
პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარების 

ხელშეწყობა 

 

„სამართლიანი არჩევნებისათვის“ 

 

საქართველოს პროფესიული განათლებისა და კვალიფიციური კადრების 

მომზადების მუშაკთა და სტუდენტთა პროფესიული კავშირი 

15 ივნისი 2020 - 14 სექტემბერი, 2020 



პროექტის მიზანი: 
 

ძირითად მიზნად დასახული იქნა სამოქალაქო ცნობიერების 

განვითარების ხელშეწყობა 2020 წლის ოქტომბერში გასამართი 

საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის, საარჩევნო სუბიექტების 

საინფორმაციო-საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების გზით. 

პროექტის განხორციელების არეალი:  
ისანი, სამგორი, ჩუღურეთი 



პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები:  

 

საგრანტო პროექტი, რომელიც განხორციელდა ხუთი ჯგუფისთვის 81 
ბენეფიციარზე, ითვალისწინებდა საარჩევნო სუბიექტების ინფორმირებას 
შემდეგ საკითხებზე: 

 საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება და მისი გავლენა წინა და პოსტ 
საარჩევნო პერიოდზე; 

 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. 



სამიზნე ჯგუფები 

პროექტის სამიზნე ჯგუფს 

წარმოადგენენ ქალაქ თბილისის 

(ისნის, სამგორის და ჩუღურეთის) 

საარჩევნო ოლქში მოღვაწე 

პოლიტიკური პარტიების 

წარმომადგენლები.  

სულ პროექტში მონაწილეობა 

მიიღო 81 მოქალაქემ, აქედან 59 

ქალი (69%) და 22 (26%) მამაკაცი. 

შშმ პირი -4 (5%) 
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პირველი ჯგუფის ტრენინგი 



მეორე ჯგუფის ტრენინგი 



მესამე ჯგუფის ტრენინგი 



მეოთხე ჯგუფის ტრენინგი 



მეხუთე ჯგუფის ტრენინგი 



პროექტის ეფექტი, მიღწეული შედეგები: 

 
პროექტით გათვალისწინებული მასალების მომზადება და ტრეინინგის 
ჩატარება უზრუნველყო მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ტრენერებმა და 
ექსპერტებმა. პროექტის ფარგლებში ტრენინგზე დასასწრებად მოწვეული 
იყვნენ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, მათ შორის: ქალები, 
ახალგაზრდები, შშმ პირები. 

ტრენინგები ჩაუტარდა 5 ჯგუფს, ბენეფიციართა რაოდენობა 81 
მონაწილე, აქედან ქალი - 59, ხოლო კაცი - 22, შშმ პირი - 4.  
ტრენინგის მონაწილეებს გადაეცათ საწერი კალამები და ბლოკნოტები, 
მეხსიერების ბარათზე ჩაწერილი სატრეინინგო მასალა და გადაეცათ 
სერტიფიკატები.  



მადლობა ყურადღებისთვის! 


