
პროექტი: ,,შენი ხმა წყვეტს” 
 

დონორი: საარჩევნო სისტემების 
განვითარების, რეფორმებისა და 

სწავლების ცენტრი 



 პროექტის მიზანი: 2017 წლის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნებზე ზუგდიდის, წალენჯიხისა და 
აბაშის მუნიციპალიტეტებში ქალების, შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირებისა და დევნილი ამომრჩეველი 
მოსახლეობის საარჩევნო ცნობიერების ამაღლებისა და საარჩევნო 
პროცესში მონაწილეობის გაზრდის ხელშეწყობა  საინფორმაციო-
საგანმანათლებლო კამპანიის წარმართვის გზით.  

 

ამოცანები: 

 ამოცანა 1. ამომრჩეველთა უნარ–ჩვევების განვითარება და 
სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გაძლიერება 2017 წლის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე საარჩევნო 
პროცესში ინტეგრირების ხელშეწყობისთვის;  

 ამოცანა 2. საინფორმაციო–საგანმანათლებლო კამპანიის წარმოება 
ინფორმირებული ამომრჩევლებისა და გაცნობიერებული 
არჩევანის გაკეთების გაზრდის ხელშეწყობისთვის.  

 ამოცანა 3. ქალებსა და მოწყვლად ჯგუფებზე (შშმ პირები) 
საზოგადოების სტერეოტიპული ხედვა–დამოკიდებულებების 
დაძლევისა და მათი  საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში 

ინტეგრაციის ხელშეწყობა.  



პროექტის სამიზნე ჯგუფები/ბენეფიციარები: 

 
 
1 ქალები, შშმ პირები და მათი ოჯახის წევრები, დევნილი 

ამომრჩევლები; 

 
2. პოლიტიკური პარტიები; 

 
3. რეგიონული მედიის წარმომადგენლები (ასევე, ბათუმის მედია); 
 
4. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები; 

 
5. სამიზნე მუნიციპალიეტეტების _ ზუგდიდის, წალენჯიხისა და 

აბაშის მოსახლეობა/ფართო საზოგადოება, ასევე, ბათუმის 
მოსახლეობა. 



პროექტმა წვლილი შეიტანა:  
 ამომრჩევლების (ქალების, შშმ პირებისა და მათი ოჯახის 

წევრების, დევნილი მოსახლეობის) პოლიტიკური 
სოციალიზაციის ხელშეწყობაში. 

ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ქალებისა და  მოწყვლადი 
კატეგორიის ამომრჩევლებისთვის, რადგან შშმ პირთა ინტეგრაცია 
არა თუ პოლიტიკურ სივრცეში, არამედ ფიზიკურ გარემოშიც 
ძალზე რთული პროცესია, ხოლოს ქალის მონაწილეობას 
პოლიტიკაში მრავალი დაბრკოლებები ახლავს თან; 

 
 არჩევნების მნიშვნელობასა და საარჩევნო პროცედურულ 

საკითხებზე ქალების, შშმ პირებისა და მათი ოჯახის წევრების, 
დევნილი ამომრჩველების ინფორმირების საქმეში; 

 
 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში 

მონაწილე სუბიეტებისა და პარტიების ინფორმირებისა და 
ამომრჩევლებთან დიალოგის ხელშეწყობის საქმეში 
ამომრჩევლების (განსაკუთრებით, ქალების, შშმ პირებისა და 
დევნილების) მათი საჭიროებების გათვალისწინებისთვის. 



 პროდუქტები: 

 ბუკლეტი; 

 საინფორმაციო ფლაერები ქართულ, რუსულ და 
ინგლისურ ენებზე. 

 

 

სანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი იყო და 
განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები: 
 



 საინფორმაციო შეხვედრები სამიზნე ჯგუფებთან:  

 ზუგდიდში, წალენჯიხასა და აბაშაში 11, 14 და 15 
აგვისტოს ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრები.  

 შეხვედრებს ესწრებოდნენ ქალები, შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირები და დევნილი 
ამომრჩევლები; 

 შეხვედრებს ულ დაესწარო 66 ადამიანი, აქედან, კაცი 
_ 12, ქალი _ 54. 

  საინფორმაციო შეხვედრაზე ყრუ და 
სმენადაქვეითებული პირები  უზრუნველყოფილი 
იყვნენ სურდოთარჯიმანით. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, 
რომ სემინარზე დამსწრე რამდენიმე 
სმენადაქვეითებულ ადამიანებს გაუჭირდათ ჟესტური 
ენით მიწოდებული ინფომაციის აღქმა ენის 
უცოდინრობის გამო და თარჯიმანს უწევდა ორმაგი 
შრომა და დამატებით ცალკეული სიტყვების ახსნა. 
რათა მათ სწორად გაეგოთ სემინარის თემა.  









