
“ახალგაზრდა ამომრჩეველთა განათლება 
საარჩევნო და სამოქალაქო კულტურის 

განვითარებისათვის-ქუთაისი “ 

ა.(ა.)ი.პ. „სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიის განვითარების 

ცენტრი”  
 

 

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

საკონკურსო თემატიკა:  
ამომრჩეველთა განათლება საარჩევნო და სამოქალაქო კულტურის განვითარებისთვის 



პროექტის მიზნები 

  ქუთაისის მუნიციპალიტეტის  ახალგაზრდა ამომრჩეველთა საარჩევნო 
ცნობიერების დონის ამაღლება;  

  ამომრჩეველთა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის და საარჩევნო 
აქტივობის ზრდა; 

 საქართველოში ჩასატარებელ არჩევნებში  ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა ამომრჩეველთა გააქტიურების 
ხელშეწყობა; 

 ქუთაისის მუნიციპალიტეტში/საარჩევნო ოლქში ახალგაზრდა 
ამომრჩეველთა აქტივობის/არჩევნებში მონაწილეთა რაოდენობის 
გაზრდა; 

 



პროექტის მიზნების განხორციელება 

 4 დღიანი, 22 საათიანი ტრენინგების დროს 95 
მონაწილემ მიიღო პროექტით გათვალისწინებული 
8 მოდულის შესახებ სრული და ამომწურავი 
ინფორმაცია, მოხდა მათი საარჩევნო ცნობიერების 
დონის ამაღლება, რაც გამოიწვევს სამომავლოდ 
მათი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ზრდას, 
საარჩევნოდ ახალგაზრდების გააქტიურებას, 
გაზრდის მათი და სხვა ახალგაზრდების 
არჩევნებში მონაწილეობის მოტივაციას, რაც 
გამოიწვევს ამომრჩეველთა საერთო რადენობის 
ზრდას ქუთაისის საარჩევნო ოლქში. 

 



პროექტის ამოცანები 

 პროექტის ახალგაზრდა ამომრჩეველთა განათლება საარჩევნო და 
სამოქალაქო კულტურის განვითარებისათვის-ქუთაისი ამოცანები 
არის: 

o ქუთაისის მუნიციპალიტეტებში ახალგაზრდა ამომრჩევლებისათვის 
საარჩევნო პროცესების და არჩევნების შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდება; 

o ქალაქ ქუთაისის უნივერსიტეტების პირველკურსელი 
სტუდენტებისთვის და საჯარო სკოლების მე-12 კლასის 
მოსწავლეებისთვის საქართველოს კონსტიტუციის, საინფორმაციო 
ფლაერის “ჩემი პირველი არჩევნები“, ბლოკნოტის წარწერით “ჩემი 
პირველი არჩევნები“ და კალმის გადაცემა (80 ცალი). 

 



პროექტის ამოცანების განხორციელება 

 4 დღიანი, 22 საათიანი ტრენინგების დროს 95 
მონაწილემ მიიღო პროექტით 
გათვალისწენებული 8 მოდულის შესახებ 
სრული და ამომწურავი ინფორმაცია არჩევნების 
და საარჩევნო პროცედურების შესახებ. ყველა 
მათგანს გადაეცა შესაბამისი საინფორმაციო 
ფლაერი “ჩემი პირველი არჩევნები“, კალამი 
“პირველი არჩევნები“, ბლოკნოტი “ჩემი 
პირველი არჩევნები“, საქართველოს 
კონსტიტუცია, სერთიფიკატი. 

 



პროექტის განხორციელების არეალი 

 იმერეთის რეგიონი - ქალაქი ქუთაისი 

 

 აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტის 
სტუდენტები  

 

 ქუთაისის საჯარო სკოლების მე-12 კლასელები 



სამიზნე ჯგუფი 
 

ახალგაზრდები 95; ქალი -70; კაცი -25  
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პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 
ღონისძიებების მიმოხილვა 

შინაარსობრივი აღწერა: 

 
მონაწილეებმა გაიარეს 4 დღიანი, 22 საათიანი ტრენინგი, (17 სთ და 5 სთ ოლქის კონტრიბუცია) და 
ის 8 მოდულისგან/საკითხისგან შედგებოდა: 

 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; 

 არჩევნების უსაფრთხოება;   

 გენდერული თანასწორობა არჩევნებში;   

 ჩართული მხარეების როლი დემოკრატიული არჩევნების უზრუნველსაყოფად; 

 არჩევნების პოპულარიზაციისა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ზრდის უზრუნველყოფა; 

 ინკლუზიური არჩევნები (მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობა საარჩევნო პროცესში); 



პირველი ტრენინგი  

 29.10.2019 

 30.10.2019 

 31.10.2019 

 01.11.2019 

 



მეორე ტრენინგი 

 05.11.2019 06.11.2019  

 07.11. 2019 

 08.11.2019 

 



მესამე ტრენინგი 

 12.11.2019 

 13.11.2019 

 14.11.2019 

 15.11.2019 

 



მეოთხე ტრენინგი 

 19.11.2019 

  20.11.2019 

  21.11.2019 

 22.11.2019 



პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები) 

 ტრენინგებში მონაწილეობა მიიღო 80 ახალგაზრდის ნაცვლად 95 
მონაწილემ, მათ შორის  იყო კაცი 25 და ქალი 70. ტრენინგები 
ჩატარდა პროექტით განსაზღვრული გეგმის მიხედვით, 4 ეტაპათ, 
მონაწილეთა ძალიან მაღალი ჩართულობით. ორგანიზაციის 
ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე  
https://www.facebook.com/CSDDC.GE/ ქვეყნდებოდა შესაბამისი 
ინფორმაცია და ტრენინგის მიმდინარების შესახებ ფოტოები.  

 

 პროექტის მიზნები და ამოცანები შესრულდა 118.75 %. 

 

https://www.facebook.com/CSDDC.GE/


მადლობა 
ყურადღებისთვის! 

 
 

„სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიის 
განვითარების ცენტრი“ 

2019წ. 


