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პროექტის მიზანი და
ამოცანები

კახეთის რეგიონში მცხოვრები ქალების ცნობიერების ამაღლება არჩევნებზე და
მათი ჩართულობის ხელშეწყობა 2017 წლის ადგილობრივი

თვითმმართველობის არჩევნებში
ამოცანები:

 კახეთის რეგიონში მცხოვრები 140 ქალის ცნობიერების ამაღლება მათი სამოქალაქო
ვალდებულებისა და სარჩევნო უფლებების შესახებ

 კახეთის რეგიონში მცხოვრები 140 ქალის ცნობიერების ამაღლება 2017 წლის ადგილობრივი
თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ

 კახეთის რეგიონში მცხოვრები 140 ქალის უნარ-ჩვევების განვითარება არჩევნებში
მონაწილეობასა და ჩართულობაზე

 კახეთის რეგიონში მცხოვრები ქალების მონაწილეობით 2017 წლის ადგილობრივი
თვითმმართველობის არჩევნების თემაზე სოციალური ვიდეო-რგოლის შექმნა ადგილობრივი
მოსახლეობისთვის და ინტერნეტ-მომხმარებლებისთვის.
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პროექტის სამიზნე ჯგუფი

კახეთის რეგიონში, კერძოდ,
დედოფლისწყაროში,ლაგოდეხში,
სიღნაღსა და თელავში მცხოვრები 140

ქალი
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1. მოსამზადებელი ფაზა მოიცავდა შემდეგ
საქმიანობებს (01.08.2017-05.09.2017)

 -პროექტის სამუშაო გუნდის დაკომპლექტება

 -ტრენერების შერჩევა

 -პროექტის გუნდისა და ტრენერების მოსამზადებელი
შეხვედრა
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1. მოსამზადებელი ფაზა მოიცავდა შემდეგ
საქმიანობებს (01.08.2017-05.09.2017)

ტრენერების გუნდის შეხვედრა

 ტრეინინგ-მოდულის შექმნა

 ტრეინინგისთვის მეთოდების შერჩევა

 ტრეინინგის შეფასების ფორმის შექმნა

 პასუხისმგებლობების განაწილება ტრენერებს შორის

5



1. მოსამზადებელი ფაზა მოიცავდა შემდეგ
საქმიანობებს (01.08.2017-05.09.2017)

პროექტის გუნდის შეხვედრა:

 პასუხისმგებლობების განაწილება

 პროექტის პროცესების დაგეგმვა

 ტრეინინგ-მოდულის გაცნობა და განხილვა

 ტრეინინგ-მოდულის საბოლოო ვერსიის ტრენერებთან
შეთანხმება
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ტრეინინგის განხორციელებისთვის საჭირო
მოსამზადებელი სამუშაოები

 ინფომრაციის გავრცელება ტრეინინგის შესახებ
კახეთის რეგიონში

 მონაწილეების შერჩევა

 საჭირო ნივთების შეძენა

 ნაბეჭდი მასალის მომზადება და ბეჭდვა

 სატრეინინგო სივრცის ქირაობა
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2. განხორციელების ფაზა (05.09.2017 –
25.09.2017)

პროექტის ფარგლებში დაიგეგმა 4 სამდღიანი ტრეინინგი:

 ტრეინინგი 1 – 3 დღე, 35 მონაწილე თელავი

 ტრეინინგი 2 – 3 დღე, 35 მონაწილე დედოფლისწყარო

 ტრეინინგი 3 – 3 დღე, 35 მონაწილე ლაგოდეხი

 ტრეინინგი 4 – 3 დღე, 35 მონაწილე სიღნაღი

 სოციალური ვიდეო-რგოლის გადაღება და მონტაჟი
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3. პროექტის შეფასების ფაზა (25.09.2017 –
30.09.2017)

 სოციალური ვიდეო რგოლის ჩვენება N1 – თელავი

 სოციალური ვიდეო რგოლის ჩვენება N2 - დედოფლისწყარო

 სოციალური ვიდეო რგოლის ჩვენება N3 - ლაგოდეხი

 სოციალური ვიდეო რგოლის ჩვენება N4 - სიღნაღი

 პროექტის მონაწილეებთან შეხვედრა სოციალური რგოლის
ჩვენების დროს და პროექტის შედეგად მიღებული
გამოცდილების განხილვა.
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გამოწვევები

 ქალთა ჩართულობა პროექტის მიმდინარეობაში

 პროექტის გავლენა საზოგადოებაზე

 სწორი ინფორმაციის მიწოდება მომავალი თაობებისთვის
ზოგადად არჩევნების, ადგილობრივი არჩევნებისა და მათში
თითოეული მოქალაქის მონაწილეობისა და ჩართულობის
მნიშვნელობის შესახებ

 სოციალური ვიდეო-რგოლის გადაღება
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შედეგები

 თოთოეულ თემში მცხოვრებმა 35 ქალმა (ჯამში 140) პროექტის საშუალებით
ინფორმაცია მიიღო 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში
მათი ჩართულობის მნიშვნელობაზე

 პროექტის განხორციელების შედეგად, კახეთის რეგიონში მცხოვრები 140 ქალი
გახდა ინფორმაციის გამავრცელებელი თავიანთ თემში, რამაც ხელი შეუწყო
თითოეულ თემში მცხოვრები მოსახლეობის აქტიურ ჩართულობასა და
არჩევნებზე მაღალი აქტივობის დაფიქსირებას.

 პროქეტის ფარგლებში შეიქმნა სოციალური ვიდეო-რგოლი, რომელიც
გავრცელდა არა მხოლოდ კახეთის რეგიონში, არამედ მთელი ქვეყნის მასშტაბით
ინტერნეტ-სივრცის საშუალებით.

 ლაგოდეხში, დედოფლისწყაროში, სიღნაღსა და თელავში მოეწყო სოციალური
ვიდეო-რგოლის პრეზენტაცია
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პროექტის განხორციელების
ამსახველი ფოტო-მასალა
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პროექტის განხორციელების
ამსახველი ფოტო-მასალა
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პროექტის განხორციელების
ამსახველი ფოტო-მასალა
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პროექტის ფარგლებში შექმნილი სოციალური
ვიდეო-რგოლი
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მადლობა
ყურადღებისთვის !

16



საკონტაქტო ინფორმაცია

 www.i4dc.ge

 https://web.facebook.com/I4DCGeorgia/

 e-mail: info@i4dc.ge

 Tel: +995595005105

+995577332116
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