
საგრანტო კონკურსის თემატიკა : 
ამომრჩეველთა განათლება

საარჩევნო და
სამოქალაქო კულტურის

განვითარებისათვის.

მედია ცენტრი კახეთი

პროექტის განხორციელების პერიოდი: 

25 სექტმებერი - 25 ნოემბერი, 2019 წელი. 

არჩევნების ლაბორატორია 

„ახალგაზრდა ამომრჩევლის საარჩევნო 
განათლებისა და სამოქალაქო კულტურის 

განვითარების ინიციატივა“



პროექტის 
მიზანი:  

 პროექტის მიზანია კახეთის რეგიონის ლაგოდეხისა 

და ყვარლის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 

ახალგაზრდებისა და ქალების, მათ შორის, 

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების 

(უდები და ავარიელები)  საარჩევნო და  

სამოქალაქო განათლების, საარჩევნო ცნობიერების 

ამაღლების ხელშეწყობა სამოქალაქო კულტურის

განვითარებისათვის. დემოკრატიული არჩევნებისა

და არჩევნების გზით ქვეყნის მართვის პროცესში

ამომრჩევლის მონაწილეობის მნიშვნელობის

საკითხებზე.

 არეალი: ლაგოდეხი და ყვარელი



სამიზნე ჯგუფი:

პროექტში ჩართული იყვნენ 
ახალგაზრდები 17 დან 25 წლამდე 
ასაკობრივი ჯგუფიდან. 

მათ შორის, 

გოგონები - 60%

ვაჟები - 40%

გოგონები

57%

ბიჭები

43%

გენდერული ჭრილი

გოგონები ბიჭები



სამიზნე ჯუფები
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ეთნიკური უმცირესობები

აზერბაიჯანელები უდინები/ავარიელები ოსები ქართველები

ეთნიკური უმცირესობები 
(უდინები, ლეკები, ოსები, 
აზერბაიჯანელები)



აქტივობები:
ოქტომბერი-ნოემბერი. ჩატარდა 8 საინფორმაციო შეხვედრა.

საინფორმაციო შეხვედრა სოფელ 
კაბალში

საინფორმაციო შეხვედრა ახალსოფლის 
ახალგაზრდულ ცენტრში



საარჩევნო ლაბორატორია - ტრენინგ 
პროგრამა 96 მონაწილემ გაიარა. 

ყვარელი: პირველი ჯგუფი -
28- 31 ოქტომბერი, 2019

ყვარელი: მეორე ჯგუფი 

1-6 ნოემბერი, 2019



საარჩევნო ლაბორატორია - ტრენინგ 
პროგრამა 96 მონაწილემ გაიარა. 
ლაგოდეხი: მესამე ჯგუფი

7-12 ნოემბერი, 2019.

ლაგოდეხი: მეოთხე ჯგუფი

13-18 ნოემბერი, 2019.



ვიდეო მასალების მომზადება
მომზადდა 2 ვიდეო მასალა ახალგაზრდების საარჩევნო ცნობიერების
ამაღლების მიზნით. 



საინფორმაციო მასალები და მედია კამპანია. 
პროექტის ფარგლებში გამოქვეყნდა 30 მედია მასალა, სტატიები და რეპორტაჟები.

Facebook კამპანია www.knews.ge



ახალგაზრდული კონფერენცია
22 ნოემბერი, 2019 წელი



მიღწეული შედეგები: 

 საერთო ჯამში, პროექტის შედეგად  8 საინფორმაციო შეხვედრაზე 
ინფორმაცია მიიღო 150 ზე მეტმა ახალგაზრდამ,94 ახალგაზრდამ გაიარა 
სასწავლო ტრეინიგ- კურსი და მოხდა მათი  გადამზადება და საარჩევნო 
უნარებით აღჭურვა. სოფლად მცხოვრებმა 300 ზე მეტმა  ახალგაზრდამ   
მიიღო ინფორმაცია და ამასთან, 10 000 ზე მეტმა ახალგაზრდა ამომრჩეველმა 
მიიღო ინფორმაცია საინფორმაციო წყაროების, მათ შორის, სოციალური, 
ადგილობრივი მედიისა და უშუალოდ პროექტის აქტივობებში 
მონაწილეობის შედეგად. 

 ტრენინგების რაოდენობა - ჩატარდა 16 ტრენინგი 4 ჯგუფად. სულ 
მონაწილეობა მიიღო 94 მონაწილემ, ახალგაზრდა ამომრჩევლმა მიიღო 
დეტალური  ინფორმაცია  საარჩევნო საკითხების შესახებ. აქედან 60% 
გოგონა და 40% ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი.

 ვიდეო მასალების რაოდენობა - მომზადდა 2 ვიდეო ფილმი საარჩევნო 
საკითხებზე, რომელიც გამოქვეყნდა ფეისბუქისა და ადილობრივი მედიის 
საინფორმაციო გვერდზე knews.ge საბოლოო ჯამში ვიდეო მასალას გაეცნო 
დაახლოებით 1000 ახალგაზრდა. ვიდეო ფილმები ნაჩვენები იყო პროექტის 
დასკვნით კონფერენციაზე.



გამოწვევები და გადაჭრის გზები

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ყველა 
აქტივობა შესრულდა სრულად. თუმცა 
ტრენინგებში მონაწილე ეთნიკური 
უმცირესობების წარმომადგენელ 
გოგონებს (აზერბაიჯანულ თემში) აქვთ 
გარკვეული შეზღუდვები, რაც საბოლოო 
ჯამში ამ თემის წარმომადგენელთა 
მონაწილეობის შეფერხების მიზეზს 
წარმოადგენს. 

მომავალში უნდა გათვალისწინებულ 
იქნეს ტერიტორიული ფაქტორები, რაც 
პრობლემის გადაჭრის შესაძლებლობას 
იძლევა. თუ ტრენინგები მაგალითად, 
სოფელ კაბალში -სათემო ცენტრში, ან 
სკოლის შენობაში ჩატარდება ეს 
შეზუდვა შემცირდება. 



“

”

პროექტში სასწავლო კომპონენტის ფარგლებში ნაცვლად 80 
მონაწილისა, საბოლოო ჯამში 94 ახალგაზრდას მიეცა საშუალება 
მიეღო ცოდნა და გამოცდილება საარჩევნო საკითხების შესახებ.   
აღსანიშნავია ლაგოდეხის მაჟორიტარი ბიუროს 
წარმომადგენლობის მიერ გაწეული მხარდაჭერა და მონაწილეთა  
მობილიზების უზრუნველყოფა, მათ შორის, ეთნიკური 
უმცირესობების თემებში (ოსები და აზერბაიჯანელები)

პროექტის განხორციელებისას მიღებული მხარდაჭერა: 

ამან მნიშვნელოვნად განაპირობა პროექტის მთავარი აქტივობის - ტრენინგების ეფექტური განხორციელება.

მნიშვნელოვანი იყო თავად მაჟორიტარი დეპუტატის უშუალო მონაწილეობა კონფერენციაში, რამაც

განაპირობა ახალგაზრდების ინტერესი. ვინაიდან ჩვენი სამიზნე ჯგუფი ახალგაზრდები იყვნენ, ამასთან

მნიშვნელოვანი იყო ყვარლის რესურს-ცენტრთან ჩამოყალიბებული კარგი თანამშრომლობა, ქალბატონ

ქეთევან ჭიპაშვილთან და განათლების სამინისტროსთან დროული კომუნიკაციის შედეგად სკოლის

უფროსკლასელების დასწრება ტრენინგზე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი.



მადლობა ყურადღებისათვის


