
         ძლიერი    საქართველოსთვის 

 ,,მოწყვლადი ჯგუფების და ქალების მონაწილეობის 
ხელშეწყობა საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის“ 

 

 ,,აქტიური ქალები საკუთარი არჩევანისთვის“ 

 პრეზენტატორი:  თინათინ დოლიძე 

 

 

 

 

 

პროექტი დაფინანსდა სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მიერ.   



         
 პროექტის განხორციელების საფუძვლები 

 

 2018 წლის სააგრანტო კონკურსი 

 

 საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და 
სწავლების ცენტრი. 

 

 ორგანიზაციის მიზნები და ამოცანები 

 

 

 

                                    ,,ძლიერი საქართველოსთვის“ 



პროექტის მიზნები 

 პროექტის საბოლოო მიზანი 

 

 საარჩევნო პროცესში ელექტორატის სოციალური განწყობის 
გაუმჯობესება. ამომრჩევლის განათლება საარჩევნო 
პროცესებთან დაკავშირებით. სამოქალაქო დონის ამაღლება. 
ამომრჩევლის მიერ ინფორმირებული არჩევანის გაკეთება. 
ქალთა სრულფასოვანი ჩართვა არჩევნებში. 

 

 

                                                       ,, ძლიერი საქართველოსთვის" 



           პროექტის უშუალო მიზნები 

 ქალ-ამომრჩეველთა ინფორმირებულობა 2018 წლის 
ოქტომბერში გასამართი საქართველოს პრეზიდენტის 
არჩევნებისათვის. 

 პოლიტიკურ ცხოვრებაზე ზეგავლენის ხელშეწყობისთვის 
ქალი ამომრჩევლების სააჩევნო ქცევის ფორმირება. 

 პოლიტიკურ საქმიანობაში ქალთა გაძლიერება. 

 

 

                                                    ,, ძლიერი საქართველოსთვის” 

 



                       პროექტის ამოცანები 

 სამიზნე ჯგუფში საარჩევნო საკითხებზე ინფორმირებულობის ამაღლება 

 ქალ-ამომრჩეველს და ,,რჩეულს“ შორის ანგარიშვალდებულების ძირითადი 
პრინციპები. 

 ქალ ამომრჩეველთა უფლებები და კენჭისყრის დღის პროცედურები. 

 ქალ ამომრჩეველთა ინტერესების გაზრდა საარჩევნო პროცესისადმი. 

 საქართველოს საარჩევნო ისტორიის გაცნობა. 

 პოლიტიკური პროგრამები და ქალთა ინტერესები. 

 არჩევნების პროცესი საქართველოში. 

 საარჩევნო პროცედურები და საარჩევნო ადმინისტრაცია. 

 

                                                                                      ,,ძლიერი საქართველოსთვის“ 

 



   პროექტის განხორციელებისთვის შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაში 
შევიდნენ პროექტის ხელმძღვანელი, ხელმძღვანელის ასისტენტი, ლოჯისტიკის მენეჯერი. 

ჯგუფმა განახორციელა სხვადასხვა ღონისძიებები შემუშავებული გრაფიკის მიხედვით. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                               

1. ღონისძიება თვე, რიცხვი ადგილი 

1. 1
შესრულდა პროექტის 

განმახორცილებელი გუნდის 

ჩამოყალიბება. შრომითი 

ხელშეკრულებების გაფორმება და 

გათვალისწინებული აქტივობის 

დეტალური განხილვა. შესრულდა 

შესყიდვების განხორციელება:       საწვავი,  

საკანცალარიო ნივთები.  

1 აგვისტოდან 

6 აგვისტომდე 

  

1. 2
დასრულდა პლაკატების, ფლაერების, 

ბუკლეტების  და ბრენდირებული 

ჩანთების მომზადება. შეხვედრების 

დარბაზების შერჩევა.  

