
საკუნკუროს თემატიკა:
ამომრჩეველთა განათლება საარჩევნო და სამოქალაქო კულტურის განვითარებისათვის”. 

” „ამომრჩეველის სამოქალაქო კულტურისა 
და საარჩევნო ცნობიერების ამაღლება“

საქართველოს რეგიონების განვითარების ხელშემწყობთა კავშირი

პროექტის განხორციელების პერიოდი: 25.09.2019-25.11.2019 წ



პროექტის განხორციელების არეალი:

ლეჩხუმი

ქვემო სვანეთი

პროექტის მიზანი: 

2020 წელს, საქართველოში  ტარდება საპარლამენტო არჩევნები.  ამისათვის 
აუცილებელია ელექტორატში ამაღლდეს სამოქალაქო/საარჩევნო 
თანამონაწილეობის სურვილი და შესაბამისი საქართველოს საარჩევნო ისტორიის 
განათლების ხარისხი.  

პროექტის მიღწევადი მიზანი
ახალგაზრდების, ქალების, იძულებით გადაადგილებული, და მოწყვლადი 
ჯგუფების ინფორმირება . 



სამიზნე ჯგუფი:
პროექტის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდა ახალგაზრდები, ქალები, იძულებით 
გადაადგილებული პირები და მოწყვლადი ჯგუფები. პროექტში მონაწილეობა 
მიიღო 64-მა ამომრჩეველმა, მათ შორის კაცი -29,  ქალი - 35; 
იხ. დიაგრამა:
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ქვემო სვანეთი ლეჩხუმი I ნაკადი ლეჩხუმი II ნაკადი

Chart Title

კაცი ქალი



პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების 
მიმოხილვა:

• პროექტის უშუალო მიზნებიდან გამომდინარე ჩატარდა:

1) სასწავლო-საინფორმაციო პროგრამა, რომლის მეშვეობითაც ამომრჩევლებმა
მიიღეს თეორიული ცოდნა საარჩევნო-პოლიტიკურ პროცესებთან
დაკავშირებულ საკითხებში და გაეცნენ 2020 წლის საქართველოს პარლამენტის
არჩევნების თავისებურებებს.

2) საინფორმაციო-შემეცნებითი ხასიათის შეხვედრები, საარჩევნო
ადმინისტრაციასთან, სადაც ახალგაზრდები გაეცნენ სასწავლო პროგრამისას
განხილული თეორიული საკითხების პრაქტიკულ განხორციელებას.



პროექტის ამოცანა იყო - ახალგაზრდების, ქალების, იძულებით
გადაადგილებული პირების და მოწყვლადი ჯგუფების ინფორმირება,
ისეთ საკითხებში როგორებიცაა:

• საქართველოს არჩევნების ისტორია და თანამედროვეობა (სახელმწიფო მოწყობა და
არჩევითი ორგანოების ფორმირების წესი);

• აქტიური მოქალაქეობა და არჩევნების გზით ქვეყნის მართვის პროცესში
მონაწილეობის მნიშვნელობა;

• საარჩევნო უფლებები და რეალიზება;

• გენდერული თანასწორობა არჩევნებში;

• ინკლუზიური არჩევნები (მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობა საარჩევნო
პროცესში).

• არჩევნების უსაფრთხოება.

• ჩართული მხარეების როლი დემოკრატიული არჩევნების უზრუნველსაყოფად;

• ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა ფუნქცია და საარჩევნო სისტემა
საქართველოში



• საარჩევნო სისტემების განვითარების რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის 

მიერ პროექტის ფარგლებში ჩატარდა კონტრიბუცია ცაგერისა და ლენტეხის 

მუნიციპალიტეტების ამომრჩეველთან. კონტრიბუცია გაიმართა ცაგერისა და 

ლენტეხის  საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეების მიერ. 

• პროექტის შედეგად დაგეგმილი ამოცანები შესრულდა გეგმის შესაბამისად, 

რამაც ხელი შეუწყო მიზნების შესრულებას.



ტრენინგი ცაგერის ამომრჩეველთან
28/10/2019 - 30/10/2019



კონტრიბუცია ცაგერის ამომრჩეველთან
31/10/2019 ;                      
07/11/2019; 



ტრენინგი ცაგერის ამომრჩეველთან
04/11/2019-06/11/2019



ტრენინგი ლენტეხის ამომრჩეველთან
11/11/2019 - 13/11/2019



კონტრიბუცია  ლენტეხის ამომრჩეველთან
14.11.2019



პროექტის ეფექტი:

• პროექტის შედეგები როგორც განსაზღვრული იყო პროექტით დაიყო 2 ნაწილად:

• პროექტის უშუალო შედეგები:

• 2 საარჩევნო ოლქის (დაგეგმილი 60, რეალურად გაიარა 64 ამომრჩეველმა) 
ამომრჩეველმა  მიიღო ინფორმაცია 8  სატრენინგო მოდულის შესახებ;

• ბენეფიციარებთა ჩატარდა შეხვედრა ცაგერისა და ლენტეხის საოლქო საარჩევნო 
კომისიებში;

• იმავე რაოდენობის მონაწილეებმა გაიარეს სატრენინგო კურსი;

• მონაწილეებს გადაეცათ სახელმძღვანელოები ინფორმაციის გასაცნობად;

• მონაწილეები შეხვდნენ საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, ცაგერის 
საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს და ლენტეხის საოლქო საარჩევნო 
კომისიის თავმჯდომარეს.

• .



შესაძლო სამომავლო შედეგები :

• მივიღებთ გაუმჯობესებულ საარჩევნო გარემოს 2020 წლის
საპარლამენტო არჩევნებისთვის;

• გაიზრდება სანდოობა საარჩევნო პროცესის მიმართ, რაც საბოლოოდ
გაზრდის პროცესის მიმართ სწორ დამოკიდებულებას, როგორც
უშუალო დემოკრატიის ფორმაზე; მონაწილეები გააქტიურდებიან
პოლიტიკურ ასპარეზზე



მადლობა ყურადღებისთვის


