
ახალგაზრდა ამომრჩევლების საარჩევნო ცნობიერების და სამოქალაქო კულტურის 
ამაღლების ხელშეწყობა

,,ინფორმირებული ახალგაზრდები დემოკრატიული 
არჩევნებისთვის’’

ა(ა)იპ ,,საზოგადოებრივი დამცველი’’

2019 წლის 15 აპრილი - 15 ივნისი



• პროექტის მიზანს ახალგაზრდა ამომრჩევლების ინფორმირება და 
საარჩევნო პროცესში სამოქალაქო ჩართულობის დონის ამაღლების 
ხელშეწყობა წარმოადგენდა

• პროექტის განხორციელების არეალი მოიცავდა თბილისსა და            
ბაკურიანს



მამაკაცი 32 ქალი 59

პროექტის სამიზნე ჯგუფს ახალგაზრდა ამომრჩევლები  
შეადგენდნენ

• პროექტის ფარგლებში გამართულ შეხვედრებსა და ტრენინგებში   მონაწილეთა 

რაოდენობა და გენდერული სტატისტიკა იყო შემდეგი სახის:

 შეხვედრა/სემინარები: სულ 91 მონაწილე



 პროექტის ფარგლებში გამართულ ტრენინგებში მონაწილეობა                                          
მიიღო 30-მა ახალგაზრდამ

 გენდერული სტატისტიკა:

მამაკაცი 14 ქალი 16



 2019 წლის 8 მაისს გაიმართა პირველი 
საინფორმაციო საგანმანათლებლო 
შეხვედრა სემინარი, რომელსაც 
კავკასიის საერთაშორისო 
უნივერსიტეტმა უმასპინძლა

 შეხვედრის ფარგლებში 
საარჩევნო სისტემების 
განვითარების, რეფორმებისა 
და სწავლების ცენტრის მხრიდან 
ასევე უზრუნველყოფილი იყო 
კონტრიბუცია. 



 2019 წლის 10 მაისს კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტმა მეორე 
საინფორმაციო-
საგანმანათლებლო 
შეხვედრა/სემინარს 
უმასპინძლა

 2019 წლის 15 მაისს ა(ა)იპ 
საზოგადოებრივი 
დამცველის ოფისში 
გაიმართა მესამე, ბოლო 
საინფორმაციო-
საგანმანათლებლო 
შეხვედრა/სემინარი



 პროექტის ფარგლებში, 30 მაისიდან 2 ივნისის ჩათვლით,                     
შერჩეულმა ახალგაზრდება მონაწილეობა მიიღეს ტრენინგში,                                
რომელიც გამართა ბაკურიანში.



 ტრენინგის ფარგლებში მონაწილეებმა მიიღეს ინფორმაცია შემდეგ 
საკითხებთან დაკავშირებით:

 არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტები

 საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს განვითარების ისტორია და ფორმირების
წესი

 კენჭისყრის დღის პროცედურები

 ინკლუზიური საარჩევნო გარემო

 კონფლიქტების მართვა

 კომუნიკაცია, გუნდური მუშაობა და ანგარიშვალდებულება

 ქალი და პოლიტიკა

 ტრენინგის ყველა მონაწილეს გადაეცა სერტიფიკატი

 ტრენინგის გახსნისა და სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონიის განმავლობაში
უზრუნველყოფილი იყო Facebook ლაივი.



 პროექტის განხორციელების შედეგად გაიზარდა ახალგაზრდა (91 ახალგაზრდა)  
ამომრჩევლის ინფორმირებულობის დონე, ზოგადად არჩევნების პროცესის, მისი 
მნიშვნელობისა და საკუთარი უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ; ამასთანავე 
აღნიშნული ინფორმაცია მიეწოდათ 500 ირიბ ბენეფიციარს  (რომლებმაც 
ინფორმაცია მიიღეს სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროებით, კერძოდ: ოჯახის 
წევრებისგან, მეზობლებისგან, მეგობრებისგან და ა.შ.)

 ტრენინგში  მონაწილე 30-მა ახალგაზრდამ აიმაღლა ცოდნა არჩევნების  შესახებ. 
მიიღეს რა, ინფორმაცია  არჩევნების მნიშვნელობასა და როლზე, ახალგაზრდები 
გააკეთებენ გათვითცნობიერებულ არჩევანს და შეძლებენ დაიცვან საკუთარი  ხმა 
არჩევნების დროს. 

 91 ახალგაზრდასთან ჩატარდა სამი საინფორმაციო-საგანმანათლებლო 
შეხვედრა/სემინარი. აქტიურ 30 ახალგაზრდას ჩაუტარდათ ტრენინგი ბაკურიანში 
(30 მაისი - 2 ივნისი). 

 აღნიშნულმა აქტივობებმა უზრუნველყო 2019 წელს დაგეგმილ შუალედურ 
საპარლამენტო არჩევნებზე წამსვლელ ამომრჩეველთა ინფორმირებულობა, 
ახალგაზრდების სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ამაღლება. ამავდროულად 
პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები გაზრდის საარჩევნო 
პროცესებში ჩართულ ახალგაზრდების   რაოდენობას.



გამოწვევები

 შეხვედრა/სემინარებზე ახალგაზრდების დასწრებისა და ჩართულობის 
უზრუნველყოფა

 30 სტუდენტის შერჩევა ტრენინგისათვის

 ტრენინგზე ახალგაზრდების დასწრებისა და ჩართულობის 
უზრუნველყოფა

 შეხვედრა/სემინარებსა და ტრენინგებზე მაქსიმალურად ვრცელი 
ინფორმაციის მიწოდება პროექტის ფარგლებში განსაზღვრულ 
საკითხებზე

 პროექტის განხორციელებისას მიღებული დახმარებები - ა/მ.



მადლობა ყურადღებისთვის