7 აგვისტოდან 

10 აგვისტომდე 

  

1. 3

  

გამოცხადდა ვაკანსია ტრენერის 

პოზიციაზე და რეგიონის აქტიური 

ქალების შესარჩევად 

10 აგვისტოდან 

15 აგვისტომდე 

  

1. 4
შედგა  შეხვედრა  ქალთა  ჯგუფთან,  მათ 

გადაეცათ ფლაერები, ბრენდირებული 

ჩანთები კალენდრები, 

ბლოკნოტები,მაისურები საწერი პასტები, 

პლაკატები  

13 სექტემბერი 

  

  

1. 5
შედგა  შეხვედრა  ქალთა  ჯგუფთან,  მათ 

გადაეცათ ფლაერები, ბრენდირებული 

ჩანთები კალენდრები, 

ბლოკნოტები,მაისურები საწერი პასტები,  

14 სექტემბერი   

1. 6
შედგა  შეხვედრა  ქალთა  ჯგუფთან,  მათ 

გადაეცათ ფლაერები, ბრენდირებული 

ჩანთები კალენდრები, 

ბლოკნოტები,მაისურები საწერი პასტები, 

პლაკატები 

15 სექტემბერი   

1. 7
შედგა  შეხვედრა  ქალთა  ჯგუფთან,  მათ 

გადაეცათ ფლაერები, ბრენდირებული 

ჩანთები კალენდრები, 

ბლოკნოტები,მაისურები საწერი პასტები, 

პლაკატები 

16 სექტემბერი   



             განხორციელების გზები 

 პირველ ეტაპზე გაფორმდა შრომითი ხელშეკრულებები პროექტის განმახორციელებელი 
გუნდის წევრებთან. გაფორმდა ხელშეკრულებები პროექტით გათვალისწინებულ 
შესყიდვებზე.  

 

 

,,ძლიერი საქართველოსთვის“ 



            განხორციელების გზები 

 მეორე ეტაპზე გამოცხადდა კონკურსი სამიზნე ჯგუფის შესარჩევად. 
ორგანიზაციის ფეისბუქ გვერდზე გამოქვეყნდა განცხადება, მეტროს 
მიმდებარე ტერიტორიაზე დარიგდა მოკლე ტექსტური განაცხადი სამიზნე 
ჯგუფის მობილიზების მიზნით. 

 პროექტი დაიწყო 2018 წლის 1 აგვისტოს და გაგრძელდა 2018 წლის 30 
სექტემბრამდე. 

 პროექტის მიზნებისა და დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მომზადებული 
იქნა ვიზუალური მასალა: საინფორმაციო პლაკატები, ლიფლეტები, 
სახელმძღვანელოები, ბუკლეტები, რომლებშიც მოკლედ მითითებულია 
პროექტის მიზნები და ამოცანები, დაგეგმილი აქტიურობანი საპრეზიდენტო 
არჩევნების შესახებ. იქვე მითითებულია ჩვენი საკონტაქტო ინფორმაცია. 

 

 

                                                                                ,,ძლიერი საქართველოსთვის“ 



               ვიზუალური მასალა 



დამზადდა ბრენდირებული ჩანთები, მაისურები, გულსაბნევები, 
პასტები,  ბლოკნოტები, ჭიქები, პლაკატები, რომლებიც შემდგომ 
გადაეცათ პროექტის მონაწილეებს 



            განხორციელების გზები 

 ჩვენ ჩავატარეთ 4 შეხვედრა თბილისში, სასტუმრო ,,ტიფლისში“ ამ შეხვედრებზე 
პროექტის ხელმძღვანელი და ტრენერი დეტალურად აცნობდა  ქალ ამომრჩევლებს 
ინფორმაციას საქართველოში სახელმწიფო მოწყობის, პრეზიდენტის 
უფლებამოსილების შესახებ, ელექტორატსა და მის მიერ არჩეულ ინსტიტუციებს 
შორი ანგარიშვალდებულების ძირითადი პრინციპების და მათი რეალიზების 
მექანიზმების შესახებ. ამომრჩეველთა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის და 
საარჩევნო აქტივობის ზრდის შესახებ, საქართველოს საარჩევნო გამოცდილების 
შესახებ, ქალების როლზე ქართული არჩევნების ისტორიაში, არჩევნების და 
კენჭისყრის პროცედურების შესახებ. 

 შეხვედრებს ესწრებოდნენ აქტიური ქალბატონები და უბრალოდ ამომრჩევლები. 

 სულ შეხვედრებს დაესწო 101 ქალბატონი. 

