
თბილისი
2016

ანგარიში
რეკომენდაციები

ყრუ პირთა მონაწილეობის ხელშეწყობა
2016 წლის 8 ოქტომბერს გასამართი

საქართველოს პარლამენტის არჩევნების პროცესში



თბილისი
2016

თბილისი
2016

პროექტის აქტუალობა,
არსებული პრობლემები

ყრუ პირთა ერთადერთი ბარიერი არის
საკომუნიკაციო ენა

ვერ იღებენ სრულყოფილ, მრავალმხრივ და სწორ ინფორმაციას არჩევნებში
მონაწილე სუბიექტების და მათი საარჩევნო პროგრამის შესახებ

1%მოსახლეობის

სწავლების არასწორი მეთოდოლოგიის და დამკვიდრებული სტიგმების გამო
ჟესტურ ენაზე \ქართულ, სახელმწიფო ენაზე წერა-კითხვა უჭირს.

რაც ხელს უშლის ყრუ პირთა,როგორც ელექტორატის მოტივაციას და
სოციალურ განწყობას. შესაბამისად, მათი, აქტივობა დაბალია, გაკეთებული

არჩევანი კი -არაინფორმირებული და სპონტანური.

მათ არ/ან მინიმალურ დონეზე აქვთ პოლიტიკურ სუბიექტებთან უშუალო
კომუნიკაციის შესაძლებლობა;

დაბალია მათი განათლების დონე არჩევნების მნიშვნელობის, საარჩევნო
პროცედურების და ამომრჩევლის უფლება-მოვალეობების შესახებ;



თბილისი
2016

თბილისი
2016

პროექტის მიზანი, ამოცანები

მიზანი:

წინასაარჩევნო პერიოდში
თანაბარი გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა;

მათი, როგორც ელექტორატის
მზაობის და აქტივობის ამაღლება

ამოცანები:
1. ცნობიერების ამაღლება საკანონმდებლო ორგანოს როლისა და
მნიშვნელობის შესახებ;

2. ცნობიერების ამაღლება არჩევნების, ამომრჩევლის აქტივობის,
ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების მნიშვნელობის და ამომრჩევლის
უფლება-მოვალეობების მიმართულებით;

3. ყრუ პირთა მაქსიმალურად სრულყოფილი და მრავალმხრივი
ინფორმირება წინასაარჩევნო პერიოდის, პოლიტიკური სუბიექტების
საქმიანობის და მათი საარჩევნო პროგრამების შესახებ;

4. ყრუ პირთა, როგორც ამომრჩეველთა მოტივაციის ამაღლება და მათი
ჩართულობა წინასაარჩევო გარემოს გაუმჯობესების პროცესში.



თბილისი
2016

თბილისი
2016

მიზნობრივი ჯგუფები,
ბენეფიციარები

;

1

2
პროექტის მიზნანი და ამოცანები,

განხორციელების გზები ორიენტირებული იყო
შემდეგ მიზნობრივ ჯგუფებზე:

7 - საარჩევნო სისტემის სრულყოფაზე ორიენტირებული სახელმწიფო სტრუქტურები;
8- საარცევნო ადმინისტრაცია; 9 - სადამკვირვებლო მისიები; 10 - არასამთავრობო სექტორი.



თბილისი
2016

თბილისი
2016

პროექტის განხორციელების გზები

A. მიზნობრივი ჯგუფების საჭიროებების გათვალისწინება;
B. შედეგის მრავალმხრივობა;
C. მიზნობრივი ჯგუფების ჩართულობის სიმარტივე და გეოგრაფიული არეალი;
D. შედეგის პრაქტიკული ღირებულება და მდგრადობა;
E. ინოვაციურობა.

1. არჩევნების მნიშვნელობის, ამომრჩევლის უფლება-მოვალეობების შესახებ
ვიდეოლექციის მომზადება ჟესტურ ენაზე.

2. ტრენინგ-სემინარები ჟესტურ ენაზე;
3. საინფორმაციო შეხვედრების მოწყობა ყრუ პირთა და არჩევნებში მონაწილე

პოლიტიკური პარტიების ლიდერების მონაწილეობით ჟესტურ ენაზე
სახელწოდებით ,,არჩევანი ხელის უფლებისთვის“.

