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საგრანტო კონკურსის თემატიკა: ახალგაზრდა ამომრჩევლების საარჩევნო 
ცნობიერების და სამოქალაქო კულტურის ამაღლების ხელშეწყობა

საგრანტო პროექტი განხორციელდა არასამთავრობო ორგანიზაცია -
ა(ა)იპ ნოვაციოს მიერ.

პროექტის განხორციელების პერიოდი: 15 აპრილი - 15 ივნისი, 2019 წელი



პროექტის მიზნები:  

ახალგაზრდა ამომრჩევლების ინფორმირება ქვემო ქართლის 3 თვითმმართველ ერთეულში (თეთრიწყარო, 
წალკა და ბოლნისი) დემოკრატიული არჩევნების, ამომრჩეველთა მონაწილეობის მნიშვნელობის, 

საქართველოს სახელმწიფო მოწყობისა და არჩევითი ორგანოების ფორმირების წესის, ელექტორატსა და მის 
მიერ არჩეულ ინსტიტუციებს შორის ანგარიშვალდებულების  პრინციპის შესახებ.

ქვემო ქართლის 3 თვითმმართველი ერთეულის (თეთრიწყარო, წალკა და ბოლნისი) ახალგაზრდებში 
არჩევნების  პოპულარიზაცია.

ქვემო ქართლის 3 თვითმმართველი ერთეულის (თეთრიწყარო, წალკა და ბოლნისი) ახალგაზრდა 
ამომრჩევლებში სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ზრდა. 

პროექტის განხორციელების არეალი - ქვემო ქართლი (თეთრიწყარო, წალკა და ბოლნისი)



სამიზნე ჯგუფი ქვემო ქართლის (წალკა, თეთრიწყარო და ბოლნისი) 

ახალგაზრდა ამომრჩეველი

ახალგაზრდა ამომრჩეველთა რაოდენობა ტრენინგებზე 20-20 (ჯამში 60)

გენდერულ ჭრილში ტრენინგში მონაწილეთა რაოდენობა 25 გოგონა, 35 ბიჭი

ახალგაზრდა ამომრჩეველთა რაოდენობა დისკუსია-მრგვალი მაგიდების

ფორმატში თითოეულ შეხვედრაზე მერყეობდა 30-დან 35-მდე (ჯამში დაახლოებით

90-დან 105-მდე)





პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები

 სასტამბო-სარეკლამო მომსახურება (ბანერები (პროექტის და ორგანიზაციის), ბლოკნოტი, 

საინფორმაციო  ბროშურა, სახელმძღვანელო ინსტრუქცია, კეპი, კალამი, მაისური და სერტიფიკატი)



პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები

ტრენინგები  
(წალკა, თეთრიწყარო და ბოლნისი)

(განხორციელების დრო: 30 მაისი, 5 ივნისი და 7 ივნისი)

დისკუსია-მრგვალი მაგიდა
(წალკა, თეთრიწყარო და ბოლნისი)

(განხორციელების დრო: 30 მაისი,4 ივნისი, 6 ივნისი)

საინფორმაციო-საჯარო შეხვედრები
(წალკა,თეთრიწყარო და ბოლნისი)

(განხორციელების დრო; 31 მაისი, 5 ივნისი, 7 ივნისი)



პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 
ღონისძიებები



პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 
ღონისძიებები



პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 
ღონისძიებები

პროექტის შესახებ ინფორმაცია და პროცესის ამსახველი ფოტო მასალა 
პერიოდულად განთავსდებობა ორგანიზაციის ფეისბუქის გვერდზე:

 https://www.facebook.com/novatio123/photos/a.818207798315446/1542683559201196/?type=3&theate
r 

 https://www.facebook.com/novatio123/photos/pcb.1557231297746422/1557230021079883/?type=3&th
eater

 https://www.facebook.com/novatio123/photos/pcb.1559023044233914/1559021327567419/?type=3&th
eater

 https://www.facebook.com/novatio123/photos/pcb.1561262117343340/1561261264010092/?type=3&th
eater



პროექტის ეფექტი(მიღწეული შედეგი)

 ორგანიზაციის მხრიდან სულ ჩატარდა 3 ტრენინგი, 3 დისკუსია-მრგვალი მაგიდა და  3 
საჯარო შეხვერდა ღია ცის ქვეშ.

 პროექტში მონაწილეთა რაოდენობა იყო მაქსიმალური 

 პროექტის განხორციელების შედეგად გაიზრდა ქვემო ქართლის რეგიონის (თეთრიწყარო, 
წალკა და ბოლნისი) ახალგაზრდა ამომრჩევლების  ინფორმირებულობის და ცნობიერების 
დონე დემოკრატიული არჩევნებისა და არჩევნების გზით ქვეყნის მართვის პროცესში 
ამომრჩევლის მონაწილეობის მნიშვნელობის, საქართველოში სახელმწიფო მოწყობისა და 
არჩევითი ორგანოების ფორმირების წესის,  ანგარიშვალდებულების პრინციპისა და 
სამოქალაქო პასუხისმგებლობის  შესახებ. 

 პროექტის განხორციელების შედეგად ბენეფიციარებს დარჩათ: შემუშავებული 
საგანმანათლებლო-საინფორმაციო მასალა (სახელმძღვანელო ინსტრუქციები, საინფორამციო 
ბროშურა, ბლოკნოტი, კალამი, მაისური და კეპი).

 პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება დადებით გავლენას ახდენს 
ქვემო ქართლის ახალგაზრდა ამომრჩევლებზე, რაც ზრდის ახალგაზრდების მოტივაციას, 
ინფორმირებულობას და სამოქალაქო პასუხისმგებლობას. 



,,ახალგაზრდები დემოკრატიული 
არჩევნებისათვის”

მადლობა ყურადღებისათვის!


