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ორგანიზაციის შესახებ
 დაფუძნდა 2005 წელს თბილისში

 თავდაპირველი სახელწოდება-ტრენერთა საკვალიფიკაციო
ცენტრი

 ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში მოღვაწე პირთა
მომზადება/გადამზადება

 ადამიანის უფლებების ადვოკატირება და სარეაბილიტაციო
პროგრამების დანერგვა



პროექტის შესახებ

 პროექტის ფინანსური მხარდამჭერი-საარჩევნო სისტემების
განვითარების,რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი.

 პროექტის ხანგრძლივობა - 7 აგვისტო-7 ოქტომბერი 2016წ.

 პროექტის სამიზნე ჯგუფი-ბოლნისის რაიონში მცხოვრები
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და ეთნიკური
უმცირესობა.



მოსამზადებელი სამუშაოები

 მოწყვლადი ჯგუფების შესახებ ინფორმაციისა და
სტატისტიკის მოძიება

 პარტნიორების მოძებნა და თანამშრომლობისდამყარება

 პროექტის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება

 სამიზნე ჯგუფების შესახებ საკონტაქტო ინფორმაციის მოძიება



განხორციელებული აქტივობები

 საინფორმაციო ბუკლეტების მომზადება და დაბეჭდვა ქართულდა
აზერბაიჯანულ ენებზე

 ბუკლეტები გავრცელდა- ბოლნისის რაიონის სასამართლო,
მუნიციპალიტეტი, სოციალურიდაცვის სააგენტო, კულტურის
სახლი,რესურს ცენტრი, პოლიციის განყოფილებები, სკოლები

 ბოლნისის რაიონის სოფლებში-კაზრეთი, ქვემო ბოლნისი,
აკაურთა, კიანეთი, ბალიჭი,რაკელანი,რაჭისუბანი, ჭაპალა,
ბალახური



განხორციელებული აქტივობები

 ტრენინგისთვის სტუდენტების შერჩევა

 ტრენერთა ტრენინგის ორგანიზება თბილისში

 ბოლნისის რაიონში მცხოვრებმა 15-მა სტუდენტმა გაიარა
ტრენერთა ტრენინგი



განხორციელებული აქტივობები

 გადამზადებული სტუდენტების მიერ 10 შეხვედრა/სემინარის
ჩატარება ბოლნისის რაიონის სოფლებში

 სემინარების/შეხვედრების მიზანი - მოწყვლადი ჯგუფების
ცნობიერების ამაღლება არჩევნებთან და მათ უფლებებთან
დაკავშირებით.

 ასევე, საარჩევნო კულტურის განვითარება და საარჩევნო პროცესში
აქტიური, გააზრებული მონაწილეობა.



განხორციელებული აქტივობები

 შეხვედრა შშმ პირებთან და ეთნიკურ უმცირესობასთან

 იმიტირებული ხმის მიცემის პროცედურის გამართვა საარჩევნო
სისტემების განვითარების,რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის
წარმომადგენლების მიერ



განხორციელებული აქტივობები

 მომზადდადა გავრცელდა სოციალური რეკლამა/ვიდეო
რგოლი

 მოხდა თეატრალური დადგმისთვის საჭირო ჯგუფის მოძიება

 29 სექტემბერს და 6 ოქტომბერს სპექტაკლი გაიმართა
ბოლნისში

 შემაჯამებელი შეხვედრა



შედეგები

 არჩევნების მნიშვნელობასა და მასში მონაწილეობის თაობაზე მოხდა
მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ბოლნისში და ბოლნისის რაიონის 9
სოფელში

 შშმ პირებისა და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს ინფორმაცია
საარჩევნო უფლებებთან და პროცედურებთან დაკავშირებით სრულყოფილად
გაეცნო მათი სემინარებში ჩართვის, ბულეტების დარიგებისა და
საინფორმაციო პორტალის საფუძველზე

 მოხდა სტუდენტების დაინტერესება საარჩევნო თემატიკით, ქონდათ ახალი
ცოდნის მიღების შესაძლებლობა, მიენიჭათ ახალი კვალიფიკაცია (ტრენერები),
რომელიც მათ საშუალებას მისცემთ შემდგომშიც განახორციელონ აღნიშნული
საქმიანობა.



შედეგები

 ცესკოს და სწავლების ცენტრის მიერ გაწეული სამუშაოს
პოპულარიზაცია შშმ პირებისა და ეთნიკური უმცირესობების
უფლებების დაცვის კუთხით არჩევნებთან მიმართებაში

 მარტივად აღსაქმელი თეატრალური დადგმის მეშვეობით შშმ
პირებისა და ეთნიკური ჯგუფებისთვის ინფორმაცია მიწოდებული
იქნა მარტივად აღქმადი მეთოდით

 გამოცდილების გაზრდა არჩევნების თემატიკაზე მუშაობასთან
დაკავშირებით



მადლობა ყურადღებისთვის