სხვადასხვა აქტივობების
განსაზღვრისას ვიხელმძღვანელეთ

შემდეგი პრინციპებით:

a b c d e
1 X X X X X
2 X X X X X
3 X X X X X



თბილისი
2016

თბილისი
2016პროექტის ბენეფიციარებისა და დაინტერესებული მხარეების სრული

ინფორმირებისა და პროექტში ჩართულობის ამაღლების მიზნით შევქმენით:

,,სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის"ოფიციალურ ვებგვერდზე
http://www.ivote.geრუბრიკა;

სოციალურ მედიაში გვერდი - (ფბ-გვერდი) სახელწოდებით
,,აირჩიე ხელის უფლება"

მოსამზადებელი ეტაპი



თბილისი
2016

თბილისი
2016

პირველი ეტაპი
ვიდეოლექცია ჟესტურ ენაზე

ვიდეოლექციის შინაარსის,თემატიკის, სტრუქტურის და გარევიზუალის მომზადებისას
გათვალისწინებულ იქნა შშმ პირთა კონკრეტული სეგმენტის:
1. ფსიქო-სოციალური თავისებურებები;
2. ინტერესები;
3. საგანმანათლებლო საჭიროებები;
4. ხელმისაწვდომობა.

ვიდეოლექციის შინაარსი და ფორმატი:
ვიდეო ლექციის ხანგრძლივობა - სულ: 40 წთ.
დემოკრატია და მოქალაქე, ხალხის მმართველობა, მმართველობის ფორმები - 8 წთ;
პარლამენტის უფლებამოსილებები - 8 წთ;
არჩევნების ადმინისტრირება, საარჩევნო სუბიექტები, წინასაარჩევნო კამპანია - 8 წთ;
რის მიხედვით ვაკეთებთ არჩევანს - 5 წთ;
ამომრჩეველთა სიები, პერსონალური მონაცემების გადამოწმება, კენჭისყრის პროცედურა - 6 წთ;
ამომრჩევლის სამახსოვრო - 3წთ.

ვიდეოლექციას დავურთეთ 4 თვალსაჩინოება/ინფოგრაფიკი რომელიც წინა
პლანზე წევს არჩევნების მნიშვნელობის და ამომრჩევლის უფლება-მოვალეობების
შესახებ მთავარ გზავნილებს/რჩევებს.

პირველად საქართველოში მომზადდა
ვიდეოლექცია ჟესტურ ენაზე

აღსანიშნავია, რომ ვიდეოლექციის ჩაწერა - მონტაჟის
პროცესში ჩავრთეთ საქართველოს ყრუთა კავშირის

წევრები და ყრუ პირები.



თბილისი
2016

თბილისი
2016

პირველი ეტაპი
ვიდეოლექცია ჟესტურ ენაზე

პირველად საქართველოში მომზადდა
ვიდეოლექცია ჟესტურ ენაზე

ვიდეოლექციის შედეგების მიმართება
მიზნობრივ ჯგუფებთან

1 - ყრუ პირები; 2 - საარჩევნო სუბიექტები; 3 - ყრუ პირთა ოჯახის წევრები,
4 - სურდო-თარჯიმნები; 5 - საზოგადოება, 6 - მედია; 7 - საარჩევნო სისტემის სრულყოფაზე
ორიენტირებული სახელმწიფო სტრუქტურები;
8- საარცევნო ადმინისტრაცია; 9 - სადამკვირვებლო მისიები; 10 - არასამთავრობო სექტორი.

შედეგები/მიზნობრივი ჯგუფები 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

სამოქალაქო განათლების და ცნობიერების
დონის ამაღლება

X X X X X X X X X X

საარჩევნო პროცესში ჩართულობის ამაღლება;
ამომრჩევლის მიერ მოქალაქეობრივი ვალის,
უფლება-მოვალეობების გაცნობიერება

X X X X X X X X X X

წინასაარჩევნო გარემოს ინკლუზიურობის
უზრუნველყოფა, შშმ პირთა თანაბარი
შესაძლებლობების ხელშეწყობა

X X X X X X X X X

ყრუ პირთა მიმართ სტიგმების შემცირება X X X X

ჟესტური ენის, როგორც ერთ-ერთი
საკომუნიკაციო საშუალების საჭიროების
გააზრება და პოპულარიზაცია

X X X X X X X X



თბილისი
2016

თბილისი
2016

პირველი ეტაპი
ვიდეოლექცია ჟესტურ ენაზე

ვიდეოლექციის პრეზენტაცია
მოხდა:

თბილისში ,,საქართველოს ყრუთა
კავშირში”

და
პროექტის ფარგლებში ჩატარებული

ტრენინგების დროს 5 რეგიონში

ვიდეოლექცია დისკის სახით
გადაეცა საქართველოს
სხვადასხვა რეგიონში

მცხოვრებ 800 ყრუ პირს

(ბათუმი, ქუთაისი, გორი,
მარნეული,თელავი)

მოხდა ვიდეოლექციის ჩაწერა
DVDდისკზე

და გამრავლება 800
ეგზემპლარად.

