
პროექტი
,,ევროპული არჩევანით - სამართლიანი

არჩევნებისკენ“

განმხორციელებელი ორგანიზაცია: მწვანე სექტორი
დონორი: საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი



მიზანი :

ზემო აჭარის მუნიციპალიტეტებში, ევროპული ღირებულებების შესახებ ახალგაზრდების
ცნობიერებითი დონის ამაღლებით, მათი სამოქალაქო თვითშეგნების გაძლიერება და
არჩევნებში მონაწილეობის სტიმულირება.

ამოცანები :

 დემოკრატიული იდეების გამავრცელებელთა ახალგაზრდული მოხალისეობრივი
კონტინგენტის ფორმირება;

 ევროპული ღირებულებების შესახებ, ზემო აჭარის სოფლებში საინფორმაციო
კამპანიის განხორციელება.

სამიზნე ჯგუფი : ახალგაზრდები (16-დან 23 წლამდე)

განხორციელების არეალი : ზემო აჭარის მუნიციპალიტეტები - ქედა, შუახევი, ხულო.

ხანგრძლივობა : 01.08.2018 – 30.09.2018



საზაფხულო სკოლის სასწავლო კურსის ფარგლებში, მომზადებული იქნა
დემოკრატიული იდეების გამავრცელებელთა ახალგაზრდული

კონტინგენტი

ზემო აჭარის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებმა, 16-დან 23-წლამდე
ასაკის 20-მა ახალგაზრდამ, გაიარა საზაფხულო სკოლა ,,ევრო 2018“-ს

სასწავლო პროგრამა და მიიღო ვრცელი ინფორმაცია ევროპული
ღირებულებების, დემოკრატიული ფასეულობების, არჩევნების

პოლიტიკური ფუნქციისა და სოციალური დანიშნულების შესახებ



საზაფხულო სკოლა ,,ევრო 2018’’

საზაფხულო სკოლის სასწავლო პროგრამის
ფარგლებში, ახალგაზრდები გაეცნენ ევროკავშირის

სტრუქტურას, მის პოლიტიკურ ფუნქციას,
ფუნდამენტურ ევროპულ ღირებულებებსა და

სახელმძღვანელო პრინციპებს, მიიღეს ვრცელი
ინფორმაცია საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის

შესახებ და კონკრეტული მაგალითებზე დაყრდნობით
გაითავისეს არჩევნების პოლიტიკურ-სამართლებრივი

არსი, მასში მონაწილეობის აუცილებლობა და მისი
სოციალური დანიშნულება



ევროპის კლუბი

საზაფხულო სკოლის მონაწილე ახალგაზრდებისაგან, შეიქმნება ევროპის კლუბი, როგორც
თანამედროვე ევროპულ ღირებულებებზე, ახალგაზრდებს შორის ინფორმაციის გაცვლის და

შეხედულებების გაზიარების საკომუნიკაციო პლატფორმა. კლუბის საქმიანობის ძირითად
მისიად განისაზღვრა, მაღალმთიანი აჭარის სოფლებში ევროპული ღირებულების

პოპულარიზაცია და ადგილობრივი ახალგაზრდების სამოქალაქო აქტივიზმის წახალისება

ევროპული ღირებულებებისა და სამოქალაქო აქტივიზმის პოპულარიზაციის მიზნით, ზემო
აჭარაში ჩატარდა კომპლექსური საინფორმაციო კამპანია.

საზაფხულო სკოლის კურსდამთავრებულთა (ევროპის კლუბი) მიერ, ზემო აჭარის ხეობებში -
8 ლოკაციაზე, განხორციელდა საინფორმაციო შეხვედრები, სადაც მათ თავიანთ თანატოლებს
მიაწოდენ ვრცელი ინფორმაცია ევროინტეგრაციის პროცესის შესახებ, განუმარტენ არჩევნების

მნიშვნელობა და წარმოაჩინეს მასში მონაწილეობის აუცილებლობა



საინფორმაციო კამპანია

ავტო-ტური გაიმართა 2 ეტაპად და მოიცვა მაღალმთიანი აჭარის სამივე მუნიციპალიტეტის
შემდეგი ლოკაციები (სოფლები - იალაღები): შქერნალი, ჩაჩხალო, მახალაკიძეები, მერისი,

