


პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარების 
ხელშეწყობა 2017 წელს გასამართი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 
ორგანოების არჩევნებისთვის 

 

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

 



 ფოთის, ზუგდიდის, წალენჯიხისა და მესტიის 
საოლქო საარჩევნო კომისიებში უფლებამოსილი 
პარტიების მიერ დასანიშნი წევრებისა და 
წარმომადგენლების მომზადება და კვალიფიკაციის 
გაზრდა 2017 წლის თვითმმართველობის 
არჩევნებისთვის; 

 არაკვალიფიციური პოლიტიკური პარტიების მიერ 
წარმოდგენილ პირთა მომზადება; 

 მხარეებს შორის კონფლიქტური სიტუაციების 
შემცირებისა და საარჩევნო პროცესში ღირსეული 
თამაშების წესების დამკვიდრებაში ხელისშეწყობა. 

 



 

 პროექტის ფარგლებში ჩვენ მოვამზადეთ 
(დავატრენინგეთ) კვალიფიციური პარტიების 
92 და არაკვალიფიციური პარტიების 40 
წარმომადგენელი (სულ 132)  

 აღნიშნული ტრენინგები ჩატარდა 
გრიგოლეთში, სასტუმრო “ანდამატში” 

 სატრენინგო მასალა დავამუშავეთ ტრენერებთან 
ერთად, ასევე  განისაზღვრა ტრენინგის 
დეტალური გრაფიკი და თემატიკა. 











  ტრენერებს მომზადებული ჰქონდათ სახალისო 
და ენერგიული ე.წ „ყინულის გალღობის“ 
თამაშები, სადაც ადამიანები უკეთ შედიან 
კონტაქტში და ტრენინგიც უფრო საინტერესო 
ხდება. იყო ასევე კონკრეტულად არჩევნების 
დღის პროცედურებთან დაკავშირებული 
თემატური სავარჯიშოები, საჩივრის შედგენის 
წესი, შემაჯამებელ ოქმი, ბიულეტენის ბათილად 
გამოცხადება და ა.შ. 











 ტრენერებთან ერთად  სატრენინგო მასალისგან 
შეიქმნა ბროშურა 

 ტრენინგის მონაწილეებს გადავეცით 
სერთიფიკატები 









   ყოველი ჯგუფის პირველი სატრენინგო დღე 
გამოირჩეოდა შედარებითი დაძაბულობით, 
გამომდინარე პარტიული დაპირისპირებებიდან. 
გვქონდა ცხარე პოლიტიკური დებატები, ასევე 
ძალიან ხშირი იყო დავები გენდერის საკითხებზე. 
პირველი სატრენინგო დღის შემდეგ შედარებით 
იხსნებოდა დაძაბულობა და უფრო 
კონსტრუქციულ  რეჟიმში მიმდინარეობდა 
მუშაობა, ბევრ შემთხვევაში დამეგობრდნენ 
განსხვავებული პოლიტიკური პარტიების და 
იდეოლოგიების მქონე ადამიანები, რაც ძალიან 
დადებითი მომენტია მომავალი არჩევნებისათვის, 
რადგან ხშირ შემთხვევაში უკვე ჩვენი 
ტრენინგებიდან გაცნობილ ადამიანებს მოუწევთ 
ერთად მუშაობა სხვადასხვა დონეზე. 



  საერთო ჯამში ტრენინგს დაესწრო პოლიტიკური 
პარტიების 132 წარმომადგენელი, ამათგან 62 ქალი და 
71 კაცი. გენდერული ბალანსი პრაკტიკულად დაცული 
იყო, რაც მისასალმებელია. 

 რაც შეეხება წარმომადგენლების განათლების ზოგად 
დონეს, ქვეყნის წამყვანი პოლიტიკური სპექტრის 
წევრები არიან მომზადებული მაღალ დონეზე, რამეთუ 
მონაწილეობა მიუღიათ მრავალ არჩევნებში. 
კონკრეტულად უმუშავიათ საარჩევნო ოლქებზე, 
უბნებზე, პარტიის შტაბებში და დაგროვილი აქვთ 
ძალიან დიდი გამოცდილება. ტრენინგის დამსწრეთა 
გარკვეული ნაწილი იყო  პარტიების ახალგაზრდული 
ორგანიზაციების წევრები. დარწმუნებული ვართ ჩვენი 
ტრენინგები სასიკეთოდ წაადგებათროგორც 
კვალიფიციურ ასევე არაკვალიფიციური პარტიებს. 
 



მადლობა ყურადღებისთვის 

       

                      

 