 სემინარები სამიზნე ჯგუფებთან: ზუგდიდში, 
წალენჯიხასა და აბაშაში 30, 31 აგვისტოსა და 4 
სექტემბერს ჩატარდა სემინარები (თითო 
მუნიციპალიტეტში 1 ერთდღიანი სემინარი) შერეულ 
სამიზნე ჯგუფებთან _ ქალებთან, შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირებსა და მათი ოჯახის 
წევრებთან, დევნილ ამომრჩევლებთან.  

 
 სემინარების მიზანი იყო ამომრჩეველთა ცნობიერების 
ამაღლება 2017 წლის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნზებზე, საარჩევნო პროცესსა 
და ხმის მიცემის წესზე. სემინარზე მოხდა სასწავლო 
ფილმის ,,კენჭისყრის დღის პროცედურები“ ჩვენება; 

 
 სემინარებს სულ დაესწრო 50 ადამიანი, აქედან, კაცი _ 

17, ქალი _ 33.  

 
 სემინარზე  ყრუ და სმენადაქვეითებული პირები   
უზრუნველყოფილი იყვნენ სურდოთარჯიმნით.  



 საინფორმაციო-საგანმანათლებლო ბუკლეტის ,,2017 
წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების 
შესახებ“ გამოცემა-გავრცელება:  

 
 საარჩევნო და სამოქალაქო კულტურის განვითარების, 
პოლიტიკური წიგნიერებისა და თვითშეგნების 
ამაღლების მიზნით მომზადდა 5 გვერდიანი 
საინფორმაციო-საგანმანათლებლო ბუკლეტი.  

 მასში ასახულია ინფორმაცია 2017 წლის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, 
საარჩევნო პროცესსა და არჩევნებში ხმის მიცემის 
წესზე მოწყვლადი ჯგუფების (შშმ, პირების 
_მობილური შეზღუდვის მქონე, უსინათლო ან 
მხედველობადაქვეითებული) ინტერესების 
გათვალისწინებით.  

 სულ გამოიცა 500 ცალი ბუკლეტი და უსასყიდლოდ 
გავრცელდა ასოციაციის მოხალისეების მიერ სამივე 
მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი თავშეყრის 
ადგილებსა და პროექტის ფარგლებში დაგეგმილ 
აქციებზე,  





 აქცია–წარმოდგენა ,,ესენი ჩემი პეპლებია“  
 ქალების საარჩევნო უფლებებსა და მათ პოტენციალზე 

პოლიტიკაში სტერეოტიპული წარმოდგენების დაძლევის 
ხელშეწყობის მიზნით ბათუმის ბულვარის კოლონადებში 
გაიმართა აქცია–წარმოდგენა ,,ესენი ჩემი პეპლებია“.  

 
  ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე მომზადდა 

საინფორმაციო ფლაერები (სულ 300ც, 200 ქართულ ენაზე, ხოლო 
50 –50 რუსულ და ინგლისურ ენებზე), რელიზი და მოსაწვევები 
და გავრცელდა ზუგდიდის, აბაშისა და წალნჯიხის 
მუნიციპალიტეტებში, ქალაქ ბათუმსა და თბილისში სახელმწიფო 
სტრუქტურებს, არასამათავრობო ორგანიზაციებსა და ტურისტულ 
კომპანიებში.  

 
 შეიქმნა ფეისბუკ ღონისძიების გვერდი და ინფორმაცია აქცია–

წარმოდგენის შესახებ გავრცელდა, ასევე, სოციალურ ქსელში 
(დაიდო ასოციაცია ,,დეას“ ფბ და ვებ გვერდებზე), აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის 
საქართველოს ეროვნული  პლატფორმის (100 ზე მეტი წევრია) 
მიერ, სამოქალაქო საზოგადოების პორტალის მიერ, რადიო 
,,ათინათისა“ და   allevents.in–ს მიერ. 



აქცია წარმოდგენის გამართვაში, როგორც მხარდამჭერებმა, 
მონაწილეობა მიიღეს:  
 

 ქალაქ ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციამ, სახელმწიფო 
რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციამ სამეგრელო–ზემო 
სვანეთის რეგიონში, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ, 
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა _ ,,თავისუფალ ჟურნალისტთა 
სახლი“, ,,სთეფ ფორვარდი“ და ,,ცვლილებები  თანაბარი 
უფლებებისთვის“,  
 

 მედია მხარდაჭერა უზრუნველყოფილ იქნა აჭარის ტელევიზიისა და 
რადიო ,,ათინათის“ მიერ,  

 
 ხოლო ფოტომასალა მოამზადა ფოტოგრაფმა გუჯა ხუბუტიამ.  