კოკოტაური, აბუქეთა, ბუთურაული, ფურტიო. შეხვედრები დისკუსიის რეჟიმში გაიმართა და
ადგილობრივი ახალგაზრდების მაღალი დაინტერესი გამოიწვია



გენდერული კომპონენტი და რელიგიური უმცირესობა

სამიზნე არეალის სპეციფიკიდან გამომდინარე, პროექტმა
განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთა პროექტში გოგონების და

რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი ახალგაზრდების
ჩართულობაზე. პროექტის სამიზნე ჯგუფის (საზაფხულო სკოლის
მონაწილეები, საინფორმაციო შეხვედრებზე დამსწრე აუდიტორია)
ნახევარზე მეტი წარმოდგენილი იყო გოგონებით, ხოლო მუსლიმი

ახალგაზრდების რაოდენობამ დაახლოებით 60-65 % შეადგინა



ონლაინ პლატფორმა - მულტირედაქტირების ბლოგი

www.tomiajara.wordpress.com

ევრო-კლუბის წევრების მიერ, საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის, დემოკრატიული
ღირებულებებისა და სამოქალაქო აქტივიზმის შესახებ, მომზადდა სხვადასხვა სახის სტატიები,
ისტორიები და ფოტო-რეპორტაჟები, რომლებიც განთავსთდა ორგანიზაცია ,,მწვანე სექტორის“

მიერ შექმნილ ახალგაზრდულ საინფორმაციო ბლოგზე - www.tomiajara.wordpress.com.

აღნიშნული ბლოგი აერთიანებს 43 ვებ-რედაქტორს და 167 სტატიას. ის წარმოადგენს
მულტირედაქტირების სტრუქტურის, კომპლექსურ ვებ-რესურსს, რომელიც ქმნის თავისუფალ
ონლაინ პლატფორმას და შესაძლებლობას აძლევს დაინტერესებულ ახალგაზრდებს, ღია კარის
პრინციპით შეუერთდნენ კლუბის კონტინგენტს, მიიღონ პერსონალური გვერდი და გახდნენ

დამოუკიდებელი ვებ-რედაქტორები



იმიტირებული არჩევნები

28 სექტემბერს, ბათუმში, აჭარის საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რეგიონულ ჰაბის
საკონფერენციო სივრცეში, საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების

ცენტრის თანამშრომლების მიერ, მოეწყო იმიტირებული არჩევნები, რამაც ახალგაზრდებს
კენჭისყრის დღის პროცედურის გააზრების და მოდელირებულად, მასში უშუალო

ჩართულობის შესაძლებლობა მისცა



სამიზნე ჯგუფი და პროექტის ზეგავლენა

 პროექტი განხორციელდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 3 მაღალმთიან მუნიციპალიტეტში -
ქედაში, შუახევსა და ხულოში. სამიზნე ჯგუფს კი წარმოადგენდა აღნიშნულ მუნიციპალიტეტებში
მცხოვრები ახალგაზრდები, ძირითადად 16-დან 23-წლამდე ასაკის კატეგორია;

 პირდაპირმა სამიზნე ჯგუფმა შეადგინა 20 ახალგაზრდა, რომლებმაც პირველ ეტაპზე, მონაწილეობა
მიიღეს საზაფხულო სკოლის ტრენინგ-პროგრამაში, ხოლო მეორე ეტაზე, ევრო-კლუბის ფორმატში,
თავად დაიწყეს აქტივობების განხორციელება - საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება და ბლოგზე
www.tomiajara.wordpress.com სტატიების განთავსება;

 ინფორმაცია, ზემო აჭარის სოფლებში მცხოვრები ახალგაზრდების, ფართო აუდიტორიამ (100-150)
მიიღო, გარდა ამისა, ახალგაზრდებს შესაძლებლობა მიეცათ ბლოგზე გაცნობოდნენ საინტერესო
სტატიებს, რომლებიც ევრო-კლუბის წევრებმა ევროინტეგრაციისა და არჩევნების აქტუალური
საკითხების შესახებ მოამზადეს.



მადლობა ყურადღებისათვის !


