
სამოქალაქო საზოგადოების და 
დემოკრატიის                     

განვითარების ცენტრი 

 “ახალგაზრდა ამომრჩეველთა 
ინფორმირება 2020 წლის 

არჩევნებისთვის-იმერეთი“  
 

25 სექტემბერი - 25 ოქტომბერი, 

2020 წელი 



ტრენინგის 
ჩატარების არეალი 

(რეგიონი): 

საარჩევნო 
ოლქების 

რაოდენობა: 

იმერეთი 3 



შეხვედრებში 
მონაწილე 

მოსწავლეთა/სტუდენტ
თა რაოდენობა 

პროექტის მიხედვით) 

შეხვედრებში 
მონაწილეთა 

რაოდენობა ჯამურად 
 

 
1470 

1500 



მიზნები: 
ა) ქუთაისის, წყალტუბოს და ხონის 
მუნიციპალიტეტების ახალგაზრდა 
მომავალი ამომრჩევლების საარჩევნო 
ცნობიერების დონის ამაღლება;  
ბ) ახალგაზრდების სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობის და საარჩევნო აქტივობის 
ზრდა; 

 



მიზნები: 
გ) ქუთაისის, წყალტუბოს და ხონის 
მუნიციპალიტეტებში ახალგაზრდა/მომავალი 
ამომრჩევლების გააქტიურების ხელშეწყობა; 
დ) ქუთაისის, წყალტუბოს და ხონის 
მუნიციპალიტეტებში/საარჩევნო ოლქებში 
ახალგაზრდა/მომავალი ამომრჩევლების არჩევნებში 
მონაწილეთა რაოდენობის გაზრდა 



ამოცანები: 
ა) ქუთაისის, წყალტუბოს და ხონის 
მუნიციპალიტეტებში ახალგაზრდა/მომავალი 
ამომრჩევლებისთვის საარჩევნო პროცესების და 
არჩევნების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება; 



ამოცანები: 
ბ) წყალტუბოს და ხონის მუნიციპალიტეტების საჯარო 
სკოლებში(მე-11 და მე-12 კლასის მოსწავლეები) შეხვედრა -
გაკვეთილების ჩატარება, ქუთაისის მუნიციპალიტეში სსიპ - 
აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
და შპს. ქუთაისის უნივერსიტეტის პირველკურსელებთან 
შეხვედრა-ლექციების ჩატარება, მოსწავლეებისთვის- 
სტუდენტებისთვის სპეციალურად მათთვის დაბეჭდილი  
საინფორმაციო ფლაერების, ბლოკნოტების და კალმების 
გადაცემა(1 500 ცალი) 



კოვიდ 19 ვირუსის გავრცელება, რის გამოც დაიკეტა 
რამდენიმე სკოლა, თუმცა მოხდა მათი სხვა სკოლებით 

ჩანაცვლება. ასევე, ამ პირობებიდან გამომდინარე 
რამდენიმე  შეხვედრა/გაკვეთილი ჩატარდა ღია 

სივრცეში(სკოლის ეზოში), სხვა დანარჩენები ჩატარდა 
რეგულაციების სრული დაცვით საკლასო ოთახებში. 

ს.ს.ი.პ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და 
შ.პ.ს. ქუთაისის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან 
შეხვედრა/ლექციები ჩატარდა ონლაინ რეჟიმში, 

,,MICROSOFT TEAMS“ და ,,ZOOM” პლათფორმის 
გამოყენებით. 

გამოწვევები: 



პროექტით დაგეგმილი იყო 30 შეხვედრის(წყალტუბო 15 სკოლა,  
ხონი 10 სკოლა და ქუთაისი 5 შეხვედრა) ჩატარება, თუმცა 

სკოლების და მოსწავლეების მაღალი ინტერესის გამო ჩატარდა 37 
შეხვედრა(წყალტუბოს 17 სკოლა, ხონის 15 სკოლა და ქუთაისი 5 

შეხვედრა), შესაბამისად ჩატარდა დაგეგმილზე 7-ით მეტი 
შეხვერდა ანუ 123%. თითქმის სრულად დარიგდა 1470 ცალი 

საინფორმაციო მასალა (ფლაერი, ბლოკნოტი, კალამი). წინა, 2016 
წლის საპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით საგრძნობლად არის 
გაზრდილი ქუთაისის, წყალტუბოსა და ხონის საარჩევნო ოლქებში 

არჩევნებში მონაწილეთა რაოდენობა, რაშიც ვფიქრობთ, ძალიან 
მოკრძალებული და მცირე, მაგრამ მაინც წვლილი ჩვენი პროექტის 

განხორციელების შედეგიც გახლავთ. 

შედეგები: 



დიდი მადლობა გვინდა გადავუხადოთ  
ხონისა და წყალტუბოს განათლების 

რესურსცენტრების ხელმძღვანელების და 
ქუთაისის უნივერსიტეტების რექტორებს, მათი 

ფასდაუდებელ დახმარებისთვის, რომლის 
გარეშეც ეს პროექტი ვერ განხორციელდებოდა 



 
 
 

მადლობა ყურადღებისთვის! 
 
 
 

                           


