
  

ძლიერი პოლიტიკური პარტიები 
დემოკრატიული არჩევნებისთვის 

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი დამცველი 
1 მაისი - 1 აგვისტო 

2017 



  პროექტის მიზანი & განხორციელების არეალი 

 2017 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისთვის 
პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარების 
ხელშეწყობა საგანმანათლებლო-საინფორმაციო პროგრამის 
განხორციელების გზით. 
 
 
 
 

 მცხეთა-მთიანეთის  4  საარჩევნო ოლქი 
 
 მცხეთა, დუშეთი, ყაზბეგი, მთიანეთი; 

 



  პროექტში ჩართული პარტიები 

პროექტში სულ მონაწილეობდა 27 პოლიტიკური პარტია 

 

 18  კვალიფიციური პარტია; 

 9 არაკვალიფიციური პარტია; 

 სულ ტრენინგი გაიარა პოლიტიკური პარტიების 132 

წარმომადგენელმა;  

 



  გენდერული სტატისტიკა 

პროექტში მონაწილეთა 69%-ს ქალი (91), ხოლო 31%-ს მამაკაცი (41) 

შეადგენდა 

 

 

69 

31 



  ტრენინგის მოდული 

 
 არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტები;  

 ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნებისთვის 

მოქმედი საარჩევნო სისტემა საქართველოში;  

 ჩართული მხარეების საარჩევნო რეგისტრაცია, მათი უფლება-

მოვალეობები საარჩევნო პროცესში და საარჩევნო ეთიკა;  

 წინასაარჩევნო კამპანიის/აგიტაციის წარმოება და შეზღუდვები; 

 კონფლიქტების მართვა და საარჩევნო დავების გადაწყვეტის 

საერთაშორისო სტანდარტები;  

 კომუნიკაცია, გუნდური მუშაობა და ანგარიშვალდებულება;  

 ინკლუზიური არჩევნები (მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობა);  

 პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო შესაძლებლობების 

განვითარებაზე ორიენტირებული სასწავლო მოდული, - ქალი და 

პოლიტიკა   

 



  ქალი და პოლიტიკა   

ხატშეპსუტი 

ძვ. წ. ა. 1504 - 1482 

ანგელა მერკელი 

2002-2005- 



  სახელმძღვანელო & სერტიფიკატი 

 
დამხმარე სახელმძღვანელო 

ავტორები:  

ირინა ფუტკარძე 

დემეტრე ლომაძე 

ლიკა პაპუნაშვილი 

 



  ტრენინგები 

 4 ნაკადი - ოლქების მიხედვით 

 მცხეთა  12-16 ივნისი 

 დუშეთი  29 ივნისი - 3 ივლისი 

 თიანეთი  10 – 14 ივლისი 

 ყაზბეგი 22 – 26 ივლისი  

 

                                                 

  ლევან დოსმიშვილი   

 ბელა კუპრეიშვილი 

 დიმიტრი ახალაშივილი 

ტრენერები 



 ტრენინგების მსვლელობა 

 აქტიური სამუშაო ატმოსფერო 

 კომფორტული გარემო 

 ინტერქტიული ჩართულობა 

 თანამედროვე სწავლების მეთოდები 

 დეპოლიტიზირებული დისკუსიები 



 სწავლების ცენტრის კონტრიბუცია 

 საარჩევნო ციკლი და საარჩევნო ოპერაციების მართვა (საარჩევნო 

ადმინისტრაციის მოდელი და უფლებამოსილებები); 

 კენჭისყრის დღე და კენჭისყრის პროცესის სახელმძღვანელო 

პრინციპები; 

 არჩევნების საანდოობა და უსაფრთხოება; 

 

ტრენერი: დიმიტრი ახალშვილი 



  აქტივობები  

 გუნდური პრაქტიკული სამუშაოები; 

 გუნდური დამატებითი სავარჯიშოები; 

 თემატიკური დავალებები: 

 „ჰორიზონტალური ჯოხი“ 

 „დეზინფორმატორი თითი“ 

 ტრენინგის შემდგომი თამაშები 

 

 



  ინკლუზიური გარემო 

 პროექტის ფარგლებში, ტრენინგებში მონაწილეობას იღებდნენ 

სმენადაქვეიტებული პირები 

 სურდო თარჯიმნის მომსახურება უზრუნველყო ცესკოს სწავლების 

ცენტრმა 

 

 



  ბარიერები 

 კომუნიკაციია პარტიებთან 

 პარტიიების მობილიზაცია 

 არაზუსტი ინფორმაციის გავრცელება 

 „დაპირებები“ 

 უკვე ჩამოყალიბებული შეხედულებები  

 



  შედეგები 

 გაიზარდა პარტიათა წარმომადგენლების  ცნობიერების დონე 

 საარჩევნო პორცედურებისა და წესების უკეთ გაგება 

 მოხდა ახლებური მეთოდებისა და მიდგომების წარმოჩინება 

 მოხდა ინფორმაციის მნიშვნელოვანი ნაწილის გაცვლა 

მონაწილეებს შორის 

 ტრენინგის მონაწილეთა როლის შესახებ მეტის გაგება - არჩევნების 

ღიად და გამჭვირვალედ ჩატარებაში 

 კონსტრუქციული მიდგომების ჩამოყალიბება 

 კრიტიკული აზროვნების ახალი ელემენტების შეთვისება 

 



  

მადლობა ყურადღებისთვის! 


