
სამოქალაქო განათლება-აქტიური 
მოქალაქე

ხაშურის რაიონის სამოქალაქო მრჩეველთა კავშირი

პროექტის განხორციელების პერიოდი: 25.09.2019  - 25.11.2019

საკონკურსო თემატიკა:
ამომრჩეველთა განათლება საარჩევნო და სამოქალაქო კულტურის

განვითარებისათვის



პროექტის მიზანი - პროექტით განსაზღვრული მიზნები განხორციელდა სრულად და
ამომწურავად, პროექტის ბენეფიციართა უმრავლესობას შეადგენდა ქალები (70%). ხაშურის
მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდებს, ხაშურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ იძულებით
გადაადგილებულ (კომპაქტური ჩასახლების ადგილებში მცხოვრებ) პირებს და ე.წ. საზღვრისპირა,
კონფლიქტის ზონის სოფლებში მცხოვრებ მოქალაქეებს ჩაუტარდა ტრენინგები საარჩევნო და
პოლიტიკური ცნობიერების ასამაღლებლად.

წარმოდგენილი საპროექტო განაცხადი ითვალისწინებდა საინფორმაციო-სასწავლო პროგრამის
განხორციელებას ხაშურის მუნიციპალიტეტში, რომლის ფარგლებშიც, პროექტის
ბენეფიციარებს/სამიზნე ჯგუფებს აუმაღლდათ ცნობიერების დონე და ინფორმირებულობის ხარისხი
მოქალაქეთა როლისა და მნიშვნელობის შესახებ საარჩევნო პროცესში. საინფორმაციო-სასწავლო
პროგრამის განხორციელებით პროექტმა ორი მთავარი ამოცანა გადაწყვიტა:

1. პროექტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენდა პროექტის მონაწილეებისთვის (ე.წ. საზღვრისპირა,
კონფლიქტის ზონის სოფლებში (წაღვლი, ჩორჩანა) მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები
და ახალგაზრდები) საარჩევნო პროცესების შესახებ ცნობიერების ამაღლება და მათი
როლის/დამოკიდებულების/ქცევის ცვლილება. პროექტის ბენეფიციარების მიერ მოხდა საკუთარი
როლის გააზრება საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ და საარჩევნო პროცესში აქტიური მონაწილეობის
თაობაზე (იგულისხმება, როგორც წინასაარჩევნო პერიოდი, არჩევნების დღე და პოსტ-საარჩევნო
პერიოდი); პროექტის პირველი ამოცანის მიღწევის მნიშვნელოვან ინდიკატორად ითვლებოდა მათი
პოზიციის ცვლილება არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით, რაც პროექტის შედეგებიდან
გამომდინარე მიღწეულად შეგვიძლია ჩავთვალოთ

2. პროექტის ბენეფიციარებს აუმაღლდათ ცოდნა საარჩევნო საკითხებში, ასევე ქვეყნის წინაშე
ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფაში მოქალაქის უფლებებისა და შესაძლებლობების თაობაზე.

პროექტის განხორციელების არეალი - შიდა ქართლი, ხაშურის მუნიციპალიტეტი



სამიზნე ჯგუფი - სულ 80 მონაწილე, მათ შორის:
ქალი 56 -70%
კაცი 24 –30%
ე.წ. კონფლიქტის ზონის სოფლებიდან (წაღვლი, ჩორჩანა) - 20 მონაწილე,
იძულებით გადაადგილებული 20 მონაწილე.

ბენეფიციართა უმრავლესობას შედაგენდა ქალები, ახალგაზრდები, ე.წ.
საზღვრისპირა, კონფლიქტის ზონის სოფლების (წაღვლი, ჩორჩანა) მაცხოვრებლები და
იძულებით გადაადგილებული (კომპაქტური ჩასახლების ადგილებში
მცხოვრები) პირები
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პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა

პროექტის ფარგლებში საინფორმაციო შეხვედრები გაიმართა ხაშურის
მუნიციპალიტეტის დაბა სურამში, დევნილთა კომპაკტურ ჩასახლებაში. ე.წ
საზღვრისპირა, კონფლიქტის ზონის სოფლებში (წაღვლი, ჩორჩანა) და ქალაქ
ხაშურში დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში, ასევე შეხვედრა გაიმართა
ხაშურის საოლქო საარჩევნო კომისიაში.
ტრენინგების შესახებ გაზეთ ხაშურის მოამბეში გამოქვეყნდა საინფორმაციო
ხასიათის განცხადება.

