
საკონკურსო თემატიკა - პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარების 
ხელშეწყობა 

პროექტის სახელწოდება: არჩევნების ლაბორატორია (Election Lab)  
 პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარებისათვის  

ააიპ მედია ცენტრი კახეთი  

 

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



 
პროექტის მიზანი:  
 
პროექტის მიზანი იყო კონკურენტუნარიან, პლურალისტულ საარჩევნო გარემოში  
პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო შესაძლებლობების გაძლიერების ხელშეწყობა,  
საარჩევნო კონკურენციის გაძლიერება, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებსა და 
ამომრჩევლებს შორის კავშირის მხარდაჭერა და ამ მიმართულებით ადმინისტრირების 
გაუმჯობესება.  
 
 
 
 განხორციელების არეალი:  

კახეთის რეგიონი (თელავის, ყვარლის, ახმეტისა და ლაგოდეხის საარჩევნო ოლქი)  



სამიზნე ჯგუფები 

დიაგრამა N1  

ქალები მამაკაცები 

პროექტში ჩართული იყვნენ 
პოლიტიკური პარტიების მიერ  სამიზნე 
საარჩევნო ოლქებიდან წარმოდგენილი 
მონაწილეები, მათ შორის ქალები, 
ახალგაზრდები, ეთნიკური 
უმცირესობების წარმომადგენლები.  

ტრენინგებში მონაწილეობა მიიღო 104  

მონაწილემ, (63 მამაკაცი, 41 ქალი).  

 



ღონისძიებების მიმოხილვა 

ტრენინგები პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებისთვის გაიმართა შემდეგ 
საკითხებზე: 

 არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტები;  
 ძალადობისა და სიძულვილის ენისგან თავისუფალი საარჩევნო გარემო; 
 პარტიის როლი უსაფრთხო საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფაში; 
 დეზინფორმაციის გავლენა სანდო საარჩევნო გარემოზე; 
 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. 
 
 



ღონისძიებების მიმოხილვა 

ტრენინგები 

ტრენინგი მონაწილეთა რაოდენობა თარიღი ფოტო მასალა 

ტრენინგი 1 დამსწრეთა რაოდენობა 26. აქედან 
მამრობითი 16, მდედრობითი 8.  

23/07/2020 – 27/07/2020 

ტრენინგი 2 დამსწრეთა რაოდენობა 26. აქედან 
მამრობითი 15, მდედრობითი 9 

27/07/2020 – 31/07/2020 

ტრენინგი 3 დამსწრეთა რაოდენობა 26. აქედან 
მამრობითი 17, მდედრობითი 9.  

03/08/2020 – 07/08/2020 

ტრენინგი 4 დამსწრეთა რაოდენობა 26. აქედან 

მამრობითი 17, მდედრობითი 9.  
07/08/2020 - 10/08/2020  

 
 
 
 
 

ტრენინგების ჩატარება 



საინფორმაციო შეხვედრები 

  

  

N 

საქმიანობა  

განხორციელებ

ის თარიღი  

(რიცხვი, თვე) 

შინაარსობრივი აღწერა 

განხორციელების დამადასტურებელი 

დოკუმენტაციის ჩამონათვალი (დანართის 

სახით ბეჭდურად ან ელექტრონულად 

დაურთეთ ანგარიშს) 

1 საინფორმაციო 

შეხვედრა 

02/09/2020 – 

02/09/2020 

საინფორმაციო შეხვედრა ჩატარდა თელავში. 

დამსწრეთა რაოდენობა: 20. აქედან მამრობითი 6, 

მდედრობითი 14. 

ერთვის ხელმოწერების სია და ფოტოები 

 

2 საინფორმაციო 

შეხვედრა 

03/09/2020 – 

03/09/2020 

საინფორმაციო შეხვედრა ჩატარდა ყვარელში. 

დამსწრეთა რაოდენობა: 20. აქედან მამრობითი 6, 

მდედრობითი 14. 

ერთვის ხელმოწერების სია და ფოტოები 

3 საინფორმაციო 

შეხვედრა 

08/09/2020 – 

08/09/2020 

საინფორმაციო შეხვედრა ჩატარდა ლაგოდეხში. 

დამსწრეთა რაოდენობა: 20. აქედან მამრობითი 5, 

მდედრობითი 15. 

ერთვის ხელმოწერების სია და ფოტოები 

4 საინფორმაციო 

შეხვედრა 

10/09/2020 – 

10/09/2020 

საინფორმაციო შეხვედრა ჩატარდა ახმეტაში. 

დამსწრეთა რაოდენობა: 20. აქედან მომარობითი 5, 

მდერობითი 15. 

ერთვის ხელმოწერების სია და ფოტოები 



პროექტის ეფექტი 

საბოლოო ჯამში ჩატარდა 4 ტრენინგი. 
16 დღის განმავლობაში.  

პროექტის განხორციელებაში 
ჩართული იყო 3 ტრენერი და 3 
სპიკერი/ექსპერტი.  

საერთო ჯამში გადამზადდა 
პოლიტიკური პარტიების 104 
წარმომადგენელი.  

 

საინფორმაციო შეხვედრები ჩატარდა 
ღია და დახურული სივრცეების 
გამოყენებით.  

ჯამში, 4 საინფორმაციო შეხვედრაში 
მონაწილეობა მიიღო 80 მონაწილემ.  

 



მადლობა ყურადღებისთვის! 


