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1 მაისი - 1 ივლისი

2017 წელი



პროექტის ზოგადი მიმოხილვა

 ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში, ძლიერი, კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური
ინსტიტუციების მშენებლობისა და მრავალპარტიული სისტემის ჩამოყალიბების
დამაბრკოლებელ მიზეზთა შორის ერთ-ერთ აქტუალურ პრობლემას წარმოადგენს
პოლიტიკური პარტიების ადამიანური რესურსის დეფიციტი, მათი ცნობიერების,
ინფორმირებულობისა და პოლიტიკური კულტურის დაბალი დონე,რაც
სერიოზულ ბარიერს უქმნის პარტიების სისტემურ ზრდას, საზოგადოებაში მათი
პოპულარობისა და ნდობის მოპოვების ხარისხს.

 პოლტიკური პარტიების წარმომაგენელთა/აქტივისტთა კვალიფიკაციის ამაღლების
მნიშვნელოვანი ბერკეტია საინფორმაციო/საგანმანათლებლო პროგრამები,
რომელთა განხორციელებაც პოლიტიკური პარტიების ადამიანური რესურსის
საარჩევნო კვალიფიკაციის ამაღლებას, მათი ინფორმირებულობის ზრდას და
მრავალპარტიულ გარემოში შეჯიბრობითობის პრინციპით მოქმედების უნარების
განვითარებას უზრუნველყოფს, რაც საარჩევნო პროცესების გაჯანსაღებასა და
პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო შესაძლებლობების გაძლიერებას უწყობს
ხელს.



 როგორც ცნობილია, საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის 2015-2019
წლის სტრატეგიული გეგმის თანახმად, ქვეყანაში საარჩევნო კულტურის
ამაღლების მიზნით, მიმდინარეობს არჩევნებში ჩართული მხარეებისათვის
საარჩევნო საინფორმაციო/საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებისა
და განხორციელების  პროცესი, რაც არჩევნების დემოკრატიულ,
გამჭვირვალე და სამართლიან გარემოში ჩატარებას განაპირობებს.

 2017 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისთვის
პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა/აქტივისტთა
საგანმანათლებლო/საინფორმაციო ხასიათის პროგრამების
განხორციელება ხელს შეუწყობს წინასაარჩევნოდ პოლიტიკური
პარტიებისთვის კონკურენტუნარიანი და თანაბარი პოლიტიკური
გარემოს შექმნის უზრუნველყოფას.



პროექტის მიზანი და განხორციელების არეალი

 2017 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის
არჩევნებისთვის  პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო
შესაძლებლობების გაძლიერების ხელშეწყობა,
საგანმანათლებლო/საინფორმაციო პროგრამის
განხორციელების გზით.

 სამცხე-ჯავახეთის 3 (სამი) საარჩევნო ოლქი

 ბორჯომი, ადიგენი, ახალციხე;



პროექტში ჩართული პარტიები

პროექტში მონაწილეობა მიიღო 28 პოლიტიკურმა პარტიამ

აქედან:

 17 კვალიფიციური პარტია;

 11 არაკვლფიციური პარტია;
პროექტის მოთხოვნის თანახმად, ტრენინგებში მონაწილეობა მიიღო

პოლიტიკური პარტიების 99-მა წარმომადგენელმა/აქტივისტმა შესაბამის რეგიონში.
ტრენინგები ჩატარდა ქ. თბილისში, გოგოლაურის ქ. N16-ში

მდებარე სასტუმრო GSG-ში



გენდერული სტატისტიკა

პროექტში მონაწილეობდა 59-მა ქალი და 40 - მამაკაცი

 კვალიფიციური პარტიები- 43 ქალი, 23 - მამაკაცი;

არაკვალიფიციური პარტიები- 16 ქალი, 17 - მამაკაცი

 სულ:    ქალი-59%,   მამაკაცი-41%.



ტრენინგის მოდული

ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოთა
არჩევნებისათვის მოქმედი საარჩევნო სისტემა საქართველოში;
ჩართული მხარეების საარჩევნო რეგისტრაცია, მათი უფლება-

მოვალეობა  საარჩევნო პროცესში და საარჩევნო ეთიკა;
არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტები;
წინასაარჩევნო კამპანიის/აგიტაციის წარმოება და შეზღუდვა;
 კონფლიქტების მართვა და საარჩევნო დავების გადაწყვეტის

საერთაშორისო სტანდარტები;
კომუნიკაცია გუნდური მუშაობა და ანგარიშვალდებულებები;
ინკლუზიური არჩევნები(მოწყვლადი ჯგუფის ჩართულობა);
საარჩევნო სისტემის ასპექტები. საქართველოს საარჩევნო

სისტემის  ალტერნატივები.



პროექტის განხორციელების პროცესში უზრუნველყოფილ
იქნა კონტრიბუცია ცესკოს სწავლების ცენტრის მხრიდან

სამიზნე ჯგუფებისათვის შემდეგი მოდულების სწავლების
კუთხით:

საარჩევნო ციკლი და საარჩევნო ოპერაციების მართვა
(ადმინისტრაციის მოდელი და უფლებამოსილებები);

კენჭისყრის დღე და კენჭისყრის პროცესის

სახელმძღვანელო პრინციპები;

არჩევნების საანდოობა და უსაფრთხოება;



ტრენინგები

 5 ნაკადი -ჯგუფების  მიხედვით

 I ჯგუფი 1-5 ივნისი

 IIჯგუფი 6-10 ივნისი

 IIIჯგუფი 11-15 ივნისი

 IVჯგუფი 21-25 ინისი

 Vჯგუფი26-30 ივნისი

ტრენერები:

 ნანა ბღარაშვილი

 თინათინ როსტიაშვილი

 ირმა ღადუა



აქტივობები
გუნდური პრაქტიკული სავარჯიშოები;
სიტუაციური თამაშები;
პრობლემური ქეისების ანალიზი;
წამახალისებელი გასართობ-შემეცნებითი თამაშები (ენერჯაიზერი);
საშინაო დავალების პრეზენტაციები,
ინტერაქტიული გამოკითხვები.

ტრენინგის  თითოეულ მონაწილეს გადაეცა  პროექტის ფარგლებში
მომზადებული დამხმარე სახელმძღვანელო და  სერტიფიკატი.



სერტიფიკატი და დამხმარე სახელმძღვანელო



ბარიერები

პარტიებთან კომუნიკაცია

სტერეოტიპები

ცრუ დაპირებები

ტრენინგის მონაწილეთა მობილიზაცია



მიღწეული შედეგები

• სააარჩევნო ცნობიერების ამაღლება;
• საარჩევნო განათლების  დონის ზრდა;
• მრავალპარტიულ გარემოში შეჯიბრობითობის პრინციპით

მოქმედების შესაძლებლობის  განვითარება;
• პოლიტიკური კულტურის დონის ამაღლება;



ტრენინგების ფოტოგალერეა

I -ჯგუფი



II-ჯგუფი



III-ჯგუფი



IV-ჯგუფი



V-ჯგუფი



ტრენერები



პროექტი ,,პოლიტიკური პარტიების გაძლიერება
დემოკრატიული საარჩვნო პროცესებისათვის
საქართველოში“ განხორციელდა  ა(ა)იპ თავისუფალი
არჩევანის  მიერ სსიპ საარჩევნო სისტემების
განვითარების,რეფორმების და სწავლების ცენტრის
ფინანსური მხარდაჭერით.



მადლობა ყურაღებისთვის!