ვიდეოლექციისთვის მომზადდა
სპეციალური ჯიბაკი

ვიდეოლექცია განთავსდა
,,სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის”

ოფიციალურ ვებგვერდზე - ivote.ge
პროექტისთვის სპეციალურად შექმნილ ფბ-გვერდზე
,,აირჩიე ხელის უფლება”,
საქართველოს ყრუთა კავშირის ფბ-გვერდზე.



თბილისი
2016

თბილისი
2016

პირველი ეტაპი
ვიდეოლექცია ჟესტურ ენაზე

1. ვიდეოლექცია თავისი ფორმატით და შინარსით არის
სიახლე;

2. ვიდეოლექცია არის ინკლუზიური - ქართულ და ჟესტურ
ენებზე მომზადებული, რაც ზრდის მის პრაქტიკულ

ღირებულებას და მის გამოყენებით მნიშვნელობას:

3. ვიდეოლექცია იძლევა სისტემურ და თანმიმდევრულ
ცოდნას რამდენიმე მიმართულებით: რაც, ერთი მხრივ

ამაღლებს საარჩევნო პროცესში ჩართულობის მოტივაციას,
ასევე ზრდის სამოქალაქო აქტივობის და საზოგადოებრივ

საქმიანობაში ჩართულობის მოთხოვნილებას;

4. ქართულ-ჟესტურ ენაზე მომზადებული ვიდეოლექცია
ხელს უწყობს ჟესტური ენის, როგორც ერთ-ერთი

საკომუნიკაციო საშუალების საჭიროების გააზრებას და
პოპულარიზაციას;

5. ვიდეოლექციის გავრცელების ფორმები (DVD,
ინტერნეტვერსია) ამაღლებს მის ხელმისაწვდომობას ყველა

მიზნობრივი ჯგუფისთვის;

6. ჟესტების ენაზე დაგეგმილ ვიდეოლექციას აქვს მუდმივი
გამოყენების დანიშნულება: ის მნიშვნელოვან დახმარებას

გაუწევს ყრუ პირთა იმ ნაწილს, ვისაც არ გაუვლია
ტრენინგი, ან არ მიუღია რაიმე სახის განათლება ამ

მიმართულებით.

შეფასება:



თბილისი
2016

თბილისი
2016

პირველი ეტაპი
ტრენინგები ჟესტურ ენაზე

ტრენინგების შინაარსის,თემატიკის, სწავლების მეთოდების განსაზღვრისას
გათვალისწინებულ იქნა შშმ პირთა კონკრეტული სეგმენტის:
1. ფსიქო-სოციალური თავისებურებები;
2. ინტერესები;
3. საგანმანათლებლო საჭიროებები;
4. ხელმისაწვდომობა

შინაარსი მოიცავს სამ მიმართულებას:
1. პარლამენტის (როგორც საკანონმდებლო ორგანოს)და საპარლამენტო

არჩევნების როლი;
2. არჩევნების, როგორც აზრის გამოხატვის და დემოკრატიის პირდაპირი ფორმა,

მისი მნიშვნელობა;
3. საარჩევნო სისტემა, პროცედურები, ამომრჩეველთა უფლება-მოვალეობები.

აქცენტს აკეთებს:
1. სამოქალაქო განათლების და ცნობიერების დონის ამაღლებაზე;
2. სამოქალაქო აქტივობისა და ჩართულობისთვის მოტივაცის შექმნაზე;
3. ამომრჩევლის მიერ მოქალაქეობრივი ვალის,უფლება-მოვალეობების

გაცნობიერებაზე;
.

