
საქართველო
2016

საქართველო
2016



პროექტის მიზანიდა ამოცანებიპროექტის მიზანიდა ამოცანები

მიზანი

ეთნიკური უმცირესობების, კერძოდ აზერბაიჯანელი ახალგაზრდების
სამოქალაქო უფლებების რეალიზების მხარდაჭერა 2016 წლის
საპარლამენტო არჩევნებში.

ამოცანა 1
• ქვემო ქართლში მცხოვრები აზერბაიჯანელი ახალგაზრდების,
როგორც ამომრჩევლის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლება –
მოვალეობების გაცნობა და სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება ამ
ამოცანის განხორციელდება მოხდება: სამოქალაქო განათლების-
ტრენინგ - სემინარების მეშვეობით, ასევე სიმულაციური თამაშებით -
არჩევნების დღის ინსცენირების მოწყობით: ჯგუფების გაყვანა
მოხდება ბუნებაში და საველე პირობებში ახალგაზრდები თამაშებით
შეისწავლიან არჩევნების დღის ბევრ მნიშვნელოვან ელემენტს და
გაითავისებენ როგორც ამომრჩევლის, ასევე არჩევნებში მონაწილე
ყველა მხარის როლს და მოვალეობებს.
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• ამოცანა 2. მოქალაქეთა არჩევნების პროცესში აქტიური მონაწილეობის
მხარდაჭერა, კერძოდ აზერბაიჯანელი ახალგაზრდების ჩართულობის
მხარდაჭერა არჩევნების პროცესების დაკვირვების გზით, რაც
გამოიხატება პრეოქტში მონაწილე ახალგაზრდების მხარდაჭერით
დარეგისტრირდნენ ცესკოში დამკვირვებლად პროექტის
განმახორციელებელი ორგანიზაციის სახელით და თვითონ მიიღონ
მონაწილეობა არჩევნების მონიტორინგში.

• ამოცანა 3. უფრო მეტი აზერბაიჯანელი ახალგაზრდის ცნობიერების
ამაღლებისის და ინფორმირებულობის უზრუნველყოფა საგანგებოდ
მოწყობილი კამპანიით: აზარბაიჯანელი ახალგაზრდობა
დემოკრატიული არჩევნებისთვის საქართველოში! პროექტიში
მონაწილე ახალგაზრდები საგანგებოდ შექმნილ მაისურებში
გამოწყობილები მოაწყობენ ერთდღიან მარშს - საინფორმაციო
კამპანიას, ისინი გავლენ თავიანთი სოფლების და ქალაქების ქუჩებში
და თანატოლებს დაურიგებენ სპეციალურად აზერბაიჯანულ ენაზე
მომზადებულ საინფორმაციო ფლაიერებს მათი პოლიტიკური და
სამოქალაქო უფლებების შესახებ, რითაც ხელს შეუწყობენ თავიანთი
თანატოლების ცნობიერების ამაღლებას მათ სამოქალაქო უფლებებთან
დაკავშირებით.
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მხარდაჭერა, კერძოდ აზერბაიჯანელი ახალგაზრდების ჩართულობის
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აქტივობები და შედეგები
1. ტრენინგების თეორიული ნაწილი და საველე ნაწილი განხორციელდა 10
სექტემბრიდან 26 სექტემბრამდე

მონაწილეთა რაოდენობა მარნეულში 50-ით განისაზღვრა, გარდაბანში - 30 და
ბოლნისში - 20-ით, ჯგუფები დაიყო შემდეგნაირად: მარნეულში -3 ჯგუფი
(თითოში 17-17-16); გარდაბანში -2 ჯგუფი (თითოში 15-15); ბოლნისში -1 ჯგუფი
(ჯგუფში 20 მონაწილე). მოცემული ტრენინგის პირველი დღე მოიცავდა
თეორიულ ნაწილს, რომელიც იყო ერთდღიანი და ამ კომპონენტში ჩატარდა 6
სემინარი.

ტრენინგ-სემინარები შეეხებოდა ამომრჩეველთა სამოქალაქო და პოლიტიკურ
უფლებებს, თუ როგორ უნდა განახორციელდეს ეს უფლებები და მოვალეობები
არჩევნების პერიოდში. სემინარები ასევე მოიცავდა საკითხებს დემოკრატიული
ღირებულებების, ინკლუზიური და მონაწილეობითი დემოკრატიის, ადამიანის
უფლებების, ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებს.

