
 

საგრანტო კონკურსის თემატიკა: სამოქალაქო აქტივობებსა და საარჩევნო პროცესებზე მოქალაქეთა 
ინფორმირებულობის გაზრდა და ცნობიერების ამაღლება. 

 

 
„აქტიური მოქალაქე დემოკრატიული განვითარებისათვის“ 

 
 
 

ა(ა)იპ დემოკრატიული განვითარების ახალგაზრდული ცენტრი 

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



 

პროექტის მიზნები: 
 
თეთრიწყაროს და წალკის მუნიციპალიტეტების ამომრჩევლების ინფორმირება შემდეგ 
საკითხებზე:  
  

 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 ასევე 
დემოკრატიული  არჩევნების პოპულარიზაციისა და სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობის ზრდის უზრუნველსაყოფად. 

„აქტიური მოქალაქე დემოკრატიული განვითარებისათვის“ 



 

პროექტის სამიზნე ჯგუფი: 
 
 
 ახალგაზრდები 
 ეთნიური უმცირესობების წარმომადგენლები 
 პედაგოგები 
 აქტიური მოქალაქეები 
 
 
შერჩეულ იქნა 72 მონაწილე და დაკომპლექტდა 4 ჯგუფი 
 
თეთრიწყარო - 36 მონაწილე 
წალკა - 36 მონაწილე 

 
 

„აქტიური მოქალაქე დემოკრატიული განვითარებისათვის“ 

65% 

35% 

ინფორმაცია მონაწილეთა 

შესახებ გენდერულ ჭრილში  

ქალი მამაკაცი 

პროექტის განხორციელების არეალი  
 
ქვემო ქართლის რეგიონი, თეთრიწყაროს და წალკის მუნიციპალიტეტები 



 

  
განხორციელებული ღონისძიებები: 
 
 

„აქტიური მოქალაქე დემოკრატიული განვითარებისათვის“ 

 პროექტით გათვალისწინებული ყველა ძირითადი საშუალების და საკანცელარიო 

მასალის შესყიდვა, სატრენინგო და სარეკლამო-საინფორმაციო მასალების 

(ბლოკნოტი, კალამი, ბანერები) ბეჭდვა. 

სერთიფიკატი 

დღის წესრიგი 

კალამი 

პროექტის ბანერი 

ბლოკნოტი 

ფოტომასალა 



 

  
განხორციელებული ღონისძიებები 
 
ღონისძიება 1 
 
 

 
 

„აქტიური მოქალაქე დემოკრატიული განვითარებისათვის“ 

 ქ. წალკაში წარმატებით განხორციელდა სამოქალაქო აქტივობებსა და საარჩევნო საკითხებთან 
დაკავშირებით, 4 დღიანი სასწავლო კურსი, რომელშიც ჩართული იყო 16 პირი. ტრენინგის მონაწილეებს 
გადაეცათ შესაბამისი სერთიფიკატები. 

გამართვის თარიღი: 29/10/2019 – 01/11/2019 

https://www.facebook.com/321905272095813/photos/a.406450020308004/406450290307977/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/321905272095813/photos/a.406450020308004/406450290307977/?type=3&theater
https://www.facebook.com/321905272095813/photos/a.406450020308004/406450290307977/?type=3&theater
https://www.facebook.com/321905272095813/photos/a.406450020308004/406450290307977/?type=3&theater
https://www.facebook.com/321905272095813/photos/a.406450020308004/406450290307977/?type=3&theater
https://www.facebook.com/321905272095813/photos/a.406450020308004/406450290307977/?type=3&theater
https://www.facebook.com/321905272095813/photos/a.406450020308004/406450290307977/?type=3&theater


 

  
განხორციელებული ღონისძიებები 
 
ღონისძიება 2 
გამართვის თარიღი: 05/11/2019 – 08/11/2019 
 
 

 
 

„აქტიური მოქალაქე დემოკრატიული განვითარებისათვის“ 

 ქ. წალკაში გამართულ 4 დღიან ტრენინგში ჩართული იყო 20 მონაწილე, რომელთაც  გადაეცათ შესაბამისი 
სერთიფიკატები. 
 

