
 

 

პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარების 
ხელშეწყობა 

 

პოლიტიკური პარტიების შესაძლებლობების განვითარება 

 

 

ა(ა)იპ „ინსტიტუციური განვითარებისა და მონიტორინგის ცენტრი“ 

 

 

 

 

პროექტის განხორციელების პერიოდი: 15 ივნისი - 14 სექტემბერი, 2020 წელი 



პროექტის მიზანი იყო ტრენინგების ჩატარების გზით პოლიტიკური პარტიების 
წარმომადგენელთა ცნობიერების ამაღლება სატრენინგო თემებთან დაკავშირებით, 
რამაც თავის მხრივ, ხელი შუწყო პოლიტიკური პარტიების გაძლიერებას, მათ მიერ 
გამართული სტრუქტურისა და მენეჯმენტის მექანიზმების დანერგვას, 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას, პარტიის როლის გაძლიერებას 
უსაფრთხო საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფაში, საარჩევნო პროცესებში 
პარტიების თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფას, აგრეთვე, პოლიტიკური 
კულტურის ამაღლებას. 

 

განხორციელების არეალი 
პროექტის განხორციელების არეალს წარმოადგენდა სამეგრელო-ზემო სვანეთი 
(წალენჯიხა, ჩხოროწყუ, ხობი). 

 

პროექტის სამიზნე ჯგუფი 
 

23 პოლიტიკური პარტიის (მათ შორის, 17 კვალიფიციური და 6 არაკვალიფიციური) 
81 ადგილობრივი წარმომადგენელი, მათ შორის ქალი - 49 (60%), კაცი - 32 (40%).  

პროექტის მიზანი 
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პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგები შემდეგ მნიშვნელოვან საკითხებზე: 
 

 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;  

 ჩართული მხარეების საარჩევნო რეგისტრაცია და მათი უფლება-მოვალეობები 
საარჩევნო პროცესში. 

 



 

პროექტის ფარგლებში, სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და 
სწავლების ცენტრმა, კონტრიბუციის პირობებში უზრუნველყო ტრენინგების 
ჩატარება შემდეგ საკითხებზე:  
 

• საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობის წესი, არჩევნების ორგანიზება (საარჩევნო 
ციკლი) და კენჭისყრის დღე; 

• საჩივრის/განცხადების შედგენის საფუძველი და ტექნიკა. 

 

ტრენინგები ჩატარდა თელავის მუნიციპალიტეტში სამ ნაკადად: 
 

• პირველი ნაკადი: 8 აგვისტო 2020 წ. – 11 აგვისტო 2020 წ. 

• მეორე ნაკადი: 15 აგვისტო 2020 წ. – 18 აგვისტო 2020 წ. 

• მესამე ნაკადი: 27 აგვისტო 2020 წ. – 30 აგვისტო 2020 წ. 

 

 

 





 პროექტის ფარგლებში მონაწილეებს მიეწოდათ ამომწურავი ინფორმაცია 
სატრენინგო მოდულებით გათვალისწინებულ საკითხებთან დაკავშირებით, 
რითაც მნიშვნელოვნად ამაღლდა მათი ცნობიერება და გაღრმავდა ცოდნა 
აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით; 

 პროექტის მონაწილეთა მიერ შეძენილი ცოდნის შესაფასებლად, პროექტის 
მონაწილეებს ტრენინგების დაწყებამდე და ტრენინგების დასრულების შემდეგ, 
შესავსებად დაურიგდათ სატრენინგო თემატიკისგან შემდგარი ტესტები, 
რომლებიც მოიცავდა სულ 35 შეკითხვას. შევსებული ტესტების ანალიზის 
თანახმად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მონაწილეთა ცოდნა სატრენინგო 
მოდულებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვნად გაიზარდა; 

 პროექტის წარმატებით განხორციელებაზე ასევე მიუთითებს მონაწილეთა მიერ 
შევსებული ტრენინგების შეფასების ფორმა, რითაც ყველა მონაწილემ დადებითად 
შეაფასა ტრენინგები და გამოხატა მადლიერება ტრენინგების ორგანიზატორების 
მიმართ. 

 



 

 

 

მადლობა ყურადღებისთვის! 


