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პროექტის მიზანი და ძირითადი საფუძველი 

ჩვენს ქვეყანაში ჩატარებული, 2020 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნების ხარისხი, განპირობებული იყო მასში 
მონაწილე ელექტორატის ჩართულობით და რაც უფრო მეტი ამომრჩეველი მიიღებდა მონაწილეობას არჩევნებში, მით 
უფრო სახელმწიფოებრივი და ლეგიტიმური გახდებოდნენ არჩეული სუბიექტები და შესაბამისად საარჩევნო შედეგები.  

 

ასეთი სახელმწიფოებრივი დონის საკითხის მიღწევა კი, ავტომატურად მოითხოვდა ამ მიმართულებით გასატარებელი მკაფიო 
ნაბიჯების დაგეგმვასა და გადადგმას, რასაც ხელი უნდა შეეწყო საზოგადოების ფართო ფენების წარმომადგენლების 

მხრიდან ამ საკითხის მნიშვნელობისა და მათი პიროვნულ პასუხისგებლობის ამაღლების გათავისებას.  

 

საარჩევნო ელექტორატის შემადგენლობაში აქტიურად მონაწილეობდნენ ახალგაზრდობის, ქალებისა და მოწყვლადი ჯგუფების 
წარმომადგენლები, რაც ეფექტურს და რელევანტურს ხდის ზოგადად ჩატარებული პროექტის მიზნობრიობას. 

 

 ამდენად, საზოგადოების ამ ნაწილთან სამოქალაქო/საარჩევნო განათლების განვრცობა, მათში გარკვეული მოტივირების 
მუხტის ასამაღლებლად გახდა ჩვენი მიზანი - ქალთა, ახალგაზრდა თაობათა და მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის ჩვენი 
ქვეყნის ძლიერი დასაყრდენის, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებთან საინფორმაციო შეხვედრებით, შევეცადეთ 

მათთვის კიდევ უფრო კარგად განგვემარტა, საქართველოში 2020 წლის ისტორიული მნიშვნელობის საპარლამენტო 
არჩევნების განსაკუთრებულობა.   

ამისათვის დაინერგა პროექტის განხორციელება, რასაც დაერქვა:   

 

“განათლებული ამომრჩეველი წარმატებული საზოგადოების საფუძველი” 
 

2020 წლის 25 სექტემბრიდან 25 ოქტომბრის ჩათვლით ელექტორატის ზემოთ აღნიშნულ ნაწილში ჩვენი ორგანიზაციის 
წარმომადგენლების მიერ ინტენსიურად ხორციელდებოდა საინფორმაციო-გაცნობითი შეხვედრები მათში 

სამოქალაქო/საარჩევნო თანამონაწილეობის სურვილის ასამაღლებლად და შესაბამისი განათლების ხარისხის 
დასამკვიდრებლად.  

 





პროექტის განხორციელების არეალი 



სამიზნე ჯგუფები 

ქართველი 

სომეხი 

აზერბაიჯანელი 

ბერძენი 

ექიმები 
მოხელეები 
ფერმერები 
 

მოვაჭრეები 
დიასახლისები 
მძღოლები 
 
 

პედაგოგები 
სტუდენტები 
 

 
უმუშევრები 
პენსიონერები 
 
 



მონაწილეთა რაოდენობა 
სულ 101 ბენეფიციარი 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ეთნ. უმც. წარმ. გენდერი თაობა

ქა
რ

თ
ვე

ლ
ი

 -
9

7

ეთ
ნ

. უ
მ

ც
. წ

არ
მ

-4

კა
ც

ი
 -

5
6

 

ქა
ლ

ი
 -

 4
5

 

ახ
ალ

გა
ზ

რ
დ

ა 
- 

6
4

 

უ
ფ

რ
ო

სი
 ა

სა
კი

 -
 3

7
 



მიწოდებული ინფორმაცია 

ბენეფიციარებზე მიწიდებული იქნა ინფორმაცია შემდეგი 
წყაროებიდან: 

• საქართველოს კონსტიტუცია; 
• საქართველოს საარჩევნო კოდექსი; 
• საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისა და 

სისხლის სამართლის კოდექსებიდან განსაზღვრული საარჩევნო 
პრევენციების შესახებ; 

• მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ადამიანის უფლებათა და 
თავისუფლებათა საერთაშორისო კონვენციებიდან;  

• საარჩევნო ისტორიისა და საარჩევნო კოდექსში ბოლო დროს 
შესული ყველა ცვლილებების შესახებ;  

• ეს მასალა ელექტრონულად დაკაბადონებული და საინფორმაციო-
სახელმძღვანელო წიგნებად დაბეჭდილი გადაეცა, პროექტში 
მონაწილე ყველა ბენეფიციარს. 