 

 

 

                                                                       ,,ძლიერი საქართველოსთვის“ 

 

 

 





            არჩევნების სიმულაცია 



                შეფასების კითხვარი 

 ტრენინგის დასაწყისში და დასასრულს ტრენერი ატარებდა ანონიმურ ტესტირებას 
და ამით ვამოწმებდით მიღებული ცოდნის დონეს. შეხვედრების მონაწილეებს 
დავურიგეთ ჩვენს მიერ მომზადებული ბუკლეტი, სადაც დეტალურად გაწერილია 
საქართველოს პრეზიდენტის უფლება-მოვალეობები, ამომრჩევლის და ,,რჩეულს“ 
შორის ანგარიშვალდებულების ძირითადი პრინციპები, ამომრჩეველთა უფლებები 
და კენჭისყრის დღის პროცედურები. ბუკლეტთან ერთად შეხვედრის მონაწილეებს 
გადავეცით მცირედი საკანცელარიო ნაკრები, რომელიც მოთავსებული იქნა 
ბრენდირებულ ჩანთაში.  

 ტრენინგის მონაწილეებს გადაეცათ აგრეთვე წამახალისებელი სერთიფიკატები. 

 



             შეფასების კითხვარი 
   

 ტრენერის შეფასება 

 ძალიან კარგი--95; კარგი-6 

 2.როგორ შეაფასებდით ტრენერის ცოდნასტრენინგზე განხილული თემების სესახებ? 

 ძალიან კარგი-91; კარგი-10 

 3.თქვენი აზრით ტრენინგი ინტერაქტიური იყო? 

 დიახ-89; არა-12 

 4.თქვენს მიერ დასმულ შეკითხვებს ტრენერმა ამომწურავი პასუხი გასცა? 

 დიახ-95; არა-6 

 5.ტრენინგის ყველა მონაწილე აქტიურად იყო ჩართული დისკუსიაში? 

 დიახ-75; არა-26 

 6.ზოგადად როგორ შეაფასებდით ტრენინგს? 

 ძალიან კარგი-93; კარგი-8 

 7.ტრენინგზე განხილული საკითხები თქვენთვის საინტერესო იყო? 

 დიახ-96; არა-5 

 8.გაქვთ სურვილი, რომ მომავალშიც დაესწროთ მსგავსს ტრენინგს? 

 დიახ-97; არა-4 

 9.გაუწევდით სხვას რეკომენდაციას, რომ გაიარონ მოცემული ტერნინგი? 

 დიახ-97; არა-4 

 10.როგორ შეაფასებთ ტრენინგზე მირებული ინფორმაციის შინაარსს? 

 ძალიან კარგი-87; კარგი-12;  საშუალო-2 

 11.როგორ შეაფასებდით ტრენინგის ორგანიზებას? 

 ძალიან კარგი-97; კარგი-4 

 12.როგორ  მოგეწონათ სამუშაო სივრცე? 

 ძალიან კარგი-99, კარგი-2 

 



     ტრენინგის შემდეგ მოქალაქეებს მეტრო ,,მარჯანიშვილის“     

       მიმდებარე ტერიტორიაზე დაურიგდათ საინფორმაციო ბუკლეტები. 



                  პროექტის ეფექტი 

 პროექტის შედეგად ქალბატონებში ჩამოყალიბდა ძალზედ მნიშვნელოვანი 
მენტალური ცვლილებები. თითოეულმა ამომრჩეველმა გააცნობიერა 
შემდეგი პრინციპი-სახელმწიფო და პრეზიდენტი მოსახლეობისა და 
ამომრჩევლისათვისაა და არა პირიქით. ბენეფიციარებს განუვითარდათ 
პასიურ და აქტიური საარჩევნო უფლების რეალიზაციის მოტივაცია. 
გაიზარდა ქალ ამომრჩეველთა ინტერესი საარჩევნო პროცესებისადმი. 
ქალებმა გააცნობიერეს თავიანთი მნიშვნელობა საზოგადოებრივ 
ცხოვრებაში. 

 ტრენინგები აქტიური დისკუსიების ფონზე მიმდინარეობდა. 

 შემაფერხებელ გარემოებებს ადგილი არ ჰქონია. 

 

                                                              ,,ძლიერი საქართველოსთვის“ 



           გმადლობთ 
      ყურადღებისთვის! 


