
სამოქალაქო ალიანსი განვითარებისთვის 

საგრანტო კონკურსის თემატიკა:  

ამომრჩეველთა განათლება საარჩევნო და სამოქალაქო 
კულტურის განვითარებისათვის 

 

“აქტიური ახალგაზრდა” 

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

 

 

  



    პროექტის მიზანი: 

 პროექტის მიზანი გახლდათ სამეგრელო–ზემო სვანეთის მხარეში, კერძოდ ხობის 
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდა ამომრჩევლების საზოგადოების სრულფასოვან 
წევრებად ჩამოყალიბება, საარჩევნო პროცედურების შესწავლა და საარჩევნო პროცესებში მათი 
ჩართულობის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა, სამოქალაქო პასუხისმგებლობისა და 
ეფექტური კომუნიკაციის უნარ-ჩვევების ამაღლება, აქტიურ მოქალაქეებად ჩამოყალიბება და 
არჩევნების გზით ქვეყნის მართვის პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა, 
სამოქალაქო განათლების დონის ამაღლება,  უსაფრთხო საარჩევნო გარემოს ჩამოყალიბების 
ხელშეწყობა და არჩევნების პოპულარიზაცია.  

 პროექტის ფარგლებში განხორციელდა რთული სამართლებრივი თემატიკის სამიზნე 
ჯგუფებისთვის მისაღები ფორმით გადაცემა, ახალგაზრდობის ინფორმირებულობისა და 
ცნობიერების ამაღლება მოხდა  ტრენინგების, სემინარების, იმიტირებული არჩევნების, 
სხვადასხვა დავალებების, პრეზენტაციებისა და პრაქტიკული სავარჯიშოების საშუალებით, მათ 
მიიღეს ცოდანა და შესწავლეს მთელი რიგი მნიშვნელოვანი საკითხები როგორებიცაა: აქტიური 
მოქალაქეობა და არჩევნების გზით ქვეყნის მართვის პროცესში მონაწილეობის მნიშვნელობა, 
არჩევნების უსაფრთხოება, საქართველოს არჩევნების ისტორია და თანამედროვეობა  
(სახელმწიფო მოწყობა და არჩევითი ორგანოების ფორმირების წესი), საარჩევნო უფლებები და 
რეალიზება, მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობა  და გენდერული თანასწორობა საარჩევნო 
პროცესში, ჩართული მხარეების როლი, დემოკრატიული არჩევნების უზრუნველსაყოფად, 
საუბნო საარჩევნო კომისიის საქმიანობა (საარჩევნო უბნის მოწყობა, კენჭისყრის დღე). 

პროექტის განხორციელების არეალი: 
სამეგრელო– ზემო სვანეთის მხარე, ხობი, მარტვილი 



სამიზნე ჯგუფი: ახალგაზრდები 

გოგო 51.43 %  ბიჭი 48.57 %  

70 ახალგაზრდა 

36

34



პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა 

 28 ოქტომბერს და 29 ოქტომბერს მოეწყო საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრები      (3 
შეხვედრა) ახალგაზრდებთან, მათი დაინტერესებისა და პროექტში ჩართულობის 
კუთხით.ახალგაზრდები  გაეცნენ  ორგანიზაციის საქმიანობaსა  და 
განსახორციელებელი პროექტის მიზნებს, მათ მიეწოდათ ინფორმაცია დაგეგმილი 
ტრენინგების თემატიკასა და თარიღებთან დაკავშირებით. 

 



ტრენინგი I ჯგუფი 4 ნოემბერი 
ხობის საოლქო საარჩევნო კომისია 
 

 

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების 
მიმოხილვა 



პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა 

ტრენინგი I ჯგუფი 5-6 ნოემბერი 
ხობის საოლქო საარჩევნო კომისია 
 



პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა 

ტრენინგი II ჯგუფი 11 -13ნოემბერი 
ხობის საოლქო საარჩევნო კომისია 



პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა 
ტრენინგი III ჯგუფი 18 -20ნოემბერი 
ხობის საოლქო საარჩევნო კომისია 

 



პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები)  

