
სამოქალაქო ერთობა 

პრეზენტაცია 





სამოქალაქო ერთობა 

• 2017  წლის 3 თებერვალს გამოცხადებული 
საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდა   
ააიპ სამოქალაქო ერთობა-ს  პროექტი 
„ინფორმირებული რეგიონი“ რომლის  მიზანი 
გახლდათ  „პოლიტიკური  პარტიების 
საარჩევნო შესაძლებლობების  განვითარების 
ხელშეწყობა 2017 წელს გასამართი 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 
ორგანოების არჩევნებისთვის“ 



სამოქალაქო ერთობა 

• პროექტის მიზანს წარმოადგენდა რაჭა-
ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონების - 
ონი, ამბროლაური, ცაგერის და ლენტეხის  
პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა 
ინფორმირებულობა და ცოდნის ამაღლება 
საარჩევნო საკითხებზე.  

 



სამოქალქო ერთობა 

• პროექტით გათვალისწინებული 
ღონისძიებების ეფექტურად წარმართვის,  
მონაწილეთა ჯგუფების დაკომპლექტებისა და 
კოორდინაციის   მიზნით  შედგა კომუნიკაცია 
ანაკლიასა და თბილისში. 

• ჩატარდა შეხვედრები ტრენერებსა და 
პროექტის შემსრულებლებს შორის.  

• დეტალურად იქნა განხილული პროექტის 
გეგმები, მიზნები და პოლიტიკური პარტიების 
შემდგომი ინფორმირებულობის საკითხები.  



სამოქალაქო ერთობა 

• დაიბეჭდა სატრენინგო-საინფორმაციო მასალა 
- სახელმძღვანელო და სამახსოვრო. 

 

• დამზადდა სერთიფიკატი და ბანერი. 

 

• შემუშავდა სიტუაციური ამოცანები, დღის 
წესრიგი და ტრენინგის შეფასების ფორმა. 

 



ბანერი 



სახელმძღვანელო 



ბლოკნოტი 



სერტიფიკატი 



სამოქალაქო ერთობა 

 

• პროექტი ითვალისწინებდა 20 კვალიფიციური 
პარტიისა და შერჩევითი გზით არანაკლებ 6 
არაკვალიფიციური პარტიის ჩართულობას. 

 

• მას შემდეგ რაც კომუნიკაცია შედგა,წინასწარ 
განსაზღვრული რაოდენობების 
გათვალისწინების შესაბამისად, პარტიები 
პროექტში ჩაერთვნენ და მონაწილეები 
წარმოადგინეს. 





სამოქალაქო ერთობა 

 

• ტრენინგში მონაწილეთა რაოდენობა 
შეადგენდა124 წარმომადგენელს.   

 

• კვალიფიციურ პარტიათა წარმომადგენელი 
იყო 88 მონაწილე.  

 

• არაკვალიფიციურ პარტიათა მონაწილეთა 
რაოდენობამ შეადგინა 36 მონაწილე. 









სამოქალაქო ერთობა 

 

• ინფორმაცია პროექტის ფარგლებში 
განხორციელებული აქტივობების შესახებ 
ეტაპობრივად თავსდებოდა სამოქალაქო 
ერთობა-ს Facebook გვერდზე. 

 

• ტრენინგები თითოეული მონაწილე 
ჯგუფისათვის მიმდინარეობდა 5 დღის 
განმავლობაში.  

 











სამოქალაქო ერთობა 

 

• პროექტის განხორციელების პროცესში დამატებით 
უზრუნველყოფილ იქნა სსიპ „საარჩევნო სისტემების 
განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი“-ს 
ჩართულობა, შემდეგი მოდულების სწავლების 
კუთხით:  

• საარჩევნო ციკლი და საქართველოს საარჩევნო 
ადმინისტრაციის სტრუქტურა და სახელმძღვანელო 
პრინციპები; კენჭისყრის დღის პროცედურები.   

















სამოქალაქო ერთობა 

 

• ტრენინგის დასრულების შემდგომ 
მონაწილეთა აბსოლუტურმა უმრავლესობამ 
აღნიშნა რომ მისი მოლოდინები გამართლდა. 
რაც შესამჩნევი ეფექტის მანიშნებელია 
მონაწილეთა კვალიფიკაციის დონის 
ამაღლების კუთხით.  

 







სამოქალაქო ერთობა 

 

• პოლიტიკური გაერთიანებების 
წარმომადგენელთა ინტერპარტიულ გარემოში 
სწავლების მეთოდმა ხელი შეუწყო მათ შორის 
ურთიერთპატივისცემის კულტურის 
განვითარებას, რაც მეტად მნიშვნელოვანია 
რეგიონში პოლიტიკური კულტურის 
დახვეწისა და საარჩევნო გარემოს 
გაუმჯობესებისთვის.  











სამოქალაქო ერთობა 

• პროექტმა თვალსაჩინოდ დაგვანახა, რომ საჭირო 
და მნიშვნელოვანია პოლიტიკური პარტიების 
წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის ამაღლების 
მიმართულებით მსგავსი სასწავლო-
საგანმანათლებლო, საინფორმაციო 
ღონისძიებების გრძელვადიანი განხორციელება 
მათთვის საინტერესო საკითხებზე, რაც 
უზრუნველყოფს შიდა პარტიული დემოკრატიის 
წახალისებას და ხელს შეუწყობს პოლიტიკური 
პარტიების ეფექტურ და გამართულ მუშაობას 
რეგიონებში.  

 



სამოქალაქო ერთობა 

 

     

              გმადლობთ ყურადღებისთვის! 


