტის კანდიდატს.

- „ახალგაზრდა ლიდერთა ჯგუფს“ წევრებმა გაიარეს „მრგვალი მაგიდების“ ფასილიტაციის სიმულაციური თამაშები,

შეიძინეს ფასილიტაციის უნარ-ჩვევები და სამიზნე სოფლებში/თემებში ჩაატარეს 60 „მრგვალი მაგიდა“.

- „მრგვალი მაგიდების“ თემატიკა მოიცავდა ინფორმაციას არჩევნების და მასში მონაწილეობის მნიშვნელობაზე;

წინაასაარჩევნო პერიოდში დარღვევებისა და მათი პრევენციის/აღმოფხვრის გზებზე; ადმინისტრაციული რესურსების

გამოყენებასთან დაკავშირებით არჩევნების დროს და მათი პრევენციის/აღმოფხვრის გზების შესახებ;

არაუფლებამოსილი პირების ჩართულობის შესახებ საარჩევნო პროცესებში; ფასილიტატორები ასევე აცნობდნენ

„მრგვალი მაგიდის“ მონაწილეებს ინფორმაციას საარჩევნო სისტემის (მაჟორიტარული ოლქების საზღვრების

ცვლილებების) შესახებ.

პროექტის განხორციელების ეტაპები



- გურიის მხარის სამიზნე სოფლებში ჩატარდა 60 „მრგვალი მაგიდა“ და მათში მონაწილეობა მიიღო 816

ახალგაზრდა ამომრჩეველმა - პროექტის პირდაპირმა ბენეფიციარმა;

- პროექტის არაპირდაპირი ბენეფიციარებია დამსწრეთა გარემოცვა, მშობლები, მეგობრები და ა.შ. რომლებსაც

„მრგვალი მაგიდების“ მონაწილეებმა გაუზიარეს მიღებულ ახალ ინფორმაცია;

- როგორც პირდაპირი, ასევე არაპირდაპირი ბენეფიციარები გაერკვნენ საარჩევნო სისტემებში, პარლამენტის

მუშაობაში, გაიზარდა მათი ინფორმირებულობა წინაასაარჩევნო პერიოდში დარღვევებისა და მათი

პრევენციის/აღმოფხვრის გზების შესახებ;

- მათ მიეწოდათ ინფორმაცია თუ როგორ უნდა გადაემოწმებინათ საკუთარი თავი ამომრჩეველთა ერთიან

სიაში და თუ არ იყვნენ სიაში, რა ზომები უნდა მიეღოთ ხარვეზის აღმოსაფხვრელად;

- როგორც „ლიდერთა ჯგუფის“ წევრებმა - პროექტის პირდაპირმა და ასევე არაპირდაპირმა ბენეფიციარებმა

შეიძინეს ცოდნა და მიეცათ შესაძლებლობა, რომ მოეხდინათ წინასაარჩევნო ან უშუალოდ არჩევნების დღეს

შესაძლო დარღვევების პრევენცია ან/და მათზე რეაგირება არსებობის შემთხვევაში, ასევე მომზადებული

იყვნენ, რომ თავად არ დაერღვიათ საარჩევნო კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესები;

- საარჩევნო სტრუქტურის გაცნობამ, მაჟორიტარი დეპუტატის უფლება-მოვალეობის შესახებ ინფორმაციის

მიღებამ გაზარდა მათი დაინტერესება მიიღოთ ამომწურავი ინფორმაცია თუ ვინ არის მაჟორიტარი

დეპუტატი, რა როლი ეკისრება მას ამომრჩევლის წინაშე, ასევე მათ მიეცათ შესაძლებლობა

გათვითცნობიერებულიყვნენ იმ საკითხში თუ რატომ უწევდათ ხმის მიცემა სხვა მუნიციპალიტეტის მიერ

წამოყენებული მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატისთვის.

პროექტის ფარგლებში



გამოკვეთილი პრობლემები
- სამიზნე თემების მაცხოვრებლებში, უკმაყოფილებას იწვევდა ის ფაქტი, რომ მათ

საპარლამენტო არჩევნებზე უნდა აერჩიათ სხვა მუნიციპალიტეტის მიერ

წამოყენებული მაჟორიტარობის კანდიდატი - ამგვარ პოზიციას აფიქსირებდა

„მრგვალი მაგიდების“ მონაწილეების უმეტესი ნაწილი;

- მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს არ ჰქონდათ ჩანატარები შეხვედრები

მოსახლეობასთან „მრგვალი მაგიდების“ მიმდინარეობის პერიოდში;

- მოსახლეობა აფიქსირებდა რწმუნებულის ინსტიტუტის უმოქმედობას.

„მრგვალი მაგიდების“ ორგანიზებამ სამიზნე თემების ამომრჩევლებს მისცა

შესაძლებლობა მიეღოთ ამომწურავი ინფორმაცია კონკრეტულად მაჟორიტარული

ოლქების საზღვრების შეცვლასთან დაკავშირებით, საარჩევნო პროცედურებზე, წინა

საარჩევნო პერიოდზე, აქტიურ მოქალაქეობაზე და არჩევნების დემოკრატიულად

წარმართვის პრინციპებზე, ემსჯელათ საკუთარი სოფლის/თემის პრობლემატურ

საკითხებზე მშვიდ და ნეიტრალურ სივრცეში.

მიღწეული შედეგები



ტრენინგი “ახალგაზრდა ლიდერთა ჯგუფის” წევრებისათვის

ტრენერები: მარინა ბენდელიანი და სულხან სახვაძე



„მრგვალი მაგიდები“ სამიზნე სოფლებში/თემებში

სულ 12 სამიზნე სოფელში/თემში ჩატარდა 60 „მრგვალი მაგიდა“



მზად ვარ ვუპასუხო კითხვებს

კომენტარებს, შენიშვნებს

გმადლობთ ყურადღებისთვის !


