
მოგესალმებით!



წარმოგიდგენთ
შედეგების

პრეზენტაციას



ჩვენი პროექტი:

შშმ პირებისა და კახეთის რეგიონში
მცხოვრები ეკომიგრანტების
მონაწილეობისათვის ხელშეწყობა 2016
წლის 8 ოქტომბერს გასამართი
საქართველოს პარლამენტის არჩევნების
პროცესში.

პროექტის ვადები:
07.08-07.10.16 წელი



ცესკო-ს თანადგომითა და სსიპ
,,საარჩევნო სისტემების
განვითარების, რეფორმებისა და
სწავლების ცენტრის“
დაფინანსებით

პროექტი განხორციელდა



.

პროექტის მთავარი მიზანი:
ყველასათვის ხელმისაწვდომი საარჩევნო გარემოს შექმნის
მიზნით, მაღალ დონეზე განხორციელებული საინფორმაციო
საარჩევნო კომპანიით, ჩართულობებით ხელი შევუწყოთ
კახეთის რეგიონში მცხოვრებ ეკომიგრანტებს და ზოგადად, შშმ
პირებს, მიწოდებული ახალი ინფორმაციით, დაბრკოლების
გარეშე მიიღონ აქტიური მონაწილეობა 2016 წლის 8 ოქტომბერს
გასამართ საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში, რათა
თითოეულმა ამომრჩეველმა, როგორც ქვეყნის მართვის პროცესში
მონაწილე აქტიურმა მოქალაქემ,  თავისუფლად განახორციელოს
საკუთარი საარჩევნო უფლება.



პროექტის ამოცანებია:

1. საარჩევნო ამომრჩევლებისათვის სრულფასოვანი საინფორმაციო სივრცის უზრუნველყოფის

ხელშეწყობა, საარჩევნო უფლებების რეალიზების საკანონმდებლო მექანიზმების გაცნობა;

2. საინფორმაციო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების და შეხვედრების ჩატარება, არჩევნების

გზით ქვეყნის მართვის პროცესში ამომრჩევლის მონაწილეობის სურვილის ამაღლების,

არჩევნებისადმი ელექტორატის სოციალური განწყობის გაუმჯობესება;

3.პროექტის ფარგლებში ადგილობრივი ხელისუფლებისა და საარჩევნო ადმინისტრაციის

საქმიანობის ორიენტირება ელექტორატის ინტერესების მიმართულებით, მოწყვლადი

ჯგუფების სოციალური ინტეგრაცია;

4.საარჩევნო გარემოს განახლების, ინფორმაციის გავრცელების, უბნების ადაპტირებისთვის

ხელშეწყობა და ამომრჩეველთა საარჩევნო უფლების დაუბრკოლებელი რეალიზაცია.



პროექტს ჰყავდა  ბენეფიციართა ორი
ჯგუფი:

ა) საქართველოს შშმ პირები;
ბ) კახეთის რეგიონში მცხოვრები

ეკომიგრანტები.



ფიზიკური შეზღუდვის მქონე
ამომრჩევლებისათვის შეუფერხებელი საარჩევნო

გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით:

1)  საარჩევნო ოლქების საზღვრების შეცვლის
გამო,www.pandusgeorgia.com-ზე  შევცვალეთ
საარჩევნო უბნების მახასიათებლები ბათუმში,

ქუთაისსა და რუსთავში, დავამატეთ ახალი
უბნები





ბათუმი



ქუთაისი



რუსთავი



2) გადავიღეთ
ადაპტირებული

რეკლამა, რომელიც
2 თვის

განმავლობაში
გადიოდა

სატელევიზიო
ეთერში





3) დავბეჭდეთ და
დავარიგეთ ფალერები





კახეთის რეგიონში მცხოვრები ეკომიგრანტების
მონაწილეობისათვის ხელშეწყობა 2016 წლის 8

ოქტომბერს გასამართი საქართველოს პარლამენტის
არჩევნების პროცესში

2016 წელი

პროექტის მეორე
ნაწილი



პროექტის ფარგლებში ეკომიგრანტებთან ჩვენ ვმუშაობდით
კახეთის მხარის ექვს საარჩევნო ოლქში: საგარეჯო, სიღნაღი,
დედოფლისწყარო, ყვარელი, ახმეტა, ლაგოდეხი.

