
პროექტი:  „ახალგაზრდები განვითარებისთვის“

ა(ა)იპ „დემოკრატიისა და მონიტორინგის ცენტრი“

პროექტის განხორციელების პერიოდი: 
25.09.2019 – 25.11.2019

საკონკურსო თემატიკა: 
ამომრჩეველთა განათლება საარჩევნო და სამოქალაქო კულტურის განვითარებისთვის



სსიპ „საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის“ 

მიერ 2019 წლის 25 ივნისს გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის ფარგლებში,  საგრანტო 
საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით დაფინანსდა ა(ა)იპ  „დემოკრატიისა და მონიტორინგის 
ცენტრი“-ს პროექტი „ახალგაზრდები განვითარებისთვის“, რომლის მიზანს წარმოადგენდა
ახალგაზრდა ამომრჩეველთა განათლება საარჩევნო და სამოქალაქო კულტურის 
განვითარებისთვის.

ორგანიზაციამ მიზნად დაისახა ახალგაზრდების თვითშეგნებისა და საარჩევნო კულტურის 

ამაღლება, ამომრჩეველთა აქტივობის ზრდის ხელშეწყობა,  ახალგაზრდებისთვის საარჩევნო 

პროცედურების საფუძვლიანი შესწავლა და საარჩევნო პროცესებში მათი ჩართულობის მაღალი 

ხარისხის უზრუნველყოფა. 

ახალგაზრდების სამოქალაქო პასუხისმგებლობისა და ეფექტური კომუნიკაციის უნარ-ჩვევების 

ამაღლება, აქტიურ მოქალაქეებად ჩამოყალიბება და არჩევნების გზით ქვეყნის მართვის პროცესში  

ჩართულობის გაზრდა, უსაფრთხო საარჩევნო გარემოს ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და 

არჩევნების პოპულარიზაცია.

პროექტის მიზანი



ასევე:

 სამიზნე ჯგუფისთვის (ახალგაზრდებისთვის) რთული სამართლებრივი თემატიკის 

მისაღები ფორმით გადაცემა; 

 ინფორმირებულობისა და ცნობიერების ამაღლება ტრენინგების, პრეზენტაციებისა და 

სხვადასხვა პრაქტიკული სავარჯიშოების საშუალებით; 

 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; 

 საკუთარი უფლებების გათავისება;

 არჩევნებისა და საარჩევნო ადმინისტრაციისადმი ნდობის ამაღლების ხელშეწყობა და

ახალგაზრდა ამომრჩეველთა ქსელის შექმნა.

პროექტის განხორციელების არეალი: იმერეთი ( ტყიბულის მუნიციპალიტეტი)
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II ჯგუფი

სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდნენ ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდები.
პროექტის ფარგლებში გამართულ ტრენინგებს დაესწრო 60 ბენეფიციარი. აქედან, ქალი - 40,
კაცი - 20.

სამიზნე ჯგუფი

ქალი 66,5%



პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა 

პროექტი ხორციელდებოდა დაგეგმილი გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად. 
ძირითადი მიზნებისა და ამოცანების ეფექტურად განხორციელებისათვის პროექტი მოიცავდა 
რამდენიმე ეტაპს.

I ეტაპი - პროექტის ყველა შემსრულებელთან გაფორმდა ხელშეკრულებები, ასევე სტამბის, 
საბუღალტრო მომსახურებაზე და სატრანსპორტო უზრუნველყოფაზე;  რეგიონში მოძიებულ იქნა 
პროექტის შემსრულებელთათვის საცხოვრებელი და ასევე ორგანიზაცია, რომელიც 
უზრუნველყოფდა ტრენინგის მონაწილეთა კვებას ყავა/ჩაი შესვენებით.

ახალგაზრდებთან კომუნიკაციის გასაადვილებლად პროექტის ფარგლებში შემსრულებელთათვის 
შეძენილი იქნა სატელეფონო სასაუბრო ბარათები;
განხორციელდა კომუნიკაცია და შეხვედრები საოლქო საარჩევნო კომისიასთან, საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებთან და ორგანიზაციებთან.
ჩამოყალიბდა საორგანიზაციო ჯგუფი, რომელმაც უზრუნველყო პროექტის ტექნიკურად აღჭურვა, 
მოახდინა შეხვედრებისა და ტრენინგების ორგანიზება და პროექტით გათვალისწინებული სხვა 
აქტივობების შესრულება. შეიმუშავა ტრენინგებისთვის საჭირო მასალები , მათ შორის 
სახელმძღვანელო, პრაქტიკული სავარჯიშოები, ელ. პრეზენტაცია და ბრენდირებული მასალა.