• მათ ასევე გადაეცათ სერთიფიკატები; 
• მოსახლეობაში დარიგდა საარჩევნო/სააგიტაციო საინფორმაციო 

ფლაერები 



დმანისის პირველი ჯგუფი 



დმანისის მეორე ჯგუფი 



დმანისის მესამე ჯგუფი 



დმანისის აქტივობა 



წალკის პირველი ჯგუფი 



წალკის მეორე ჯგუფი 



წალკის მესამე ჯგუფი 



წალკის აქტივობა 



თეთრიწყაროს პირველი ჯგუფი 



თეთრიწყაროს მეორე ჯგუფი 



თეთრიწყაროს მესამე ჯგუფი 



თეთრიწყაროს აქტივობა 



პროექტის ეფექტი 

• კითხვაზე: სწორი გზით ვიარეთ დასახულ მიზნამდე თუ არა, შესაძლებელია ითქვას, რომ მიზნამდე მისვლის 
ერთადერთი გზა სრულფასოვნად იქნა განვლილი, სწორად დასახული სტრატეგიისა და შესაბამისი გადაგმული 
ნაბიჯების წყალობით. შესაბამისად, ჩვენი პროექტის მნიშვნელობის გათვალისწინებით, რომ სურვილი გვქონდა 
ქვემო ქართლის რეგიონის ელექტორატში ამაღლებულიყო საარჩევნო კულტურა, რაც მაღალი ხარისხის 
არჩევნების ჩატარებას შეუწყობდა ხელს, - პროექტის შედეგად მივაღწიეთ და მივიღეთ ის ეფექტი, რომ პროექტში 
მონაწილე საზოგადოების განწყობა ძირითად მოტივებზე გახდა ერთსულოვანი  და ამაღლდა არჩევნებში 
მონაწილეობის ვალდებულებასთან დაკავშირებული თითოეულის დამოკიდებულება.  

• პროექტის ფარგლებში ჩატარებული ცხრა სატრენინგო და სამი ღია სივრცეში საინფორმაციო/სააქტივო 
შეხვედრებით დამუხტული ბენეფიციარები მიიღებენ ერთ უმთავრეს გადაწყვეტილებას, რომ 2020 წლის 
ოქტომბერში ჩატარებულ საქართველოს პარლამენტის არჩევნებზე, ჩვენ ტრენინგებზე მიღებული საარჩევნო 
განათლებითა და კომპეტენციით, სინდისისა და პატიოსნების კარნახით მიუძღვნიან თავიანთ უნარსა და 
შესაძლებლობებს საარჩევნო პროცესის სამართლიანად და გაუყალბებლად ჩატარებას. ეს მაგალითი გადამდები 
გახდება და სხვა მონაწილე პერსონებისთვის, მითუფრო, როდესაც პროექტის შესახებ სიუჟეტი გავიდა 
ტელეკომპანია “სამეფო არხის ეთერით და ისინიც მაგალითის ძალას დაემორჩილებიან. ჩვენ ტრენინგებზე 
დამსწრე მოქალაქეებს, ეს ერთსულოვნება საარჩევნო პროცესში მიანიჭებს მეტ პასუხისგებლობასა და 
ვალდებულებას, რომ  საკუთარი მხარდაჭერა, ნდობა და ლეგიტიმაცია, ანუ სახელმწიფოს მართვის მანდატი, 
მიანიჭონ ისეთ პარტიებს და კანდიდატებს, რომლებიც თავიანთი პასუხისმგებლიანი წევრებით პირნათლად 
ატარებენ და შეასრულებენ მათზე დაკისრებულ მოვალეობებს. ეს ყოველივე ჩვენს ქვეყანას მოუტანს 
კეთილდღეობას და საქართველოს მოსახლეობა მის მიერ არჩეული სახელისუფლო შტოების შემოქმედებით 
კმაყოფილი იქნება.  

• ვფიქრობთ, მიღწეული შედეგით ისარგებლებს სახელმწიფო და სამოქალაქო საზოგადოება, რადგანაც პროექტში 
ჩართული პიროვნებები (და მათთან დაკავშირებული სხვა მოქალაქეები), ახლებური ხედვით განავრცობენ 
საუკეთესო საარჩევნო სტანდარტებს და ყოველთვის გამოავლენენ და შეეწინააღმდეგებიან უარყოფით და 
მანკიერ მოქმედებებს. ამით, უპირობოთ მოგებული რჩება როგორც საარჩევნო პროცესი ასევე  ჩვენი ქვეყანა, ანუ 
მთლიანად ჩვენ. 



