
 

          „პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო შესაძლებლობების 
განვითარების ხელშეწყობა“ 

 
 ა(ა)იპ „დემოკრატიისა და მონიტორინგის ცენტრი“ 

 
 

პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარება 2020 წლის 
არჩევნებისთვის“ 

 
 

15 ივნისი – 14 სექტემბერი, 2020 წელი 

 

 
 



პროექტის  მიზანი: 

2020 წელს გასამართი საპარლამენტო არჩევნებისთვის, საგანმანათლებლო-საინფორმაციო 
და ინტერაქტიული ღონისძიებების განხორციელების გზით, კვალიფიციური და 
არაკვალიფიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა საარჩევნო 
შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა; კვალიფიკაციის ამაღლება; უნარებისა და 
შესაძლებლობების გაძლიერება; კომუნიკაციის ნაკლებობის, ინფორმაციის მიღებისა და  
გაცვლის ნაკლებობის რისკის შემცირება; 
 
 
 
 
 

განხორციელების არეალი: ქვემო ქართლი(რუსთავი, გარდაბანი, მარნეული, ბოლნისი)  
 
  
 

 
 



 
 
სამიზნე ჯგუფი: 
 
ქვემო ქართლის რეგიონში მოქმედი კვალიფიციური და არაკვალიფიციური პოლიტიკური პარტიების 
წარმომადგენლები. 
 
პროექტის ფარგლებში გამართულ ტრენინგებს დაესწრო 108 ბენეფიციარი, მათ შორის ქალი - 61, კაცი - 
47. 

კაცი 
44% 

ქალი 
56% 

108 მონაწილე 



 
 ჩატარდა ტრენინგები პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებისთვის, შემდეგ თემატიკაზე: 

 არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტები; 

 ძალადობისა და სიძულვილის ენისგან თავისუფალი საარჩევნო გარემო; 

 დეზინფორმაციის გავლენა სანდო საარჩევო გარემოზე; 

 პარტიის როლი უსაფრთხო საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფაში; 

 ჩართული მხარეების საარჩევნო ეთიკა და პროფესიული სტანდარტები; 

 წინასაარჩევნო კამპანიის/აგიტაციის წარმოება და შეზღუდვები; 

 საარჩევნო პროცესში ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებული რეგულაციები; 

 ინკლუზიური არჩევნები. 

პროექტის განხორციელების პროცესში უზრუნველყოფილი იყო კონტრიბუცია სწავლების ცენტრის მხრიდან 

შემდეგი საკითხების სწავლების კუთხით: საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობის წესი, არჩევნების ორგანიზება 

(საარჩევნო ციკლი) და კენჭისყრის დღე; საჩივრის/განცხადების შედგენის საფუძველი და ტექნიკა. 

პროექტის ფარგლებში მომზადდა და დაიბეჭდა ტრენინგის მონაწილეთათვის ბრენდირებული მასალები -  

სახელმძღვანელო, ბლოკნოტი, კალამი, საქაღალდე, ჩანთა, სერტიფიკატი, ჭიქა და ბრელოკი. ტრენინგების 

ეფექტური ჩატარებისთვის მომზადდა ელ. პრეზენტაცია და პრაქტიკული სავარჯიშოები. 

 

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები: 
 



 
 

ბრენდირებული მასალა 



 
 

I ჯგუფის ტრენინგი   
  



 
 

II ჯგუფის ტრენინგი 



 
 

III ჯგუფის ტრენინგი 



 
 

IV ჯგუფის ტრენინგი 



 
 

V ჯგუფის ტრენინგი 



 
 

პროექტის ეფექტი 

პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებების შედეგად სრულად განხორციელდა ის მიზნები და ამოცანები, რომელიც 

იყო დასახული.  

პროექტის განხორციელების შედეგად ამაღლდა პოლიტიკური პარტიების წარმოდგენლების კვალიფიკაცია, უნარები და  

განვითარდა შესაძლებლობები; შემცირდა კომუნიკაციის ნაკლებობის, ინფორმაციის მიღებისა და გაცვლის ნაკლებობის 

რისკი, ასევე გაიზარდა ინფორმირებულობის ხარისხი ქვემო ქართლის (რუსთავი, გარდაბანი, მარნეული, ბოლნისი) 

რეგიონში, რამაც  ბიძგი მისცა ამ პარტიებს ჰყავდეთ ანალოგიურად მაღალი კვალიფიკაციის მქონე წარმომადგენლები არა 

მხოლოდ ქვემო ქართლის, არამედ საქართველოს სხვა რეგიონებშიც. აღნიშნულმა დადებითად იმოქმედა ამომრჩეველზე, 

დაინახეს რა პარტიების წარმომადგენელთა მათდამი დამოკიდებულება და პროფესიონალიზმი. 

ტრენინგები ჩატარდა სწავლების საერთაშორისოდ აპრობირებული თანამედროვე ინტერაქტიული მეთოდების 

გამოყენებით, ჯგუფური დისკუსიებით, პრეზენტაციებით, როლური თამაშებითა და პრაქტიკული  დავალებების 

გამოყენებით. ტრენინგის მონაწილეები ტრენერების მიერ წინასწარ შემუშავებილი პრაქტიკული სავარჯიშოების 

შესაბამისად, ასრულებდნენ ჯგუფურ დავალებებს და აწყობდნენ თემატურ პრეზენტაციებს. ყოველივე ეს მსმენელებს 

დაეხმარა ინფორმაციის გაანალიზებაში და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებაში. პოლიტიკური პარტიის 

წარმომადგენლებს, საერთო ჯამში 108 ბენეფიციარს (რუსთავი - 27, გარდაბანი - 27, მარნეული - 27, ბოლნისი - 27). 

თითოეულ ჯგუფს ჩაუტარდა ჯამში 25 საათიანი ტრენინგი, თითოეულ ჯგუფს დაეთმო 4 (ოთხი) სატრენინგო დღე.  

ტრენინგის დასრულების შემდგომ მონაწილეებს გადაეცათ პროექტის ფარგლებში მათთვის შექმნილი ბრენდიებული 

მასალები (სახელმძღვანელო, ბლოკნოტი, კალამი, საქაღალდე, ჩანთა, ჭიქა, ბრელოკი) და ტრენინგ-კურსის გავლის 

დამადასტურებელი სერტიფიკატები.  



 
 

                                   
 
 
 

                       
  მადლობა ყურადღებისთვის! 