პირველად საქართველოში მომზადდა
და ჩატარდა ტრენინგები ჟესტურ ენაზე

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში



თბილისი
2016

თბილისი
2016

მეორე ეტაპი
ტრენინგები ჟესტურ ენაზე

ტრენინგ-სემინარებზე
(ვიდეოლექციისგან განსხვავებით)

აქცენტი გაკეთდა პრაქტიკაზე

გამოყენებულ იქნა
შემდეგი სწავლების მეთოდები:

შემთხვევის ანალიზი, იმიტაცია,
მოდელირება,

დემონსტრირება
(პრეზენტაცია -

მოძრავი ინფოგრაფიკის პრინციპით).
ტრენინგ-სემინარები

დაიგეგმა სურდო-თარჯიმნების
სინქრონული თარგმანით.

თითოეულ თემასთან დაკავშირებით
ხდებოდა ფასილიტაცია.

ფორმატი:
ტრენინგის ხანგრძლივობა

- 3 საათი;
ჯგუფში მონაწილეთა რაოდენობა

- 25-30



თბილისი
2016

თბილისი
2016

მეორე ეტაპი
ტრენინგები ჟესტურ ენაზე

ამომრჩევლის
უფლება-მოვალეობების

უკეთ გააზრების მიზნით
მოხდა შესაბამისი აღჭურვილობით

საარჩევნო უბნის მოდელირება.

თითოეული ტრენინგის დასასრულს
ყრუ პირთა უშუალო ჩართულობით

განხორციელდა
კენჭისყრის დღის იმიტირება.



თბილისი
2016

თბილისი
2016

მეორე ეტაპი
ტრენინგები ჟესტურ ენაზე

ტრენინგები დაიგეგმა და ჩატარდა
საქართველოს 5 რეგიონსა და თბილისში

სულ - 9ტრენინგი
კერძოდ,

რეგიონი ტრენინგის რაოდენობა ჩატარების
თარიღი

ქალი კაცი სულ

ბათუმი 1 31.08.2016 15 14 29

ქუთაისი 1 03.09.2016 8 8 16

გორი 1 07.09.2016 11 9 20

მარნეული 1 08.09.2016 7 26 33

თელავი 1 15.09.2016 14 14 28

10.09.2016 16 14 30

თბილისი 4 11.09.2016 6 12 18

12.09.2016 11 10 21

14.09.2016 15 17 32

სულ 9 103 124 227



თბილისი
2016

თბილისი
2016

მეორე ეტაპი
ტრენინგები ჟესტურ ენაზე

ტრენინგებში მონაწილეობა მიიღო
250-მდე ყრუ პირმა

მონაწილეებს გადეცათ
მონაწილეობის დამადასტურებელი

სერტიფიკატი



თბილისი
2016

თბილისი
2016

მეორე ეტაპი
ტრენინგები ჟესტურ ენაზე

შედეგები/ მიზნობრივი ჯგუფები 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

სამოქალაქო განათლების და ცნობიერების დონის
ამაღლება

X X X X X

მათი, როგორც ელექტორატის აქტივობის დონის ამაღლება X X X X X X

არჩევნებისთვის მზაობის და ინფორმირებული არჩევანის
გაკეთების ხელსეწყობა

X X X X X X

1 - ყრუ პირები; 2 - საარჩევნო სუბიექტები; 3 - ყრუ პირთა ოჯახის წევრები,
4 - სურდო-თარჯიმნები; 5 - საზოგადოება, 6 - მედია; 7 - საარჩევნო სისტემის სრულყოფაზე
ორიენტირებული სახელმწიფო სტრუქტურები;
8- საარცევნო ადმინისტრაცია; 9 - სადამკვირვებლო მისიები; 10 - არასამთავრობო სექტორი.

3.ტრენინგ-სემინარებმა არამხოლოდ ხელი შეუწყო ყრუ პირთა, როგორც ამომრჩეველთა
განათლების და ცნობიერების ამაღლებას, ასევე, მათი სოციალური დამოკიდებულების

გაუმჯობესებას და ქვეყნის მართვის პროცესში მოტივაციის ამაღლებას.

4. ტრენინგ-სემინარებმა აამაღლა მათ სამოქალაქო აქტივობა როგორც არჩევნების, ისე
არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტების მიმართ.