გამოწვევები და გადაჭრის გზები 

 

• მიზნის მისაღწევად დაგეგმილი გზა სრულფასოვნად იქნა განვლილი, სწორად 
დასახული სტრატეგიისა და შესაბამისი გადაგმული ნაბიჯების წყალობით. 
შესაბამისად, ჩვენი პროექტის მთავარი გამოწვევა, რომ სურვილი გვქონდა 
საქართველოს მოსახლეობაში ამაღლებულიყო საარჩევნო კულტურა, რაც მაღალი 
ხარისხის არჩევნების ჩატარებას შეუწყობდა ხელს, - პროექტის შედეგად მივაღწიეთ 
და მივიღეთ ის ეფექტი, რომ პროექტში მონაწილე ფართო საზოგადოების განწყობა 
ამაღლდა არჩევნებში მონაწილეობის ვალდებულებასთან დამოკიდებულებაში. 

  
• პროექტის მსვლელობისას გამოკითხვის მიხედვით, მონაწილეთა უმეტეს ნაწილს 

საარჩევნო პროცსებში ჩართვის სურვილი განელებული ჰქონდა და ჩვენი პროექტის 
შედეგად, ყველა დამსწრე ბენეფიციარმა დაიწყო ახლებურად აზროვნება და 
მოქმედება. მათ გადაწყვიტეს გამხდარიყვნენ მისაბაძი და სამაგალითო იმ რეგიონში 
მაცხოვრებელი დანარჩენი მოქალაქეებისათვის.  
 

• ჩვენი პროექტის შეხვედრებით დამუხტულმა ბენეფიციარებმა მიიღეს ერთი 
უმთავრესი გადაწყვეტილება, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე თავიანთ 
ხმას საკუთარი სინდისისა და პატიოსნების კარნახით მიაკუთვნებდნენ მათთვის 
რჩეულ კანდიდატს.  
 

• ეს მაგალითი  ნამდვილად გადამდები გახდება და სხვა პასიური ამომრჩეველი 
მაგალითის ძალას დაემორჩილება. ხოლო ელექტორატის ერთსულოვნება  
არჩევნებში, საარჩევნო სუბიექტს მიანიჭებს მეტ პასუხისგებლობასა და 
ვალდებულებას, რომ თავის ამომრჩევლის მიერ მინდობილი მანდატი პირნათლად 
ატაროს, რაც თავისთავად ჩვენს ქვეყანას კეთილდღეობას მოუტანს და 
საქართველოს მოსახლეობა მის მიერ არჩეული სახელისუფლო შტოების 
შემოქმედებით კმაყოფილი დარჩება.  



შემაჯამებელი მუშაობა ოფისში 

რაც მთავარია, მიღწეული შედეგით გამოიკვეთა 
ის ინიციატივა რომ, პროექტში ჩართული  
მოქალაქეების უმეტესი ნაწილი, ჩვენი 
ორგანიზაციის წევრები გახდნენ, და ჩვენი 
ორგანიზაციის სახელით დაინიშნენ 2020 წლის 
საპარლამენტო არჩევნებში საარჩევნო 
პროცესის აქტიურ დამკვირვებლებად. ამით, 
უპირობოდ მოგებული დარჩა როგორც ქვეყანა, 
ასევე ჩვენი ორგანიზაცია. 
 



დასკვნა 

• ჩვენი პროექტის ეფექტურობა განაპირობა, მასში მაღალი 
კვალიფიკაციის ტრენერების და ექსპერტების მონაწილეობამ. 
მაგრამ უმეტესად მისი წარმატება ბენეფიციარების მაღალმა 
მოტივაციამ, მათმა ენთუზიაზმმა და მოწადინებამ გამოიწვია. 

 
• მათ განაცხადეს რომ გახდებიან ჩვენი საზოგადოების აქტიური 

წევრები და ასევე ჩვენს ორგანიზაციასთან ერთად მიიღებენ 
მონაწილეობას სხვა პროექტებშიც.  

 
• ეს ფაქტი განაპირობებს საარჩევნო პროცესისადმი და არსებული 

სახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი საზოგადოებაში მაღალი ნდობის 
დამკვიდრებას, რაც თავისთავად პროექტის მიზანს ამართლებს, 
ხდის მას ეფექტურს და შეფასების დადებითობის ინდექსით 
ფასდება. 

• პროექტის განხორციელებისას მიღებული დახმარებები: ა/მ 



დიდი მადლობა ყურადღებისათვის! 
ersaufle@yahoo.com 

(+995) 577 414241 

mailto:ersaufle@yahoo.com

