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საგრანტო კონკურსის თემატიკა: პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო შესაძლებლობების 
განვითარების ხელშეწყობა 

„ინფორმირებული საარჩევნო სუბიექტები აჭარაში“ 
 
 

ა(ა)იპ დემოკრატიული არჩევანი 

 



პროექტის მიზანი: 
 
2020 საპარლამენტო არჩევნებისთვის საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლების ინფორმირება 
სატრენინგო კურსის მეშვეობით 
 
 
 
 
პროექტის განხორციელების არეალი: 
 
აჭარის რეგიონი (ქობულეთი, ბათუმი და ხელვაჩაური) 
 
 



პროექტის სამიზნე ჯგუფი:  
 
პროექტის ძირითადი ეტაპი ითვალისწინებდა აჭარაში (ქობულეთი, ბათუმი, ხელვაჩაური) საარჩევნო 
სუბიექტების წარმომდგენლებისთვის ტრენინგების ჩატარებას. პროექტის განმახორციელებელმა ჯგუფმა 
შეიმუშავა სატრენინგო მოდულები წინასწარ დამუშავებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად.  
 
სულ ტრენინგში მონაწილეობა მიიღო 81 წარმომადგენელმა, მათ შორის 38 ქალი და 43 მამაკაცი. 
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ქალი მამაკაცი 



 

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა: 
 

მომზადდა და დაიბეჭდა სხვადასხვა სახის საინფორმაციო და სარეკლამო მასალა. 
 

საკანცელარიო მასალა ჩანთა სერთიფიკატისთვის სახელმძღვანელოები ბანერი სადგამით 



განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა: 

 
პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ტრენინგების კურსი შემდეგ თემატიკაზე: 

 აქტიური მოქალაქეობა და არჩევნების გზით ქვეყნის მართვის პროცესში მონაწილეობის მნიშვნელობა 
(თავისუფალი თემა);  

 არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტები; 

 ძალადობისა და სიძულვილის ენისგან თავისუფალი საარჩევნო გარემო; 

 დეზინფორმაციის გავლენა სანდო საარჩევნო 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. 

 

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 სამუშაო ჯგუფის შეკრება, ფუნქციათა გადანაწილება და მათი შესრულება 



ტრეინინგი 



სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონია 



 

პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები): 
 
 საარჩევნო სუბიექტების 81 წარმომადგენლმა  მიიღო ინფორმაცია 8  სატრენინგო მოდულის შესახებ 

მათთვის მისაღებ სატრენინგო გარემოში; 
 მონაწილეებს გადაეცათ როგორც ბლოკნოტები, აგრეთვე სახელმძღვანელოები ვიზუალური 

ინფორმირებისთვის; 
 ტრენინგის ბოლოს მონაწილეები გადაეცათ სერტიფიკატები. 

 
პროექტის განხორციელების შედეგად: 
 მივიღებთ გაუმჯობესებული საარჩევნო გარემო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის; 
 მონაწილეები გადასცემდნენ ინფორმაციას საკუთარი პარტიის სხვა წარმომადგენლებს; 
 გაიზარდა სანდოობა საარჩევნო პროცესის მიმართ; 
 მონაწილეები გააქტიურდნენ პოლიტიკურ ასპარეზზე, უპირველესად საკუთარ ელექტორატთან 

მუშაობის პროცესში. 
 



მადლობა ყურადღებისთვის! 