 
 წარმოდგენისთვის სცენარი მოამზადა და ღონისძიებას გაუძღვა 

მწერალი დათო ტურაშვილი. აქციაზე გამოყენებულ იქნა ინგლისელი 
მხატვრის სუ ბლეკველის (Su Blackwell) ნამუშევრის მიხედვით 
დამზადებული კომპოზიცია (მისგან ნებართვა გამოთხოვილ იქნა 
ოფიციალურად).  

 
 აქციას დაესწრო 300 ზე მეტი ადამიანი. აქცია გაშუქდა აჭარის 

ტელევიზიის საშუალებით.  

















 აქცია -ვიდეო გზავნილები ,,შენი ხმა წყვეტს“: აქციები 
აქციები ჩატარდა 20 სექტემბერს აბაშის 
მუნიციპალიტეტში, 22 სექტემბერს წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტში, ხოლო 25 სექტემბერს ზუგდიდში.  

 
სამივე მუნიციპალიტეტში აქციებზე გამოვლინდა: 
 თვითმმართველობის ორგანოების კომპეტენციებსა და 
უფლებამოსილებებზე ამომრჩევლების ცნობიერების 
დაბალი დონე; 

 აქტიურობისა და საკუთარი ინტერესების დაცვის 
დაბალი დონე; 

 საარჩევნო პროცესისადმი ინტერესის დაბალი დონე; 
 აზრის გამოხატვის შიში (არც ერთი მსურველი არ იყო 
ვიდეოგზავილის ჩაწერის); 

 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ 
სტიგმა, საქველმოქმედო/სამედიცინო მოდელით ხედვა. 

 
 ყველაზე პასიური მუნიციპალიტეტი იყო წალენჯიხა.  
 აქციაში მონაწილეობა მიიღო 150 მდე ადამიანმა.  

















ზუგდიდი:  













 სამიზნე  ჯგუფების  შეხვედრა  არჩევნებში  მონაწილე  სუბიექტებსა და 
პარტიებთან: შეხვედრა ჩატარდა 28 სექტემბერს ასოციაცია ,,დეაში“. 
შეხვედრას ესწრებოდნენ ზუგდიდის, წალენჯიხისა და აბაშის 
მუნიციპალიტეტევში 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნებში მონაწილე სუბიექტები (მერობის კანდიდატები), ქალები, 
დევნილები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და მათი 
ოჯახის წევრები (სულ 21 დამსწრე, აქედან, კაცი_ 9, ქალი _ 12).  

 
 შეხვედრის მიზანი იყო 2017 წლის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური 
სუბიექტებისა და პარტიების მიმართ ამომრჩევლებისთვის 
მნიშვნელოვანი (ქალების, ახალგაზრდების, შშმ პირებისა და მათი 
ოჯახის წევრების) გზავნილების გაცნობა, რაც გამოვლინდა აქციებზე 
,,შენი ხმა წყვეტს“.  

 ეს კარგი შესაძლებლობა იყო, ერთი მხრივ, იმისთვის, რომ 
ამომრჩევლებმა საკუთარი ხმა მიაწვდინათ მომავალი ადგილობრივი 
ხელისუფლებისთვის, მეორე მხრივ, იმისთვის, რომ არჩევნებში 
მონაწილე სუბიექტებსა და პარტიებს გაიგოთ, რას ფიქრობენ 
ამომრჩევლები (მოსახლეობა), რა საჭიროებები  გააჩნიათ მათ, რათა 
ხელისუფლებაში მოსვლისას მოხდეს ხალხის ხმის შესმენა და მათი 
საჭიროებების გათვალისწინება. შეხვედრაზე დარიგდა მასალა 
(აქციებზე გამოვლენილი გზავნილების ანალიზი) და პროექტის 
ფარგლებში გამოცემული ბუკლეტი ,,ყველაფერი 2017 წლის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ.“  













 29 სექტემბერს ასოციაცია ,,დეაში“ ჩატარდა პროექტის 
ფინალური პრეზენტაცია. პრეზენტაციას ესწრებოდნენ 
სამეგრელო–ზემო სვანეთის გუბერნიის, ქალაქ 
ზუგდიდისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის, ადგილობრივი 
არასამთავრობო ორგანიზაციების, სახალხო 
დამცველის ზუგდიდის ოფისის და ფართო 
საზოგადოების წარმომადგენლები, შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირები და მათი ოჯახის 
წევრები (სულ, 19 დამსწრე, აქედან, კაცი _ 5, ქალი_ 
14).  

 

 პრეზენტაციაზე დამსწრე საზოგადოებას წარედგინა 
პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 
საქმიანობების ანგარიში/მასალები. 







მადლობა ყურადღებისთვის! 

 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა და 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა 
დედათა ასოციაცია ,,დეა 

ზუგდიდი, ლაზის ქუჩა #3 

ტელ: 0 (415) 22 06 11;  

ელ.გვერდი: www.dea.org.ge 
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