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საგრანტო კონკურსის თემატიკა:
ამომრჩეველთა განათლება საარჩევნო და სამოქალაქო 

კულტურის განვითარებისათვის

განხორციელების პერიოდი:25.09.2019 – 25.11.2019 წწ



პროექტის მიზანი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეში მცხოვრები უმცირესობების 

წარმომადგენლებისთვის დემოკრატიულ ღირებულებებზე 

დაფუძნებული არაფორმალური განათლების შეთავაზება და 

სამოქალაქო კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

პროექტის განხორციელების არეალი:

გურიის მხარე; ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი



სამიზნე ჯგუფები:
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პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიების მიმოხილვა

შეხვედრა შშმ პირებთან

შეხვედრა შშმ პირთა დღის 
ცენტრში

შეხვედრა გაიმართა 2019 წლის 11 

ოქტომბერს, ოზურგეთში, 

საქველმოქმედო სახლ 

„გურიასთან” არსებულ შშმ პირთა 

დღის ცენტრში. შეხვედრას 

ესწრებოდა 30 ადამიანი, მათ შორის 

13 შშმ პირი და 17 ახალგაზრდა



დისკუსია
• 15 ნოემბერს, ოზურგეთში, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ჩატარდა 

დისკუსია პოლიტიკური პარტიებისა და სამოქალაქო სექტორის, ასევე პროექტის 
სამიზნე ჯგუფების ჩართულობით. 

• 28 ოქტომბერს 5 ნოემბერს და 13 ნოემბერს ჩატარდა ტრენინგები როგორც 
ორგანიზაციის ოფისში ასევე საარჩევნო ადმინისტრაციის შენობაში



• 17 ნოემბერს, ოზურგეთში, ჩატარდა შეხვედრა სოც. სახლის ბენეფიციარებთან 
და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგნელებთან

• ჩატარდა ტრენინგი როგორც ორგანიზაციის ოფისში, ასევე საარჩევნო 
ადმინისტრაციის შენობაში



ტრენინიგი:  საარჩევნო უფლებები და რეალიზება

• 30.10; 07,11; 15,11 

ჩატარდა ტრენინგები როგორც     
ორგანიზაციის ოფისში, ასევე 
საარჩევნო ადმინისტრაციის  შენობაში



ტრენინიგი: გენდერული თანასწორობა და არჩევნები

• 31.10; 08,11; 18,11 
ჩატარდა ტრენინგი როგორც 
ორგანიზაციის ოფისში, ასევე 
საარჩევნო ადმინისტრაციის 
შენობაში



ტრენინგი: ინკლუზიური, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები

• 01,11; 11,11; 19,11;
ჩატარდა ტრენინგი როგორც 
ორგანიზაციის ოფისში, ასევე 
საარჩევნო ადმინისტრაციის 
შენობაში



პროექტის ფარგლებში ჩატარდა სამი შეხვედრა კონტრიბუციის 
ფარგლებში

• ასევე  სამ-სამი ჯგუფისთვის 
ჩარტდა 5 ტრენინგ მოდული და 
თითო ტრენინგი, თითოეული 
ჯგუფისთვის, რაც გულისხმობს  
პროექტის განხორციელების
პროცესში კონტრიბუციას  
საარჩევნო ადმინისტრაციის
მხრიდან. 
• სულ გადამზადება გაიარა 75-
ზე მეტმა ბენეფიციარმა



პროექტის ეფექტი:• პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ორი სამუშაო შეხვედრა: 
• დისკუსია თემაზე: ,,ახდენს თუ არა გავლენას წინასაარჩევნო კამპანია 
არჩევნების შედეგზე?!“. დისკუსიაში მონაწილეობდნენ: ახალგაზრდული 
კლუბის 25 წევრი, 10 შშმ პირი, 10 სოციალურად დაუცველი პირი, 
ოზურგეთში მოქმედი სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის 15 
წარმომადგენელი. სამოქალაქო სექტორის 15 წარმომადგენელი და 
ადგილობრივი მედია „გურია ნიუსის“ კორესპოდენტი. შეხვედრა 
ჩატარდა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, შეხვედრას სულ 
ესწრებოდა 75 ადამიანი
• შეხვედრა საქველმოქმედო სახლ „გურიასთან“ არსებულ შშმ პირთა 
დღის ცენტრის ბენეფიციარებთან. შეხვედრას ესწრებოდა 30 ადამიანი, 
მათ შორის 15 შშმ პირი ადგილობრივი მედია საშუალება „გურია 
ნიუსის“კორესპოდენტი და ახალგაზრდული კლუბის 15 წევრი. სამუშაო 
შეხვედრა ჩატარდა საქველმოქმედო სახლ ,,გურიაში“
• შეხვედრა სოციალური სახლის ბენეფიციარებთან. შეხვედრას 
ესწრებოდა ეთნიკური უმცირესობის 7 წარმომადგენელი, სოციალური 
სახლის 20 ბენეფიციარი, ადგილობრივი მედია საშუალება „გურია 
ნიუსის“ კორესპონდენტი. შეხვედრა ჩატარდა სოციალურ სახლში
• სამ-სამი ჯგუფისთვის ჩატარდა 5 ტრენინგ მოდული და თითო 
ტრენინგი, თითოეული ჯგუფისთვის, რაც გულისხმობს  პროექტის
განხორციელების პროცესში კონტრიბუციას  საარჩევნო ადმინისტრაციის
მხრიდან. სულ გადამზადება გაიარა 75-ზე მეტმა ბენეფიციარმა




