
სამოქალაქო საზოგადოების და 
დემოკრატიის განვითარების ცენტრი 

„პოლიტიკური პარტიების წევრების ტრენინგი-
იმერეთი“ 

 

1 მაისი - 1 აგვისტო 

 2017 წელი 
 

საგრანტო პროექტების განხორციელების პროცესში სწავლების ცენტრი, კონტრიბუციის სახით, 
უზრუნველყოფდა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების სწავლებას 

 



ა.(ა.)ი.პ. „სამოქალაქო საზოგადოების და 
დემოკრატიის განვითარების ცენტრის“ პროექტი 
„პოლიტიკური პარტიების წევრების ტრენინგი-
იმერეთი (სამტრედია, ვანი, ხონი, წყალტუბო)“ 
წარდგენილი იქნა საკონკურსო თემატიკაში - 

პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო 
შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა 
2017 წელს გასამართი ადგილობრივი 
თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და 
აღმასრულებელი ორგანოების არჩევნებისთვის.  



პროექტით 
გათვალისწინებული 

იყო იმერეთის 
რეგიონის 4 

მუნიციპალიტეტში 
(სამტრედია, ვანი, ხონი, 

წყატუბო) მოქმედი 
პოლიტიკური 

პარტიების 
წარმომადგენელების 5 

დღიან ტრენინგში 
მონაწილეობა 



პროექტის მიზანი : 

 იმერეთის რეგიონის 4 მუნიციპალიტეტში სამტრედია, 
ვანი, ხონი, წყალტუბო არსებული კვალიფიციური და 
არაკვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების 
ადგილობრივი ორგანიზაციების წევრების საარჩევნო 
ცნობიერების ამაღლება;  

  პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო შესაძლებლობების 
განვითარება; 

  პარტიების მიერ საოლქო საარჩევნო კომისიაში 
დასანიშნი წევრების და წარმომადგენლების 2017 წლის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის 
მომზადება.           



ამოცანები  
 იმერეთის რეგიონის 4 მუნიციპალიტეტში სამტრედია, ვანი, ხონი, 

წყალტუბო, არსებული კვალიფიციური და არაკვალიფიციური 
საარჩევნო სუბიექტების ადგილობრივი ორგანიზაციების წევრებისთვის 
5 დღიანი, არანაკლებ 27 საათიანი ხანგრძლივობის საინფორმაციო-
საგანმანათლებლო ტრენინგის ჩატარება; 

 საარჩევნო კანონმდებლობის არსებული ცოდნის და გამოცდილების 
გაღრმავება; 

  საარჩევნო საოლქო კომისიების მომავალი წევრების და 
წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლება; 

 სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წევრების ერთმანეთისთვის 
გაცნობა, დაახლოება, პირადი და საქმიანი ურთიერთობების 
ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. 



მიზნებისა და ამოცანების მიღწევის მიზნით  

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის 

და საოლქო საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო 

სუბიექტების წარმომადგენლებისთვის 

შემუშავდა შემდეგი სახის სასწავლო 

მოდულები: 

 



 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); 

 დროის მენეჯმენტი, ეტიკეტის დაცვა. 

 



ტრენერის/საარჩევნო 
ექსპერტის ვლადიმერ ბოჟაძის 

მიერ ტრენინგის 
მონაწილეებისათვის 
შემუშავებული იქნა 

სამახსოვრო/სახელმძღვანელო 
სადაც მათთვის საინტერესო 

და მნიშვნელოვანი საკითხებია 
მოცემული 



ტრენინგში მონაწილეთა რაოდენობა  

პარტია 

• 28 

მონაწილეები 

• 116 



მონაწილე ქალთა რაოდენობა - 62 
მონაწილე მამაკაცთა რაოდენობა - 54 

ქალი 53.44% 
მამაკაცი 46.56% 

პროცენტული მაჩვენებელი 



კვალიფიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების 
პროექტში მონაწილეობის სტატისტიკა: 

 საქართველოს კონსერვატიული პარტია - 5 

 მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს - 8 

 საქართველოს რესპუბლიკური პარტია - 1 

 ეროვნული ფორუმი - 2 

 ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო -8 

 თავისუფალი დემოკრატები -4 

 საქართველოს ლეიბორისტული პარტია -3 

 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა -8 

 ევროპული საქართველო -8 

 



კვალიფიციური პოლიტიკური პარტიების 
წარმომადგენლების პროექტში მონაწილეობის 
სტატისტიკა: 
 დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო -4 

 გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა-8 

 საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი -5 

 ქართველ ტრადიციონალისტთა კავშირი -4 

 თავისუფალი საქართველო -4 

 თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას გზა - 3 

 საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობა -3 

 ახალი ქრისტიან - დემოკრატები -4 

 მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის -4 

 სამოქალაქო პლატფორმა - ახალი საქართველო -4 

   

 

 



არაკვალიფიციური პოლიტიკური პარტიების 

წარმომადგენლების პროექტში მონაწილეობის სტატისტიკა: 

 
 საქართველოს მწვანეთა პარტია-2 

 სამართლიანი საქართველოსთვის-4 

 საქართველოს ევროპელი დემოკრატები-4 

 საქართველოს გზა-4 

 ახალი მემარჯვენეები-4 

 მემარცხენე ალიანსი- 4 

 ქართული დასი-4 

 



შედეგები: 

 ტრენინგის მიზნები და ამოცანები სრულად, თითქმის 
100% იქნა შესრულებული, პროექტის ყველა მონაწილე 
სრულად დაესწრო ტრენინგებს და მასში მეტ-ნაკლებად 
აქტიური მონაწილეობა მიიღო. წინასწარ განსაზღვრული 
132 მონაწილიდან ტრენინგებში ჩაერთო 116 მათგანი, რაც 
არის დაგეგმილის  87.87 %. 
 



დიდი მადლობა გვინდა გადავუხადოთ 
პოლიტიკურ პარტიებს 
თანამშრომლობისთვის,  

მონაწილეებს დაუვიწყარი დღეებისთვის, 
ტრენერებს საუკეთესო ტრენინგებისთვის 
და პროექტის განმახორციელებელ ჯგუფს 

გაწეული შრომისათვის  
 