გურჯაანში და თელავში ეკომიგრანტების კომპაქტური
დასახლებები არ ფიქსირდება.



ჩვენ წინასწარ ჩავატარეთ
საორგანიზაციო შეხვედრები:



ტრენინგების გრაფიკი

№ ტრენინგი ჩატარების ადგილი ჩატარების დრო პასუხისმგებელი

1 ახმეტა, სოფელი ქორეთი ყვარელწყლის საზოგადოებრივი
ცენტრი

9 სექტემბერი, 12:30 საათი ბელა სონღულაშვილი
591001011

2 ყვარელი, თივი ახალსოფლის გამგეობა 10 სექტემბერი, 11 საათი ბელა სონღულაშვილი
591001011

3 საგარეჯო, ნინოწმინდა ნინოწმინდის გამგეობა 11 სექტემბერი, 13 საათი ბელა სონღულაშვილი
591001011

4 ლაგოდეხი, ჰერეთისკარი ჰერეთისკარის სათემო ცენტრი 16 სექტემბერი, 12 საათი ბელა სონღულაშვილი
591001011

5 ლაგოდეხი, ფონა ფონას გამგეობა 17 სექტემბერი, 12 საათი ბელა სონღულაშვილი
591001011

6 ლაგოდეხი, არეშფერანი არეშფერანის გამგეობა 18 სექტემბერი, 11საათი ბელა სონღულაშვილი
591001011

7 სიღნაღი, ერისიმედი ერისიმედის სკოლა 23 სექტემბრი, 12 საათი ბელა სონღულაშვილი
591001011

8 დედოფლისწყარო, ფიროსმანი ფიროსმანის სკოლა 24 სექტემბერი, 12 საათი ბელა სონღულაშვილი
591001011



ტრენინგი ჩატარდა ორი მოდულით:
1. საარჩევნო სისტემები და
პროცედურები

2. ადაპტირებული საარჩევნო
უბანი და გამოწვევები



9 სექტემბერი- ტრენინგი ახმეტის მუნიციპალიტეტის
სოფელ ქორეთის ეკომიგრანტებთან





10 სექტემბერი -ტრენინგი ყვარლის
მუნიციპალიტეტის თივისა და მთისუბნის

ეკომიგრანტებთან





11 სექტემბერი- ტრენინგი საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტის

სოფელ ნინოწმინდის და წყაროსთავის
ეკომიგრანტებთან





16 სექტემბერი-ტრენინგი ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის სოფელ ჰერეთისკარის

ეკომიგარნტებთან





17 სექტემბერი-ტრენინგი ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის სოფელ ფონას

ეკომიგრანტებთან





18 სექტემბერი- ტრენინგი ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის სოფელ არეშფერანის

ეკომიგრანტებთან







23 სექტემბერი- ტრენინგი სიღნაღის მუნიციპალიტეტის
სოფელ ერისიმედის ეკომიგრანტებთან





24 სექტემბერი - ტრენინგი
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის
სოფელ ფიროსმანის ეკომიგრანტებთან





ვენახის აქცია



ჩატარდა პოპულარიზაციის
სამუშაოები:

• ჩვენს გვერდებზე სოციალურ ქსელში
განხორციელდა სერიოზული სამუშაოები

• გადავიღეთ ადაპტირებული სარეკლამო რგოლი,
რომელიც ყველა წამყვან ტელევიზიის ეთერში ორი
თვის განმავლობაში გადიოდა

• დარიგდა ორი სახეობის 1000 სარეკლამო-
საინფორმაციო ხასიათის ფლაერი და ა.შ.



ჩვენი სარეკლამო-საინფორმაციო კომპანია







ტრენინგების მონაწილეებს გადაეცათ 200-ზე
მეტი დიპლომი



მიგვაჩნია, რომ მომავალშიც
უწყვეტი ადვოკატირების პროცესი
მოგვცემს საშუალებას ვიცხოვროთ
დისკრიმინაციის გარეშე!



მადლობა დონორებს!



დიდი მადლობა ყურადღებისათვის!