ჩატარდა სპეციალური ტრენინგი, თუ როგორ უნდა დავაკვირდეთ არჩევნებს და
მოვახდინოთ არჩევნების მონიტორინგი. ნაჩვენები იქნა აზერბაიჯანულ ენაზე
ცესკოს მიერ მომზადებული სპეციალური სასწავლო ფილმი. პირველსავე დღეს
ტრენინგებში მონაწილეობა მიიღო სსიპ "საარჩევნო სისტემების განვითარების,
რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მიერ“ სპეციალური სასწავლო კურსით
არჩევნების დღესთან დაკავშირებით.
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ტრენინგ-სემინარები შეეხებოდა ამომრჩეველთა სამოქალაქო და პოლიტიკურ
უფლებებს, თუ როგორ უნდა განახორციელდეს ეს უფლებები და მოვალეობები
არჩევნების პერიოდში. სემინარები ასევე მოიცავდა საკითხებს დემოკრატიული
ღირებულებების, ინკლუზიური და მონაწილეობითი დემოკრატიის, ადამიანის
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ცესკოს მიერ მომზადებული სპეციალური სასწავლო ფილმი. პირველსავე დღეს
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აქტივობები და შედეგები
2. „არჩევნები ერთი დღით“ - სიმულაციური თამაშებით არჩევნების დღის
მოდელირება
ეს იყო საველე პირობებში მოწყობილი იმიტირებული არჩევნები, ახალგაზრდების
გაყვანა მოხდა საველე პირობებში. ახალგაზრდების მონაწილეობით გათამაშდა
არჩევნების ერთი დღე, სადაც არჩევნებში ჩართული ყველა მხარის როლების
მორგებით ახალგაზრდებმა გაითავისეს და პრაქტიკულად გაიაზრეს არჩევნების
დღის სერიოზულობა, მის მნიშვნელობა, სამოქალაქო აქტივობის როლი და ა.შ.

3. აზერბაიჯანელი ახალგაზრდების ჩართულობის მხარდაჭერა არჩევნების
პროცესების დაკვირვებაში/ არჩევნების მონიტორინგში

სულ 67-მა ახალგაზრდამ, აქედან 18-მა გოგონამ, მიიღო მონაწილეობა არჩევნების
მონიტორინგში, ეს არის დაგეგმილზეთითქმის 3,5 -ჯერ მეტი, რაც პროექტის
უდაო წარმატებაზე მეტყველებს.
ახალგაზრდებს მიეცათ საშუალება არჩევნებს დაკვირვებოდნენ თეთრიწყაროს და
მარნეულის რაიონის სხვადასხვა საარჩევნო უბნებში.

ჩვენმა ორგანიზაციამ, რომელიც დარეგისტრირდა დამკვირვებელ ორგანიზაციად
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში,თავისი სახელითდაარეგისტრირა
ახალგაზრდები დამკვირვებლადდა მათ ორგანიზაციის სახელით მიიღეს
მონაწილეობა არჩევნების მონიტორინგში. ამ გზით, აზერბაიჯანელ ახალგაზრდებს
საშუალება მიეცათ არა მარტო ხმა მიეცათ სასურველი კანდიდატისთვის, არამედ
აქტიური მონაწილეობა მიეღოთ საარჩევნო სადამკვირვებლო საქმიანობაში.

2. „არჩევნები ერთი დღით“ - სიმულაციური თამაშებით არჩევნების დღის
მოდელირება
ეს იყო საველე პირობებში მოწყობილი იმიტირებული არჩევნები, ახალგაზრდების
გაყვანა მოხდა საველე პირობებში. ახალგაზრდების მონაწილეობით გათამაშდა
არჩევნების ერთი დღე, სადაც არჩევნებში ჩართული ყველა მხარის როლების
მორგებით ახალგაზრდებმა გაითავისეს და პრაქტიკულად გაიაზრეს არჩევნების
დღის სერიოზულობა, მის მნიშვნელობა, სამოქალაქო აქტივობის როლი და ა.შ.

3. აზერბაიჯანელი ახალგაზრდების ჩართულობის მხარდაჭერა არჩევნების
პროცესების დაკვირვებაში/ არჩევნების მონიტორინგში

სულ 67-მა ახალგაზრდამ, აქედან 18-მა გოგონამ, მიიღო მონაწილეობა არჩევნების
მონიტორინგში, ეს არის დაგეგმილზეთითქმის 3,5 -ჯერ მეტი, რაც პროექტის
უდაო წარმატებაზე მეტყველებს.
ახალგაზრდებს მიეცათ საშუალება არჩევნებს დაკვირვებოდნენ თეთრიწყაროს და
მარნეულის რაიონის სხვადასხვა საარჩევნო უბნებში.

ჩვენმა ორგანიზაციამ, რომელიც დარეგისტრირდა დამკვირვებელ ორგანიზაციად
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში,თავისი სახელითდაარეგისტრირა
ახალგაზრდები დამკვირვებლადდა მათ ორგანიზაციის სახელით მიიღეს
მონაწილეობა არჩევნების მონიტორინგში. ამ გზით, აზერბაიჯანელ ახალგაზრდებს
საშუალება მიეცათ არა მარტო ხმა მიეცათ სასურველი კანდიდატისთვის, არამედ
აქტიური მონაწილეობა მიეღოთ საარჩევნო სადამკვირვებლო საქმიანობაში.



