
მე ვირჩევ - აირჩიე შენც!



ახალგაზრდების მნიშვნელობა საარჩევნო
პროცესებში

 ახალგაზრდების ჩართულობას საარჩევნო პროცესებში დიდი მნიშვნელობა
აქვს თანამედროვე დემოკრატიულ საზოგადოებებში. მათი აქტიურობა,
ერთი მხრივ, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესს ინკლუზიურს ხდის,
მეორე მხრივ, მომავალი თაობის საჭიროებების გათვალისწინება
უზრუნველყოფს ეფექტური და გრძელვადიანი პოლიტიკის
განხორციელებას.

 არჩევანის გასაკეთებლად კი აუცილებელია საარჩევნო პროცესების ცოდნა.
აღნიშნული პროექტი აქცენტს აკეთებს ახალგაზრდა თაობაზე, მათი
ინფორმირებულობის მექნიზმებისა და გამოწვევების
შესახებ,ვინაიდან,არჩევნებში ახალგაზრდების მონაწილეობის გაზრდა
მნიშვნელოვანია ქვეყანაში დემოკრატიის მაღალი
ხარისხისათვის,აღნიშნული პროექტი ემსახურება მათი სამოქალაქო
განთლების ხელშეწყობას და საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის სამოქალაქო
ვალდებულების განხორციელებას.





2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები





პროექტი: მე ვირჩევ - აირჩიე შენც!

 პროექტის მიზანი: გურიის რეგიონში 2018 წლის
საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ახალგაზრდა
ამომრჩევლების ინფორმირებისა და საარჩევნო
პროცესებში სამოქალაქო ჩართულობის დონის
ამაღლების ხელშეწყობა



პროექტის ამოცანები

 ახალგაზრდების ჩართვა საარჩევნო პროცესში
არაფორმალური განათლების მიღების
ხელშეწყობით.
 ახალგაზრდებისთვის მოტივაციისა და
სამოქალაქო თვითშეფასების ამაღლების
ხელშეწყობა



პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები

 გურიის რეგიონის სამივე მუნიციპალიტეტის (ოზურგეთი, ჩოხატაური,ლანჩხუთი)
ახალგაზრდების მობილიზებით, ჩატარდა იმიტირებული საარჩევნო კამპანია.

 პირველ ვორკშოპზე სამივე მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდები განაწილდა სამ 10
წევრიან ჯგუფად, სადაც პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციის წევრებიდან
შეირჩა 3 ფასილიტატორი.

 სამივე ჯგუფმა პროექტის ფარგლებში დაიწყო იმიტირებული საპრეზიდენტო
საარჩევნო კამპანია, კენჭისყრის შედეგად გამოვლინდა 2 ჯგუფი, რომლებმაც შექმნეს
საინიციატივო ჯგუფი და წარადგინეს 2 კანდიდატი (კანდიდატენთან მიმართებაში
გენდერული ბალანსი იქნა დაცული). ხოლო მესამე ჯგუფი შეიქმნა,როგორც ე,წ
,,გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი’’, რომელზეც ,,ზემოქმედება’’ და საარჩევნო
აქტრიურობა განახორციელეს კანდიდატთა მხარდამჭერმა ჯგუფებმა, გათამაშდა
სრული საარჩევნო კამპანიის იმიტაცია, რომელიც დასრულდა იმიტირებული
არჩევნებით, როგორც საარჩევნო უბანზე კენჭისყრით ასევე შემაჯამებელი ოქმის
შედგენით და გამოქვეყნებით, საინფორმაციო მხარდამჭერი იყო რეგიონული გაზეთი
,,გურია ნიუსი’’, (,,21-ს ქვევით,,)გაზეთის გვერდზე განთავსდა პროექტის მსვლელობა



პროექტის მეორე ეტაპი

 1. შეირჩა კანდიდატები ჯგუფებიდან პირველმა ჯგუფმა,როგორც
,,პოლიტიკურმა პარტიამ,,წარმოადგინა კაცი კანდიდატი,ხოლო მეორე
ჯგუფმა,როგორც საინიციატივომ,წარმოადგინა ქალი კანდიდატი , რომლებიც
დაარეგისტრირეს პროექტის ფარგლებში შექმნილ იმიტირებულ კომისიაში.

