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პროექტის მიზანი და განხორციელების არეალი

 კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური გარემოს განვითარების ხელშეწყობა 
და ადამიანური რესურსის გაძლიერება პოლიტიკური პარტიებისთვის 2018 
წლის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის

 შიდა ქართლის 4 საარჩევნო ოლქი

 გორი

 ქარელი

 კასპი

 ხაშური



პროექტში ჩართული პოლიტიკური პარტიები

 პროექტში მონაწილეობა მიიღო 24-მა პოლიტიკურმა პარტიამ

 12 კვალიფიციური

 12 არაკვალიფიციური

 ჯამში დატრენინგდა პოლიტიკური პარტიების 104 წარმომადგენელი



გენდერული სტატისტიკა

 ტრენინგის მონაწილეთა შორის

51,9
48,1 ქალი

მამაკაცი



გენდერული სტატისტიკა

 კვალიფიციური                                             არაკვალიფიციური

57,6
42,4

ქალი

კაცი

55,5
44,5

ქალი

კაცი



ტრენინგის მოდული

 პოლიტიკური პარტიების სტრუქტურა, მენეჯმენტი (საერთაშორისო 
პრაქტიკა) და უფლებრივი მდგომარეობა;

 პოლიტიკური კულტურა არჩევნებში, დებატები და საარჩევნო ეთიკა 
(პროფესიული, ეთიკური სტანდარტები და კომუნიკაცია საარჩევნო 
პროცესში ჩართულ მხარეებთან);

 პარტიებისა და კანდიდატების თანაბარი შესაძლებლობები საარჩევნო 
პროცესში(ხელმისაწვდომობა ადმინისტრაციულ რესურსებსა და 
საეთერო/სარეკლამის დროზე)

 საზოგადოებასთან ურთიერთობის მექანიზმები(მედიასთან ურთიერთობა 
და სოციალური ქსელების გამოყენება, პოლიტიკური და საარჩევნო პიარი)

 პარტიის როლი უსაფრთხო საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფაში;

 ქალთა მონაწილობის გაზრდის შიდა პარტიული მექანიზმები;

 პერსონალის და მოხალისეების მართვა



ტრენინგის მოდული

 ორგანიზაციის მიერ შერჩეული თემატიკა

 პრეზიდენტის ინსტიტუტის არსი

 ისტორია 

 პრეზიდენტის არჩევნების საკანონმდებლო რეგულაციები



ტრენინგები

 ოლქების მიხედვით - 4 ნაკადი

 გორი (12 ივნისი - 15 ივნისი)

 ქარელი (2 ივლისი - 5 ივლისი)

 ხაშური (30 ივლისი - 2 აგვისტო)

 კასპი (20 აგვისტო - 23 აგვისტო)                

 ტრენერი: ლევან დოსმიშვილი
დემეტრე ლომაძე



ტრენინგის მსვლელობა

 აქტიური სამუშაო ატმოსფერო

 კომფორტული გარემო

 ინტერაქტიული ჩართულობა

 თანამედროვე სწავლების მეთოდები

 დეპოლიტიზირებული დისკუსიები



სწავლების ცენტრის კონტრიბუცია

 საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობის წესი

 არჩევნების ორგანიზება (საარჩევნო ციკლი) და კენჭისყრის დღე

 განცხადება/საჩივრის შედგენის საფუძველი და ტექნიკა

ტრენერი: თინათინ კალმახელიძე



აქტივობები

 გუნდური პრაქტიკული სამუშაოები

 გუნდური დამატებითი სავარჯიშოები

 თემატური დავალებები

 ,,ჰორიზონტალური ჯოხი’’

 ტრენინგის შემდგომი თამაშები



ბარიერები

 პარტიებთან კომუნიკაცია

 პარტიების მობილიზაცია

 ,,დაპირებები’’



შედეგები

 პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის, 
კომპეტენტურობისა და ცნობიერების ამაღლება

 საარჩევნო პროცედურების უკეთ გაგება

 ინფორმაციის გაცვლა მონაწილეთა შორის

 ტრენინგის მონაწილეთა მიერ, არჩევნების ღიად და გამჭვირვალედ 
ჩატარებაში, მათი როლის გააზრება



მადლობა ყურადღებისთვის !

ცოტნე ჯამბურია