აქტივობები და შედეგები
4. საგადოებრივი-საინფორმაციო კამპანია - საინფორმაციო ფლაიერების
დარიგება მოსახლეობაში და ახალგაზრდების მარში და არჩევნებში
მონაწილეობის მიღების პროპაგანდა მოსახლეობაში, განხორციელდა
28,29და 30 სექტემბერს

სპეციალურად აზერბაიჯანულ ენაზე დაიწერა და გამზადა
საინფორმაციო ფლაიერი არჩევნების საკითხებთან დაკავშირებით და
პროექტის მონაწილე ახალგაზრდებმა სოფლად და თავიანთ ქალაქებში
მოსახლეობაში გაავცელეს ფლაიერები, რომლებშიც მოცემული იყო
ინფორმაცია არჩევნების და მისი მნიშვნელობის შესახებ და ეთნიკური
უმცირესობის მონაწილეობის მნიშვნელობაზე არჩევნებში

ამ კამპანიისთვის საგანგებოდ მომზადდა მაისურებიც სპეციალური
წარწერით, რომელიც ასევე დამატებითი საშუალება იყო
გავრცელებულიყო მესიჯი არჩევნებში აქტიური მონაწილეობის
მოწოდებით.

4. საგადოებრივი-საინფორმაციო კამპანია - საინფორმაციო ფლაიერების
დარიგება მოსახლეობაში და ახალგაზრდების მარში და არჩევნებში
მონაწილეობის მიღების პროპაგანდა მოსახლეობაში, განხორციელდა
28,29და 30 სექტემბერს

სპეციალურად აზერბაიჯანულ ენაზე დაიწერა და გამზადა
საინფორმაციო ფლაიერი არჩევნების საკითხებთან დაკავშირებით და
პროექტის მონაწილე ახალგაზრდებმა სოფლად და თავიანთ ქალაქებში
მოსახლეობაში გაავცელეს ფლაიერები, რომლებშიც მოცემული იყო
ინფორმაცია არჩევნების და მისი მნიშვნელობის შესახებ და ეთნიკური
უმცირესობის მონაწილეობის მნიშვნელობაზე არჩევნებში

ამ კამპანიისთვის საგანგებოდ მომზადდა მაისურებიც სპეციალური
წარწერით, რომელიც ასევე დამატებითი საშუალება იყო
გავრცელებულიყო მესიჯი არჩევნებში აქტიური მონაწილეობის
მოწოდებით.



პროექტის შედეგები
პროექტმა მიაღწია თავის მიზანს და მოახდინა ეროვნული
უმცირესობების წარმომადგენელი ახალგაზრდების
სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება, მათი ცოდნის გაზრდა
მათი სამოქალაქო უფლებების და მოვალეობების შესახებ
და ასევე მოახდინა მათი აქტიურად ჩართვა საარჩევნო
პროცესებში.

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელმა
ახალგაზრდებმა შეძლეს აქტიური მონაწილეობა მიეღოთ
არა მარტო ხმის მიცემის პროცესში, არამედ არჩევნების
დაკვირვებაშიც, რაც ამავე დროს უმცირესობის
მონაწილეობითი პროცესის დემოკრატიულობასაც ზრდის.

არჩევნებს დააკვირდა დაგეგმილზე 3.5-ზე მეტი
ახალგაზრდა, რაც პროექტის წარმატების ნიშანია და იმის
ნიშანი, რომ აზერბაიჯანელი ახალგაზრდების სამოქალაქო
აქტივობა ნელნელა, მაგრამ მტკიცედ და სტაბილურად
იზრდება.

პროექტმა მიაღწია თავის მიზანს და მოახდინა ეროვნული
უმცირესობების წარმომადგენელი ახალგაზრდების
სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება, მათი ცოდნის გაზრდა
მათი სამოქალაქო უფლებების და მოვალეობების შესახებ
და ასევე მოახდინა მათი აქტიურად ჩართვა საარჩევნო
პროცესებში.

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელმა
ახალგაზრდებმა შეძლეს აქტიური მონაწილეობა მიეღოთ
არა მარტო ხმის მიცემის პროცესში, არამედ არჩევნების
დაკვირვებაშიც, რაც ამავე დროს უმცირესობის
მონაწილეობითი პროცესის დემოკრატიულობასაც ზრდის.

არჩევნებს დააკვირდა დაგეგმილზე 3.5-ზე მეტი
ახალგაზრდა, რაც პროექტის წარმატების ნიშანია და იმის
ნიშანი, რომ აზერბაიჯანელი ახალგაზრდების სამოქალაქო
აქტივობა ნელნელა, მაგრამ მტკიცედ და სტაბილურად
იზრდება.



ტრენინგებიტრენინგები





საველე თამაშები - ‘’არჩევნების დღე’’



საველე თამაშები - ‘’არჩევნების დღე’’



საველე თამაშები - ‘’არჩევნების დღე’’



საველე თამაშები - ‘’არჩევნების
დღე’’



საველე თამაშები - ‘’არჩევნების
დღე’’



საინფორმაციო მსვლელობა



საინფორმაციო მსვლელობა



საინფორმაციო მსვლელობა



საინფორმაციო მსვლელობა



არჩევნებში დაკვირვება



გმადლობთ ყურადღებისთვისგმადლობთ ყურადღებისთვის