 პროექტის განხორციელების შედეგად, ახალგაზრდებმა მიიღეს სწორი 
ინფორმაცია არჩევნების, მისი როლისა და მნიშვნელობის, ამომრჩეველთა 
უფლებების, საარჩევნო პროცესების დემოკრატიულად და 
სამართლიანად წარმართვის და ამ პროცესში თითოეული მათგანის 
ჩართულობის აუცილებლობის შესახებ, საქართველოში სახელმწიფო 
მოწყობისა და არჩევითი ორგანოების ფორმირების წესზე, აიმაღლეს 
მოქალაქეობრივი შემეცნების დონე და გაანალიზეს საკუთარი როლი 
სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში. 

 პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობების შედეგად ხობის 
მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდებში პროექტმა აამაღლა 
ინფორმირებულობის დონე ძირითადი საარჩევნო პროცედურების, 
არჩევნების უმთავრესი მნიშვნელობისა და მოსახლეობის 
კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების შესახებ. 

.  



პროექტის წარმატებით განხორციელებამ გამოიწვია ახალგაზრდებში: 

 სახელმწიფოებრივი აზროვნების განვითარება; 

 საზოგადოების სრულფასოვან წევრად ჩამოყალიბება; 

 არჩევნებისადმი ინტერესის გაღრმავება და მათი ჩაბმა საარჩევნო პროცესებში; 

 სამოქალაქო აქტივობის ამაღლება; 

 მათი ინტერესების სახელმწიფო ინტერესებთან გაერთიანება; 

 სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გრძნობის გაზრდა; 

 საკუთარ უფლებების გათავისება; 

 არჩევნებისა და საარჩევნო ადმინისტრაციისადმი ნდობის ამაღლების 
ხელშეწყობა;  

 ახალგაზრდა ამომრჩეველთა ქსელის შექმნა.  

 

პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები)  



პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები) )  
 საწყის ეტაპზე  პროექტის ყველა შემსრულებელთან გაფორმდა ხელშეკრულებები, 

განხორციელდა შესყიდვები, ჩამოყალიბდა საორგანიზაციო ჯგუფი, რომელმაც 
უზრუნველყო პროექტის ტექნიკურად აღჭურვა, შეიმუშავა ტრენინგებისთვის 
საჭირო მასალები (მათ შორის სახელმძღვანელო, პრაქტიკული სავარჯიშოები, ელ. 
პრეზენტაცია, ბრენდირებული მასალა), მოახდინა შეხვედრებისა და ტრენინგების 
ორგანიზება და პროექტით გათვალისწინებული სხვა აქტივობების შესრულება. 

 გაიმართა შეხვედრები საოლქო საარჩევნო კომისიასთან, ასევე მოეწყო 
საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრები ახალგაზრდებთან (3 შეხვედრა ქ.ხობის N1 
საჯარო სკოლა, ქ. ხობის N2 საჯარო სკოლა, ქ.ხობი სკოლა ,,არეა“ ) მათი 
დაინტერესებისა და პროექტში ჩართულობის კუთხით. 

 ტრენინგები მიმდინარეობდა N 66–ე ხობის საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობაში, 
სადაც ტრენინგის მონაწილე 70 ახალგაზრდა გადანაწილდა სამ ჯგუფად 
თითოეულ ჯგუფთან ტრენინგის ხანგრძლივობამ შეადგინა 15 საათი, ხოლო 
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის კონტრიბუციის ფარგლებში 5 საათი, 
თითოეულ ჯგუფს დაეთმო 3 დღე. სამივე ჯგუფთან მოეწყო კენჭისყრის დღის 
ინსცენირება, ტრენინგის ყველა მონაწილეს გადაეცა სერთიფიკატი. 

 



პროექტის განხორციელებისას მიღებული დახმარებები: 

 ხობის N 66–ე საოლქო საარჩევნო კომისია, კომისიის თითოეული 
წევრი ტრენინგების მიმდინარეობისას აქტიურად ეხმარობოდა 
ორგანიზაციას პროექტის წარმატებით განხორციელებაში. 

 



მადლობა ყურადღებისთვის 