ბრენდირებული მასალა



I I ეტაპი - ახალგაზრდების დაინტრესებისა და პროექტში ჩართულობის  მიზნით, 

საორგანიზაციო ჯუფის მიერ განისაზღვრა სამოქმედო არეალები ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, 

შეირჩა ადგილები დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად და  მონიტორინგის გრაფიკის 

შესაბამისად ორგანიზაციის თანამშრომლების მიერ მოეწყო საინფორმაციო ხასიათის  5 შეხვედრა მოხალისე 

ახალგაზრდებთან (ახალგაზრდების შერჩევა/ კომუნიკაცია/გასაუბრება) შემდეგ მისამართებზე:

21.10.2019 ტყიბულის N1 საჯარო სკოლის ტერიტორია

22.10.2019 ტყიბულის N6 საჯარო სკოლა

23.10.2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ორპირის საჯარო სკოლა

24.10.2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საწირის საჯარო სკოლა 

25.10.2019 ქ. ტყიბულის N5 საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორია



ახალგაზრდებს მიეწოდათ ინფორმაცია პროექტის მიზნებსა და ამოცანებზე, ასევე

დაგეგმილი ტრენინგების თემატიკასა და ჩატარების  თარიღებზე, შეირჩა ტრენინგის 

მონაწილე 60 ახალგაზრდა.

I I I ეტაპი - შერჩეული ახალგაზრდები გადანაწილდნენ ჯგუფებში, ჩამოყალიბდა 3 ჯგუფი, თითოეულ 
ჯგუფში 20 მონაწილე.  სასწავლო პროგრამის ფარგლებში, თითოეული ჯგუფისათვის ჩატარებულმა 
სატრენინგო კურსმა შეადგინა 15 საათი და დამატებით 5  საათი დაეთმო საარჩევნო ადმინისტრაციის 
კონტრიბუციას (ჯამში 20 საათი). თითოეულ ჯგუფს დაეთმო 3 დღე.

ტრენინგის  მონაწილეებს გადაეცათ სახელმძღვანელო, ბრენდირებული ჩანთა, ბლოკნოტი და საწერკალამი. 
ტრენინგებში მონაწილეთათვის ტრენინგების ჩატარება თანამედროვე ინტერაქტიული სწავლების 
მეთოდებისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით, უზრუნველყო მაღალკვალიფიციურმა ტრენერმა.





პროექტის „ ახალგაზრდები განვითარებისთვის “ განხორციელების შედეგად 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდებმა მიიღეს ინფორმაცია და გაიღმავეს 

ცოდნა შემდეგ საკითხებზე:

საქართველოს არჩევნების ისტორია და თანამედროვეობა (არჩევნების ისტორია; საქართველოს 

სახელმწიფო მოწყობა; არჩევითი ორგნოების ფორმირების წესი; მაჟორიტარული საარჩევნო 

სისტემა; პროპორციული საარჩევნო სისტემა);

აქტიური მოქალაქეობა და არჩევნების გზით ქვეყნის მართვის პროცესში მონაწილეობის

მნიშვნელობა (ვინ არის მოქალაქე; აქტიური მოქალაქეობა; მოქალაქის როლი საზოგადოებაში; 

მოქალაქეთა/ახალგაზრდების ჩართულობა; ახალგაზრდული პოლიტიკა);

საარჩევნო უფლებები და რეალიზება (აქტიური საარჩევნო უფლება; პასიური საარჩევნო უფლება; 

საყოველთაო საარჩევნო უფლება; პირდაპირი საარჩევნო უფლება; თანასწორი საარჩევნო 

უფლება; კენჭისყრის ფარულობა; ნების თავისუფალი გამოვლენა);

გენდერული თანასწორობა არჩევნებში (გენდერული თანასწორობის ძირითადი პრინციპების 

გაცნობა;  კვოტირების სისტემები; ქალთა უფლებები და მათი როლი პოლიტიკურ ცხოვრებაში);



