
პროექტი - 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობის ხელშეწყობა

პროექტის განმახორციელებელი:
კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის

ფინანსური მხარდამჭერი:
საარჩევნო სისტემების განვითაცენტრირების,

რეფორმების და სწავლების ცენტრი



ინფორმაცია კოალიციის შესახებ:
კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის არის არასამთავრობო
ორგანიზაციების კოალიცია, რომელიც აერთიანებს შეზღუდული
შესაძლებლობის თემაზე მომუშავე 26 არასამთავრობო
ორგანიზაციას, როგორც თბილისიდან, ასევე, რეგიონებიდან.

კოალიციის მისიაა:
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამოქალაქო
ინტერესების ადვოკატირება, უფლებების დაცვა და თანაბარი
შესაძლებლობების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.



პროექტის მიზანი - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ახალგაზრდების
გააქტიურება სამოქალაქო უფლებებისა და საარჩევნო პროცესებში სრულფასოვანი

ჩართულობისათვის.

მიზნობრივი ჯგუფი - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და
პირველკურსელები, ვისთვისაც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები პირველი

არჩევნები იყო.

გეოგრაფიული არეალი - იმერეთი, აჭარა.



ამოცანა 1

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება საარჩევნო პროცესებში
სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობასთან და შეზღუდული

შესაძლებლობის მქონე პირთა თანაბარი შესაძლებლობების
უფლებებთან დაკავშირებით

. სემინარი სტუდენტებთან -
„სტუდენტების როლი და
ინიციატივები თანაბარი

არჩევნების
უზრუნველყოფისთვის“.

საინფორმაციო-
საგანამანათლებლო

სემინარი შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე

ამომრჩეველთან



საინფორმაციო-საგანამანათლებლო სემინარი
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე

ამომრჩეველთან

ჩატარდა 2 სემინარი ქ.ქუთაისში და ქ.ბათუმში - არჩევნების მნიშვნელობა
სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისთვის და თანაბარი საარჩევნო
გარემოს უზრუნველყოფა







სემინარი სტუდენტებთან - „სტუდენტების როლი და
ინიციატივები თანაბარი არჩევნების

უზრუნველყოფისთვის”

სემინარები გაიმართა ქ.ბათუმისა და ქ.ქუთაისის შემდეგ უმაღლეს
სასწავლებლებში:

 ქ.ქუთაისის აკაკი წერეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (2 სემინარი);

 ქ.ბათუმის აკაკი წერეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (1 სემინარი);

 ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია (1 სემინარი).







საზოგადოებრივი სოლიდარობის აქცია
(ადვოკატირების კამპანია) ბათუმსა და ქუთაისში:

“დამოუკიდებელი პიროვნება - თავისუფალი არჩევანი“

სამიზნე რეგიონების ორ ქალაქში (ბათუმი და ქუთაისი) მოეწყო წინასწარ
მომზადებული ფლეშმობი, რომლის მიზანი იყო საზოგადოების საარჩევნო
მოტივაციის გაზრდა და შეზღუდული შესაძლებლობის თემის პოპულარიზაცია.

მსახიობებთან ერთად ქორეოგრაფიულ მოძრაობებში მონაწილეობა მიიღეს
სმენადაქვეითებულმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა, რომლებიც
მსახიობებთან ერთად ცეკვავდნენ.







შედეგები:

• სემინარებს და საინფორმაციო შეხვედრებს საქართველოს 2 ქალაქში
დაესწრო 70-ზე მეტი შშმ პირი და მათი ოჯახის წევრები;

• სემინარებს სტუდენტებთან საქართველოს 2 ქალაქში დაესწრო მინიმუმ
80 პირველკურსელი სტუდენტი, რაც ნიშნავს, რომ გაზრდილია
პირველკურსელი სტუდენტების ინტერესი;

• ფლეშ-მობის ჩატარებით ბათუმსა და ქუთაისში მოხდა შეზღუდული
შესაძლებლობის თემის პოპულარიზაცია და საზოგადოების საარჩევნო
მოტივაციის გაზრდა;

• მომზადებულმა სოციალურმა ვიდეო-რგოლმა, რომელიც საქართველოს
ტელევიზიების ეთერებში გავიდა, პოპულარიზაცია გაუწია ყველა
მოქალაქის მონაწილეობას არჩევნებში.



მადლობა
ყურადღებისათვის!