ფოტომასალა 



 

  
განხორციელებული ღონისძიებები 
 
ღონისძიება 3 :  გამართვის თარიღი: 12/11/2019 – 15/11/2019 
 
 
 
 

 
 

„აქტიური მოქალაქე დემოკრატიული განვითარებისათვის“ 

 პროექტის 18 მონაწილეს თეთრიწყაროს საოლქო კომისიის შენობაში ჩაუტარდათ ტრენინგი. მონაწილეები 
აქტურად იყვნენ ჩართულნი თემატური საკითხების განხილვებში მათ შესაძლებლობა ჰქონდათ მიეღოთ 
ამომწურავი ინფორმაცია სამოქალაქო აქტივობასა და საარჩევნო თემებზე. ტრენინგის მონაწილეებს 
გადაეცათ შესაბამისი სერთიფიკატები. 
 



 

  
განხორციელებული ღონისძიებები 
 
ღონისძიება 4:  გამართვის თარიღი: 19/11/2019 – 22/11/2019 
 
 
 
 

 
 

„აქტიური მოქალაქე დემოკრატიული განვითარებისათვის“ 

 პროექტის 18 მონაწილეს თეთრიწყაროს საოლქო კომისიის შენობაში ჩაუტარდათ ტრენინგი. მონაწილეები 
აქტურად იყვნენ ჩართულნი თემატური საკითხების განხილვებში მათ შესაძლებლობა ჰქონდათ მიეღოთ 
ამომწურავი ინფორმაცია სამოქალაქო აქტივობასა და საარჩევნო თემებზე. ტრენინგის მონაწილეებს 
სერთიფიკატები გადაეცათ. 
 



 

პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები): 
 
 პროექტის განხორციელების შედეგად მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა თეთრიწყაროს და წალკის 

მუნიციპალიტეტებში ამომრჩეველთა ინფორმირებულობის დონე, რამაც აამაღლა მათი საარჩევნო 
პროცესებში ჩართულობის ხარისხი. 

 
 საარჩევნო პროცესებში ჩართულობასა  და დემოკრატიული გადაწყვეტილების მიღების პროცესებზე  ამ 

პროექტით განხორციელებული ტრენინგების საშუალებით ამაღლდა 72 ბენეფიციარის ცოდნის დონე, 
ასევე დამატებით 22 მოხალისე მონაწილემ მიიღო ინფორმაცია ტრენინგის დღის წესრიგით  
გათვალისწინებულ საკითხებზე 

 
დამატებითი ინფორმაცია; 
 
 თითოეულ ჯგუფს ჩაუტარდა 4 დღიანი ტრენინგი კონტრიბუციის (1დღე) ჩათვლით (დღეში 5სთ); 
 
 სემინარების  მიმდინარეობისას დაფიქსირდა დასწრების მაღალი მაჩვენებელი; 
 
 პროექტის თემატიკის მიმართ განსაკუთრებით მაღალი ინტერესი გამოხატეს ახალგაზრდებმა. 
 

„აქტიური მოქალაქე დემოკრატიული განვითარებისათვის“ 



 

 

პროექტის მიმდინარეობის შესახებ საინფორმაციო მასალები პერიოდულად ქვეყნდებოდა 
ორგანიზაციის ოფიციალურ გვერდზე: facebook //დემოკრატიული განვითარების 
ახალგაზრდული ცენტრი 

 
 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=418338929119113&id=321905272095813 
 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=418351862451153&id=321905272095813 
 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=418351862451153&id=321905272095813 
 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=424688008484205&id=321905272095813 

 
 

„აქტიური მოქალაქე დემოკრატიული განვითარებისათვის“ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=418338929119113&id=321905272095813
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=418351862451153&id=321905272095813
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=418351862451153&id=321905272095813
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=424688008484205&id=321905272095813
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=424688008484205&id=321905272095813
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=424688008484205&id=321905272095813
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=424688008484205&id=321905272095813
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=424688008484205&id=321905272095813
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=424688008484205&id=321905272095813
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=424688008484205&id=321905272095813


 

გმადლობთ ყურადღებისათვის !  
 
 

„აქტიური მოქალაქე დემოკრატიული განვითარებისათვის“ 


