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,,gza saparlamento arCevnebamde Tanabari

xelmisawavdomobiT”

დონორი: საარჩევნო სისტემების განვითარების,
რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი



პროექტის ხანგრძლივობა:

 პროექტის დაწყების თარიღი: 7.08.2016წ.

 პროექტის დასრულების თარიღი: 7.10.2016წ.

პროექტის მიზანი:
 სამეგრელო–ზემო სვანეთის რეგიონში
ამომრჩეველთა საარჩევნო ცნობიერების
ამაღლებისა და პოლიტიკური განათლების
ხელშეწყობა 2016 წლის 8 ოქტომბერს გასამართ
საქართველოს პარლამენტის არჩევნებზე
გენდერული თანასწორობისა და მოწყვლადი
ჯგუფების (ადგილობრივი და დევნილი
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების)
ინტერესების გათვალისწინებით.



საქმიანობები:

 საინფორმაციო ბუკლეტის
,,ყველაფერი საპარლამენტო
არჩვენების შესახებ“ მომზადება და
გამოცემა. საარჩევნო და სამოქალაქო
კულტურის განვითარების,
პოლიტიკური წიგნიერებისა და
თვითშეგნების ამაღლების მიზნით
მომზადდა საინფორმაციო
ბუკლეტი. სულ დაიბეჭდა 1000ც.
ბუკლეტი და გავრცელდა
საზოგადოებრივი თავშეყრის
ადგილებში (ასევე, პროექტის
ფარგლებში დაგეგმილი
ღონისძიებების შესრულებისას)
სამეგრელო–ზემო სვანეთის
რეგიონში ასოციაცია ,,დეას“
მოხალისეების მიერ.



 სემინარები _ 1. სამეგრელო–ზემო სვანეთის
მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების
წარმომადგენლებისთვის; 2. ქალაქ
ზუგდიდისა და ზუგდიდი მუნიციპალიტეტის
ახალგაზრდების, ქალების, შშმ პირებისათვის.
სემინარებს სულ დაესწრო 60 კაცი. სემინარში
მონაწილე 4 ადამიანი (1 ეტლით მოსარგებლე
შშმ პირი) 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებს
დააკვირდებიან.







 ფეისბუქ-გიდი ,,გზა საპარლამენტო
არჩევნებამდე.“ფეისბუქ–გიდის მიზანი იყო
ამომრჩეველთა ინფორმირება 2016 წლის 8
ოქტომბერს დანიშნული საქართველოს
პარლამენტის არჩევნებზე. გიდს უძღვებოდა
ასოციაციის იურისტი.



 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
პირთა საარჩევნო უფლებებზე
მომზადდა და 30 სექტემბრიდდან
პირველი არხის ეთერში გავიდა
ვიდეორგოლი.



 საარჩევნო პანტომიმა ,,მე ვაკეთებ არჩევანს“:
ზუგდიდში კინოთეატრ ,,ატრიუმის „ წინ
ჩატარდა პანტომიმის პერფომანსი.
პერფორმანსში ნაჩვენები იყო ბარიერები,
რომლებსაც აწყდებიან შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირები გარემოში, მათ
შორის, საარჩევნო გარემოში.



 http://www.livepress.ge/ka/akhali-ambebi/article/16378-
mevakethebarchevanstheatralizebuliaqciazugdidshiideo.html

 http://www.info9.ge/sazogadoeba/156639-me-vaketeb-arcevans-
aqcia-zugdidsi.html?lang=ka-GE

 http://www.odishi.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E
1%83%9D%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9D
%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90/2072-
29%E2%80%9E%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%90%E1%83
%9B%E2%80%9C-
%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%
9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%8
3%A0%E1%83%98-
%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%
9D%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83
%90-
%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%
A0%E1%83%97%E1%83%90.html

 http://savemypost.com/29092016/8/b/6/b/c/f6bdada89e28cd3b5ce
aedd3eb86bfa6413/d842d03b3c6123cf137773037c38542e7526eee7
/web/

 https://www.facebook.com/AssociationDea/?ref=aymt_homepage_p
anel









 პროექტის ფინალური პრეზენტაცია.
პრეზენტაციას ესწრებოდნენ სამეგრელო–ზემო
სვანეთის გუბერნიის, ქალაქ ზუგდიდისა და
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
თვითმმართველობის, ადგილობრივი
არასამთავრობო ორგანიზაციების, სახალხო
დამცველის ზუგდიდის ოფისის,
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის,
ჩხოროწყუს არასამთავრობო ორგანიზაციის,
ახალგაზრდობისა და ქალთა საინიციატივო
ჯგუფების წარმომადგენლები, შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირები და მათი
ოჯახის წევრები (სულ, 36 დამსწრე, აქედან,
კაცი _ 8, ქალი_ 28). პრეზენტაციაზე დამსწრე
საზოგადოებას წარედგინა პროექტის
ფარგლებში განხორციელებული
საქმიანობების ანგარიში/მასალები.







 არჩევნებში დამკვირვებლის სტატუსით
მონაწილეობა.

ასოციაცია ,,დეა“ 21 სექტემბერს №67
ზუგდიდის ოლქში დარეგისტრირდა
ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის
სტატუსით. ასოციაციიდან 2016 წლის 8
ოქტომბრის არჩევნებში ქალაქ ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტის #65.67 მაჟორიტარულ
ოლქსა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის
#66.67 მაჟორიტარულ ოლქში
დამკვირვებლად მონაწილეობა მიიღო 4
პირმა, აქედან, 1 _ ეტლით მოსარგებლე
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირმა.
ოთხივე მონაწილემ პროექტის ფარგლებში
გაიარა შესაბამისი სემინარები





 პროექტის შედეგად ხელი შეეწყო:
 ამომრჩევლების (ახალგაზრდების,
ქალების/გოგონების, შშმ პირების პოლიტიკურ
სოციალიზაციას;

 ახალგაზრდებში, ქალებში/გოგონებში, შშმ
პირებში და, ზოგადად, ამომრჩევლებში
პოლიტიკური კულტურის ჩამოყალიბება–
განვითარებას;

 ამომრჩველების ინფორმირების დონის
ამაღლებას არჩევნების მნიშვნელობასა და
საარჩევნო პროცედურულ საკითხებზე;

 სამეგრელო-ზემო სვანეთის მედიის,
არასამთავრობო ორგანიზაციების,
ახალგაზრდების გაერთიანებას სამართლიანი
და გამჭვირვალე არჩევნების, შშმ პირთა
საარჩევნო უფლებების დაცვისა და
რეალიზაციის საკითხების გარშემო;



 პროექტმა წვლილი შეიტანა, ერთი მხრივ,
მედიის გაძლიერებისა და მედიის მიერ
შესაძლებლობათა შეზღუდვის საკითხის
საერთო საარჩევნო ჭრილში განხილვის
პროცესს, ასევე, მეორე მხრივ, შშმ
პირებისთვის ადაპტირებული
მედიაპროდუქტების რაოდენობის გაზრდას.

 პროდუქტები:
1. 2 მედია პროდუქტი (სტატია შშმ პირთა
საარჩვენო უფლებებზე);

2. ვიდეორგოლი;
3. ბუკლეტი;
4. ფეისბუკგიდი.



ასოციაცია ,,დეა” მადლობას უხდის საარჩევნო
სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და
სწავლების ცენტრს მხარდაჭერისა და
პროექტის განხორციელების
შესაძლებლობისთვის.


