
მაღალმთან რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდების 

სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება

ა(ა)იპ ,,ტაძრელი”

პროექტი ხორციელდებოდა 2019 წლის 15 აპრილიდან 15 ივნისამდე

საგრანტო კონკურსის თემატიკა: ახალგაზრდა ამომრჩევლების საარჩევნო  ცნობიერების და 

სამოქალაქო კულტურის ამაღლების ხელშეწყობა

პროექტი დაფინანსებულია სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მიერ..



პროექტის მიზანი:
1. აქტიური, ინფორმირებული ამომრჩევლის ჩამოყალიბება.

2. საარჩევნო ცნობიერების ამაღლება და არჩევნებში ამომრჩევლის აქტივობის
ხელშეწყობა

3. არჩევნებში მონაწილე ახალგაზრდების არჩევნებისადმი ინტერესეს გაზრდა

4. ახალგაზრდების სახელმწიფოებრივი აზროვნების განვითარება

5. ახალგაზრდებში ჯანსაღი პოზიციის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, რაც ქვეყნის
განვითარებას შეუწყობს ხელს

6. ახალგაზრდების ინტერესების სახელმწიფო ინტერესებთან გაერთიანება

7. ახალგაზრდების სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება საარჩევნო სფეროში

8. ახალგაზრდების ჩართულობა უშუალოდ არჩევნების პროცესში



პროექტის განხორციელების არეალი:

პროექტი განხორციელდა რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო
სვანეთში

ონი ამბროლაური, ლენტეხი და ცაგერი

.

. 

ტაძრელი



პროექტის სამიზნე ჯგუფი:

სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდნენ ახალგაზრდები.
ტრენინგი გაიარა 115  ახალგაზრდამ
ონი 36, ამბროლაური 34, ლენტეხი 25 და ცაგერი 20. 
აქედან 64 ბიჭი 56% და 51 გოგონა 44%

ონის საოლქო საარჩევნო ოლქის კონტრიბუციას დაესწრო 20 
ახალგაზრდა.
სულ პროექტის განხორციელებაში მონაწილეობა მიიღო 135-მა
ახალგაზრდამ.
აქედან 73 ბიჭი და 62 გოგონა.



გენდერული ბალანსი იხილეთ დიაგრამაზე

ტაძრელი

Ряд 3



პროექტის ფარგლებში განხორციელებული
ღონისძიებების გრაფიკი

N

საქმიანობა 

განხორციელ

ების თარიღი 

(რიცხვი, თვე)

შინაარსობრივი აღწერა

1 მოსამზადებელი 

სამუშაოები

01.04.2019

15.05.2019

პროექტის განმახორცილებელი გუნდის წევრებთან შრომითი ხელშეკრულებების 

გაფორმება და პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებების დეტალური განხილვა.  

პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება: მასალების დამზადება, რეგიონის 

აქტიურ ახალგაზრდებთან კონტაქტების დამყარება

2 კონტრიბუცია 22.05.2019 ონი საოლქო საარჩევნო კომისიამ განახორციელა კონტრიბუცია

3 შეხვედრა 

ახალგაზრდებთან

03.06.2019 ამბროლაური პირველი საჯარო სკოლა.

4 შეხვედრა 

ახალგაზრდებთან

10.06.2019 ონი. სიმონ სხირტლაძის სახელობის ქალაქ ონის საჯარო სკოლა.

5 შეხვედრა 

ახალგაზრდებთან

11.06.2019 დაბა ლენტეხის №1 საჯარო სკოლა.

6 შეხვედრა 

ახალგაზრდებთან

12.06.2019 ცაგერი. საჯარო სკოლა.

7 შემაჯამებელი 

საქმიანობა

13.06.2019

15.06.2019

საბოლოო ანგარიშის მომზადება



დამზადებული მასალა



მოსამზადებელი სამუშაოები



შეხვედრები ახალგაზრდებთან









პროექტის ეფექტი
სტატისტიკური მონაცემები:
ბენეფიციარების რაოდენობა

 ტრენინგი გაიარა 115  ახალგაზრდამ: 

 ონი 36, ამბროლაური 34, ლენტეხი 25 და ცაგერი 20. 

 აქედან 64 ბიჭი 56% და 51 გოგონა 44%

 ონის საოლქო საარჩევნო ოლქის კონტრიბუციას დაესწრო 20 ახალგაზრდა.

 სულ პროექტის განხორციელებაში მონაწილეობა მიიღო 135-მა ახალგაზრდამ.

 აქედან 73 ბიჭი და 62 გოგონა.

ტრენინგების რაოდენობა:

ჩატარდა 5 შეხვედრა ახალგაზრდებთან: 4 ტრენინგი და ერთი ონის საოლქო
საარჩევნო კომისიის კონტრიბუცია.



 შემაფერხებელი გარემოებები ( გამოწვევები) და გადაჭრის გზები

პროექტის განხორციელებისას შეფერხება არ გვქონია

 პროექტის განხორციელებისას მიღებული დახმარებები

დახმარება გაგვიწია შესაბამისმა საჯარო სკოლებმა (უსასყიდლოდ დაგვითმეს სატრენინგო

ფართი).



მადლობა ყურადღებისთვის

პროექტი დაფინანსდა სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მიერ. 