დაბა სურამი, დევნილთა კომპაქტური ჩასახლება 10.10.2019



საინფორმაციო  შეხვედრა ქ.ხაშური  11.10.2019

საინფორმაციო  შეხვედრა  ხაშურის მუნიციპალიტეტის  სოფ. ჩორჩანა, წაღვლი 17.10.2019 -
18.10.2019



კომუნიკაციის დამყარება ხაშურის საოლქო საარჩევნო კომისიასთან, ტრენინგების 
გასამართად საჭირო ფართების გამოყოფის შესახებ 03.10.2019



ტრენინგი ჩაუტარდა ოთხ ჯგუფს, მოხდა საგანმანათლებლო 
შეხვედრების/სემინარების ორგანიზება, განისაზღვრა 
შეხვედრების/სემინარების თემატიკა. მონაწილეები გაეცნენ ისეთ საკითხებს, 
როგორებიცაა: 

• საქართველოს არჩევნების ისტორია და თანამედროვეობა (სახელმწიფო 
მოწყობა და არჩევითი ორგანოების ფორმირების წესი); 

• აქტიური მოქალაქეობა და არჩევნების გზით ქვეყნის მართვის პროცესში 
მონაწილეობის მნიშვნელობა; 

• გენდერული თანასწორობა არჩევნებში; 

• ჩართული მხარეების როლი დემოკრატიული არჩევნების 
უზრუნველსაყოფად;

• ინკლუზიურ არჩევნები (მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობა საარჩევნო 
პროცესში);

• არჩევნების უსაფრთხოება;

• საარჩევნო უფლებები და რეალიზება.

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები
ტრენინგები 



ტრენინგის განხორციელების თარიღები

• 29.10-01.11
• 05.11-08.11 
• 12.11-15.11 
• 19.11-22.11 



პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები)

ტრენინგების დაგეგმვის ეტაპზე ჩატარდა 6 საინფორმაციო შეხვედრა სამიზნე
ჯგუფებთან მათი დასახლების ადგილებში - საზღვრისპირა სოფლებში და
დევნილთა კომპაქტურად ჩასახლების ადგილებში; პროექტის ფარგლებში
ჩატარდა 4 ტრენინგი, თითოეულის ხანგრძლივობა იყო 4 დღე.

პროექტის ძირითადი სამიზნე ჯგუფი იყვნენ ახალგაზრდები და ე.წ.
ადმინისტრაციული საზღვრის პირას (კონფლიქტის ზონის) მცხოვრები
მოქალაქეები; ამავე დროს, ბენეფიციართა შერჩევისას, უპირატესობა ენიჭებოდათ
ქალებს.

ე. წ. ადმინისტრაციული საზღვრის პირას (კონფლიქტის ზონის) მცხოვრები
მოქალაქეების რაოდენობა იყო - 20, აქედან ქალი - 13.

სულ ჯამში, პროექტის მიერ მიწოდებული სერვისებით (4 დღიანი ტრენინგი)
ისარგებლა 80 ბენეფიციარმა, აქედან 70% იყო ქალი.

ტრენინგების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებისა და მონაწილეთა მოზიდვის
მიზნით, ქალაქ ხაშურის მუნიციპალურ გაზეთ „ხაშურის მოამბის“ 3 ნომერში
დაიბეჭდა სარეკლამო ტექსტი, რომელიც ტრენინგის შესახებ იძლეოდა
ამომწურავ ინფორმაციას.



მადლობთ ყურადღებისათვის!


