
საკონკურსო თემატიკა
„ამომრჩეველთა განათლება საარჩევნო და 

სამოქალაქო კულტურის განვითარებისათვის”. 

ა(ა)იპ „ახალი სიტყვა“

პროეტის განხორციელების პერიოდი: 25 სექტემბერი - 25 ნოემბერი, 2019 წელი

,,ინფორმირებული ამომრჩეველი აჭარაში“    



პროექტის საბოლოო 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 . 



პროექტის ამოცანები:
ქედის ოლქის ფარგლებში:

- ახალგაზრდა ამომრჩევლის ინფორმირება;

- ქალთა ინფორმირება;

 სამიზნე ჯგუფების ინფორმირება მოხდება შემდეგ საკითხებში:

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

2.აქტიური მოქალაქეობა და არჩევნების გზით ქვეყნის მართვის
პროცესში მონაწილეობის მნიშვნელობა;

3.საარჩევნო უფლებები და რეალიზება;

4.გენდერული თანასწორობა არჩევნებში;

5.ინკლუზიური არჩევნები (მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობა
საარჩევნო პროცესში).

6. არჩევნების უსაფრთხოება.

7.ჩართული მხარეების როლი დემოკრატიული არჩევნების
უზრუნველსაყოფად;

8. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა ფუნქცია და 
საარჩევნო სისტემა საქართველოში.



პროექტის განხორციელების არეალი - აჭარა
ქედა



სამიზნე  ჯგუფი 

სულ მონაწილეთა რაოდენობა 78

მათ შორის ქალი 64
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პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა

 სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა - 1-5 ოქტომბერი 2019

 მონაწილეთა ჩართულობა - რეგიონში სამიზნე ჯგუფების 
წინასწარი შერჩევა- 10-20 ოქტომბერი, 2019



პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა

 ტრენინგი სამიზნე ჯგუფთან- 28-31 ოქტომბერი, 2019

 ტრენინგი სამიზნე ჯგუფთან- 11-14 ნოემბერი 2019



პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა

 ტრენინგი სამიზნე 
ჯგუფთან

4-7 ნოემბერი 2019



პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები)

სამიზნე ჯგუფების ინფორმირება განხორციელდა შემდეგ საკითხებში:
1. საქართველოს არჩევნების ისტორია და თანამედროვეობა 

(სახელმწიფო მოწყობა და არჩევითი ორგანოების ფორმირების წესი); 
2. აქტიური მოქალაქეობა და არჩევნების გზით ქვეყნის მართვის 

პროცესში მონაწილეობის მნიშვნელობა; 
3. საარჩევნო უფლებები და რეალიზება; 
4. გენდერული თანასწორობა არჩევნებში; 
5. ინკლუზიური არჩევნები (მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობა 

საარჩევნო პროცესში). 
6. არჩევნების უსაფრთხოება;
7. ჩართული მხარეების როლი დემოკრატიული არჩევნების 

უზრუნველსაყოფად; 
8. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა ფუნქცია და 

საარჩევნო სისტემა საქართველოში.



პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები)

პროექტის ფარგლებში დარიგდა და ჩატარდა:
• 3 ჯგუფთან შეხვედრა;
• თითო ჯგუფმა გაიარა 4 დღიანი სატრენინგო კურსი (მათ შორის 

კონტრიბუცია);
• თითო ჯგუფს ესწრებოდა  26 პირი;
• სულ 3 ჯგუფში სატრენინგო კურსი გაიარა 78 ამომრჩეველმა;
• თითო ჯგუფმა გაიარა 15 სატრენინგო საათი (კონტრიბუციის გარეშე);
• ტრენინგს დაესწრო სულ 64 ქალი და 14 მამაკაცი;
• პოლიგრაფიულად გამზადდა  და დაიბეჭდა 70 სახელმძღვანელო და 70 

სერტიფიკატი
• დარიგდა 70  ბლოკნოტი;
• დაიბეჭდა და დარიგდა 70  სერტიფიკატი;
• სახელმძღვანელოები და სატრენინგო მასალები ჩაიწერა 

ელექტრონულად 70 ფლეშმეხსიერებაზე და დაურიგდა მონაწილეებს.



მადლობა ყურადღებისათვის