 2. შეიმუშავეს საარჩევნო კამპანიის გეგმა, შექმნეს საარჩევნო სიმბოლიკები
დროშა, ემბლემა, სლოგანი, ჰიმნი, შეადგინეს ,,გადაუწყვეტელ ამომრჩეველთან’’
შეხვედრის გეგმა. აქტივობები წარმოადგინეს ჯგუფების ხელმძღვანელებთან
ერთად.

 ,,საარჩევნო კამპანიის დაწყების’’ წინ, სექტემბრის თვეში, ჯგუფებს ჩაუტარდათ
მეორე ვორქშოპი თემაზე ,,ჩართული მხარეები,,

 სექტემბრის თვეში ურეკში, სასტუმრო ,,ორბიტაში,, ოთხ დღიანი ტრენინგის
ფარგლებში ჩატარდა იმიტირებული საარჩევნო კამპანია, რომლის დასასრულს
მოეწყო იმიტირებული საპრეზიდენტო არჩევნები, სადაც ,,გაიმარჯვა,,ქალმა
კანდიდატმა,მარიამ ჩხაიძემ.

 სექტემბრის ბოლოს ,პროექტის დასასრულს, ბენეფიციარებმა არასამთავრობო
ორგანიზაცია თვითმმართველობის განვითარების სამოქალაქო ცენტრთან ერთად
შექმნეს ,,ახალგაზრდული კლუბი ,,ორბიტა,,,, რომელიც უკვე ამავე
ორგანიზაციის ქოლგის ქვეშ ფუნქციონირებს. გაიმართა მონაწილეთა
დაჯილდოების ცერემონია სადაც გადაეცეათ პროექტში მონაწილეობის
დამადასტურებელი სერტიფიკატები





პირველი შეხვედრა პროექტის ფარგლებში
მობილიზებულ ახალგაზრდა ამომრჩევლებთან და

პროექტის დასაწყისი



შეხვედრას ესწრება გურიის სამივე მუნიციპალიტეტის 30
ახალგაზრდა,განაწილებულნი სამ სამუშაო ჯგუფად



იმიტირებული საარჩევნო კამპანიისთვის ორი
საპრეზიდენტო კანდიდატის შერჩევის პროცესი



იმიტირებული საარჩევნო კამპანია დაიწყო,სამი ჯგუფით.1)ქალი
,პრეზიდენტობის კანდიდატის საინიციატივო ჯგუფი.2)კაცი საპრეზიდენტო
კანდიდატის ჯგუფი(,,პარტიულები,,).3)გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის ჯგუფი



შეხვედრა ჩოხატაურში.,,ამომრჩეველთან,, შეხვედრების გეგმა-
გრაფიკის შემუშავება და მზადება საარჩევნო კამპანიისთვის





ლანჩხუთი,მზადება საარჩევნო კამპანიის
წინ.,,ამომრჩეველთან შეხვედრა,,



ვორკ- შოპი ,,ჩართული მხარეები,,



ვორკ-შოპი



ურეკი.საარჩევნო კამპანიის
დასასრული.,,კენჭისყრის დღე,,



,,კომისიის წევრები,,და ,,დამკვირვებლები,,



ახალგაზრდული კლუბის შექმნის სამზადისი



პროექტის დასასრულს ,მონაწილეებს გადაეცათ
სერტიფიკატები



ახალგაზრდული კლუბი ,,ორბიტა,, .პროექტის დასასრული.კლუბი უკვე
ფუნქიონირებს მაღალი აქტივობით ,თვითმმართველობის განვითარების
სამოქალაქო ცენტრის ქოლგის ქვეშ.შექმნის თარიღი 27 სექტემბერი.