1.წარმოდგენილი შინაარსის და თემატიკის,
ფორმატის ტრენინგ-სემინარები ჩატარდა

საქართველოში პირველად;

2.ტრენინგ-სემინარები იყო პირველი მასშტაბური
პროექტი, რომელმაც მოიცვა საქართველოს

სხვადასხვა რეგიონი;

შეფასება



თბილისი
2016

თბილისი
2016

მესამე ეტაპი

საინფორმაციო შეხვედრები
პოლიტიკური პარტიების

წარმომადგენლებთან

საინფორმაციო შეხვედრები დაიგეგმა რამდენიმე მიზეზით:

1.წინასწარი კვლევის საფუძველზე დადგინდა რომ, ყრუთა თემთან არ ჩაუტარებია
მსგავსი შეხვედრა არცერთ პოლიტიკურ პარტიას;
2.ყრუ პირებს აქვთ ძალიან მწირი და არასრული ინფორმაცია პოლიტიკური პარტიების
და მათი ხედვების, პროგრამების შესახებ;

განხორციელდა საინფორმაციო შეხვედრების პირდაპირი გავრცელება
livestream-ის საშუალებით

საინფორმაციო შეხვედრის ფორმატით განისაზღვრა:
1. პოლიტიკური სუბიექტების მოკლე პრეზენტაციები,
2. პოლიტიკური პარტიების პასუხი 3 ძირითად კითხვაზე:
• როგორ ხედავენ მომავალში შშმ პირთა (მათ შორის ყრუ პირთა) პოლიტიკაში
ჩართულობის პერსპექტივას;

• რამდენად ხდება მათ პარტიაში შშმ პირთა (მათ შორის ყრუ პირთა) ინტეგრაცია;
• რას გულისხმობენ შშმ პირთა თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფაში

3. ყრუ პირთა მიერ დასმულ შეკითხვებზე პასუხი;
4. შშმ პირთა კონკრეტული სეგმენიტის წინაშე არსებული პრობლემების შეჯამება და
შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება პოლიტიკური პარტიების მომავალი
საქმიანობისთვის;



თბილისი
2016

თბილისი
2016

მესამე ეტაპი

საინფორმაციო შეხვედრები
პოლიტიკური პარტიების

წარმომადგენლებთან
ჩაინიშნა 5 საინფორმაციო შეხვედრა, რომელშიც განსაზღვრული იყო 15 კვალიფიციური
და რეიტინგული საარჩევნო სუბიექტის მონაწილეობა - (თითოეულ შეხვედრაზე - სამი
საარჩევნო სუბიექტი)
თითოეული შეხვედრის ხანგრძლივობა - 2-3 სთ.
საინფორმაციო შეხვედრები ჩატარდა სასტუმროში ,,რადისონ ბლუ ივერია"

შეხვედრა თარიღი მოწვეული პარტიები შენიშვნა
ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა

1 23.09.2016 თოფაძე - მრეწველები, ჩვენი სამშობლო

თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის
უსუფაშვილი - რესპუბლიკელები

2 24.09.2016 ირაკლი ალასანია - თავისუფალი დემოკრატები
ეროვნული ფორუმი
მემარცხენე ალიანსი

3 03.10.2016 საქართველოს კომუნისტური პარტია -
სტალინელები
მშრომელთა სოციალისტური პარტია ვერ მოვიდა

4 04.10.2016 ნაციონალური მოძრაობა-საქართველო

შალვა ნათელაშვილი - ლეიბორისტული პარტია ვერ მოვიდა

პაატა ბურჭულაძე - ხელისუფლება ხალხისთვის
ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო

5 05.10.2016 პატრიოტთა ალიანსი ვერ მოვიდა



თბილისი
2016

თბილისი
2016

მესამე ეტაპი

საინფორმაციო შეხვედრები
პოლიტიკური პარტიების

წარმომადგენლებთან

თითოეული საინფორმაციო
შეხვედრის დასასრულს

გაფორმდა სამმხრივი
ურთიერთანამშრომლობის

მემორანდუმი

მემორანდუმის მიზანია ყრუ პირთა წინაშე
არსებული პრობლემების გადაწყვეტისთვის

საკანონმდებლო დონეზე ერთობლივი მუშაობის
ხელშეწყობა.