ინკლუზიური არჩევნები (ინკლუზიური გარემო და მისი ხელშეწყობა; მოწყვლადი 

ჯგუფების საარჩევნო პროცესში ჩართულობის ზოგადი მიმოხილვა); 

არჩევნების უსაფრთხოება (ჩართული მხარეების მიერ საარჩევნო გარემოს განვითარების

ხელშეწყობა; ადამიანური რესურსის განვითარება და უსაფრთხოების საკითხების

მნიშვნელობა);

ჩართული მხარეების როლი დემოკრატიული არჩევნების უზრუნველსაყოფად (არჩევნებში 

ჩართული მხარეები და მათი უფლებამოვალეობები: საარჩევნო ადმინისტრაცია, ადგილობრივი 

და საერთაშორისო ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიები, საარჩევნო სუბიექტი, მედია, 

ამომრჩეველი);

საუბნო საარჩევნო კომისიის საქმიანობა (საარჩევნო უბნის მოწყობა კენჭისყრის ჩასატარებლად, 

კენჭისყრის დღის პროცედურები).

სატრენინგო თემების სრულყოფისა და უკეთესად გააზრებისთვის ტრენერის მიერ წინასწარ 
შემუშავებილი პრაქტიკული სავარჯიშოების შესაბამისად, ტრენინგის მონაწილეები ჯგუფურად 
ასრულებდნენ  დავალებებს და აწყობდნენ თემატურ პრეზენტაციებს.



მოეწყო კენჭისყრის დღის ინსცენირება.



ტრენინგის დასრულების შემდგომ ჩატარდა გამოკითხვა და მონაწილეებმა გააკეთეს
შეფასებები. მონაწილეებს გადაეცათ ტრენინგ-კურსის გავლის დამადასტურებელი 
სერთიფიკატები.



პროექტის „ ახალგაზრდები განვითარებისთვის “ ფარგლებში განხორციელდა 
ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდებთან 5 საინფორმაციო ხასიათის 
შეხვედრა და ჩატარდა  3 ტრენინგი. 

პროექტით გათვალისწინებული აქტივობების განხორციელების შედეგად გაიზარდა სამიზნე 
ჯგუფის  (ახალგაზრდების)  არჩევნებში მონაწილეობის მოტივაცია და მონაწილეებს საშუალება
მიეცათ უკეთ გაეცნობიერებინათ ის სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, რომელიც აკისრიათ ქვეყნის
განვითარებისთვის.  
ამაღლდა ახალგაზრდების სამოქალაქო და საარჩევნო კულტურა, პროექტის  ფარგლებში 
დატრენინგებული ახალგაზრდის მიერ მიღებული ცოდნა ახალგაზრდების მაღალი 
ჩართულობის  საფუძველი იქნება მომავალ არჩევნებში და მთლიანად საზოგადოებისთვის 
ყველა მნიშვნელოვან საკითხთან მიმართებაში. 

პროექტის წარმატების ხარისხზე აგრეთვე მეტყველებს მონიტორინგისათვის სპეციალურად
შემუშავებული მონაწილეთა შეფასების ფურცლები, რომელშიც ასახულია მონაწილეთა მიერ
ტრენინგზე მიღებული ცოდნა, მათთვის საინტერესო ინფორმაცია და კმაყოფილების შედეგი.  

პროექტის ეფექტი



ორგანიზაციას მიაჩნია, რომ პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებების შედეგად

სრულად განხორცილედა ის მიზნები და ამოცანები, რომელიც მას ქონდა დასახული. 

კერძოდ, ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდა ამომრჩეველთა  

თვითშეგნებისა და საარჩევნო კულტურის ამაღლება და ამომრჩეველთა აქტივობის ზრდის 

ხელშეწყობა; ახალგაზრდებისთვის საარჩევნო პროცედურების საფუძვლიანი შესწავლა და 

საარჩევნო პროცესებში მათი ჩართულობის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა;

ახალგაზრდების სამოქალაქო პასუხისმგებლობისა და ეფექტური კომუნიკაციის უნარ-ჩვევების 

ამაღლება, აქტიურ მოქალაქეებად ჩამოყალიბება და არჩევნების გზით ქვეყნის მართვის პროცესში  

ჩართულობის გაზრდა;

უსაფრთხო საარჩევნო გარემოს ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და არჩევნების პოპულარიზაცია.



მადლობა ყურადღებისთვის !