თბილისი
2016

თბილისი
2016

მესამე ეტაპი

საინფორმაციო შეხვედრები
პოლიტიკური პარტიების

წარმომადგენლებთან

1.პოლიტიკური პარტიების საინფორმაციო შეხვედრა ყრუ პირთა უშუალო
მონაწილეობით ჩატარდა საქართველოში პირველად;

2.საქართველოში პირველად, ყრუთა თემს მიეცა საშუალება, უშუალოდ
პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებისგან მოესმინათ პარტიის ხედვა,
საარჩევნო პროგრამა და მათთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე პასუხები;

3. საინფორმაციო შეხვედრებმა თავისი ფორმატით მოგვცა მრავალმხრივი
შედეგი:
• წინასაარჩევნო საინფორმაციო გარემოს გაუმჯობესება და

ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების ხელშეწყობა;
• ყრუ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია და კომუნიკაციების

განვითარების ხელშეწყობა;
• ყრუ პირთა პრობლემების, ბარიერების გააზრებას საკანონმდებლო

დონეზე;
• ყრუ პირთა პრობლემების გააზრებას პარტიათა საარჩევნო პროგრამების

დონეზე.
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2016

მესამე ეტაპი

პირველად საქართველოში, წარმოდგენილი
პროექტის ფარგლებში შედგა ყრუ პირთა და

პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელთა
შეხვედრები, სადაც ყრუ პირებმა უშუალოდ

პოლიტიკური ლიდერებისგან მოისმინეს
პარტიების საარჩევნო პროგრამები, მათთვის

მნიშვნელოვან კითხვებზე პასუხები

შედეგები/მიზნობრივი ჯგუფები 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

სრულფასოვანი საინფორმაციო სივრცის
ხელშეწყობა

X X X X X X X X

ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების
ხელშეწყობა

X X X X X

წინასაარჩევნო გარემოს ინკლუზიურობის
უზრუნველყოფა, შშმ პირთა თანაბარი
შესაძლებლობების უზრუნველყოფის
ხელშეწყობა

X X X X X X X

ყრუ პირთა წინაშე არსებული პრობლემების
გააზრება საარჩევნო პროგრამების და
საკანონმდებლო დონეზე

X X X X X X X X X X

სამომავლო კომუნიკაციების ხელშეწყობა
საზოგადოების კონკრეტულ სეგმენტთან

X X X X X X X X X

1 - ყრუ პირები; 2 - საარჩევნო სუბიექტები; 3 - ყრუ პირთა ოჯახის წევრები,
4 - სურდო-თარჯიმნები; 5 - საზოგადოება, 6 - მედია; 7 - საარჩევნო სისტემის სრულყოფაზე
ორიენტირებული სახელმწიფო სტრუქტურები;
8- საარცევნო ადმინისტრაცია; 9 - სადამკვირვებლო მისიები; 10 - არასამთავრობო სექტორი.



თბილისი
2016

თბილისი
2016

პროექტის ეფექტი

1. ინოვაციურობა - პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ყველა ღონისძიება იყო სიახლე
მიზნობრივი ჯგუფებისთვის.

2. მასშტაბურობა და ხელმისაწვდომობა - პროექტმა მოიცვა საქართველოს სხვადასხვა
რეგიონი. მასშტაბურობა უზრუნველყო ვიდეოლექციის და საინფორმაციო შეხვედრების
გავრცელებამ ინტერნეტსივრცეში;

3. მრავალმხრივი შედეგი - პროექტის ფარგლებში განხორციელებულ ღონისძიებებს, გარდა
პროექტის მიზნისა ჰქონდა სხვა დამატებითი მიზნები და შესაბამისი შედეგები. კერძოდ:
• ჟესტური ენის, როგორც ერთ-ერთი საკომუნიკაციო საშუალების პოპულარიზაცია;
• საარჩევნო სუბიექტების, მედიის, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ყრუ პირთა

საჭიროებებთან დაკავშირებით;
• სამომავლო კომუნიკაციების ხელშეწყობა პოლიტიკურ სპექტრსა და შშმ პირთა კონკრეტულ

სეგმენტს შორის;
• საკანონმდებლო ორგანის მიერ სწორი პრიორიტეტების და საკანონმდებლო ცვლილებების

განსაზღვრის ხელშეწყობა ყრუ პირთა პრობლემების გადასაჭრელად;

4. გრძელვადიანი შედეგი - პროექტის ფარგლებში შესრულებული ამოცანები
ორიენტირებულია არა მხოლოდ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, არამედ მომავალში
ჩასატარებელ არჩევნებზე, განხორციელებული ღონისძიებებით ამაღლდა არა მხოლოდ
არჩევნებში მონაწილეობის, არამედ საზოგადოებრივ საქმიანობასა და ქვეყნის მართვაში
მონაწილეობის სურვილი.

ჩვენ მიერ განხორციელებული პროექტის
ეფექტი

უნდა განვიხილოთ
რამდენიმე მიმართულებით:
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მადლობა ყურადღებისთვის


