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პროექტის ზოგადი მიმოხილვა 
          2017 წლის ადგილობრივი თვითმართელობის ორგანოების 

არჩევნების წარმატებით ჩატარებისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს,  
როგორც ელექტორატის საარჩევნო პროცესში ინტეგრირებას, ისე 
მისი ინფორმირებულობის ამაღლებას, სამოქალაქო  
პასუხისმგებლობის გაზრდასა და განვითარებას. ეს კიდევ უფრო 
მნიშვნელოვანი ხდება გენდერული თანასწორობისა და მოწყვლადი 
ჯგუფების ინტერესთა ჭრილში. 
        ქალების/ ახალგაზრდა გოგონების და შშმ ქალების პოლიტიკურ 
პროცესებში მონაწილეობისა და აქტივიზაციის ერთ-ერთ  
შემაფერხებელ ფაქტორს პოლიტიკური კულტურის დაბალი დონე , 
საკუთარი უფლებების დაბალი ცნობადობა და პოლიტიკური 
წიგნიერების სიმწირე განაპირობებს, რაც ქმნის ბარიერს  
პოლიტიკური აქტიურობისა და  განსაკუთრებით საარჩევნო 
უფლებების რეალიზაციისათვის. ამიტომ ქვეყნის პოლიტიკურ 
ცხოვრებაში ქალთა სრულფასოვანი ინტეგრაციის პროცესის 
ხელშეწყობისათვის მნიშვნელოვანი ასპექტია   მათი  
ინფორმირბულობის ხარისხის ზრდა,  სამოქლაქო და საარჩევნო 
კულტურის ამაღლება და სოლიდარობა, არჩევნების 
პოპულარიზაცია და დემოკრატიული ფასეულობების განვითარება. 
წინამდებარე  პროექტი სწორედ  ამ პრობლემების პოზიტიურად 
გადაწყვეტის ხელსეწყობისკენ არის მიმართული.      



   
პროექტის მიზანი 

 2017 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის 
არჩევნებისთვის ქალთა/ ახალგაზრდა გოგონათა 
და შშმ ქალთა საარჩევნო შესალებლობების 
გაძლიერების ხელშეწყობა, მათი 
ელექტორალური ცნობიერების ამაღლების, 
პოლიტიკური თვალსაწიერის გაფართოებისა და 
ინფორმირებულობის ამაღლების გზით, რაც 
ხელს შეუწყობს საზოგადოების ამ მეტად 
მნიშვნელოვანი ნაწილის ინტერესების 
რეალიზებას და გაზრდის მათი ჩართულობის 
ეფექტურობას  ქვეყნის პოლიტიკურ ცხობრებაში.  



  
პროექტის სამიზნე ჯგუფი  

 

პროექტში  მონაწილეობა მიიღო 82 ბენეფიციარმა , 

 მათ შორის:  

 ქალებმა/ახალგაზრდა გოგონებმა; 

 შშმ ქალებმა. 

 



  

 
განხორციელებული აქტივობები: 

 
  

 

  11 სქტემბერს ჩატარდა სემინარი თემაზე ,, გენდერული 
თანასწორობის აქტუალური პრობლემები“, რომელსაც 
წარუძღვა პროფესორი ჩარიტა  ჯაში. 

    სემინარს სტუმრის სტატუსით ესწრებოდნენ ა(ა)იპ 
,,ქალთა რესურსცენტრის თავმჯდომარე ლიკა ნადარაია და 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების 
საქართველოს  ეროვნული პლატფორმის  გენდერული 
ქვეჯგუფის  კორდინატორი ქეთევან კურცხალია . 
   





 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 სექტემბერს, ბენეფიციართა თხოვნით, მოეწყო კენჭისყრის დღის 
სიმულაცია. ყველა საჭირო ინვენტარით  დიდიუბისა და და ჩუღურეთის 
საოლქო საარჩევნო კომისიებმა მოგვამარაგეს, რისთვისაც მათ დიდ 
მადლობას ვუხდით. კენჭისყრის მიმდინარეობაზე დაკვირდებისათვის 
მოვიწვიეთ ა(ა)იპ ,,ახალი თაობა-დემოკრატიული საქართველოს“ 
თავმჯდომარე  ნატო ხოხიაშვილი, რომელმაც პროცესი დადებითად 
შეაფასა.  ბენეფიციარებს საინფომაციო მასალასთან ერთად დაურიგდათ 
საარჩევნო კოდექსი და კენჭისყრის დღის პროცედურების 
სახელმძღვანელო ბროშურები.  





     23 სექტემბერს  გაიმართა მრგვალი მაგიდა თემაზე  
,,ადგილობრივი თვითმართველობა და არჩევნები“. 
დიკუსიამ მაღალი აქტიურობის ფონზე ჩაიარა. პროექტის 
მონაწილებს გადაეცათ პროექტის ფარგლებში შექმნილი  
საინფორმაციო მასალა და  ა(ა)იპ ,,თავისუფალი 
არჩევანის“ მიერ შედგენილი  ბროშურა ,, ქალთა 
მოძრაობის ისტორიული ასპექტები საქართველოში“, 
რომელშიც მოთხრობილია  პირველი  ქართველი  
ფემინისტების  მიერ  განვლილი ცხოვრების და ბრძოლის 
გზებზე,  1906 წელს  გაზეთ ივერიაში დაბეჭდილ მიხეილ 
ჯავახიშვილის წერილზე ,, ქალთა  მოძრაობის 
ისტორიიდან“, საქართველოს არჩევნების ისტორიასა და 
სხვა.   





                     25 სექტემბერს შედგა პროექტის ,,ქალები  თავისუფალი      
არჩევანისათვის“ და  აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო 
საზოგადოების საქართველოს ეროვნული პლატფორმის გენდერული 
ქვეჯგუფის ერთობლივი  ღონისძიება-მრგვალი მაგიდა , რომელიც 
მიეძღვნა გენდერული თანასწორობის პრობლემების დაძლევის გზების 
ძიებას,  ქალთა /ახალგაზრდა გოგონათა და შშმ ქალთა პრობლემებს, მათ 
სოციალიზაციას და   აქტივიზაციას საარჩევო პროცესებში. დისკუსიაში 
მონაწილეობა მიიღო შშმ -წარმომადგენელმა, სახალხო დამცველთან 
არსებული მონიტორინგის ჯგუფის წევრმა ნათია გოგოლაშვილმა. 
დისკუსიას წარუძღვა  ლიკა ნადარაია. 





           
               
 

        30 სექტემბერს მოეწყოს პროექტის დასკვნითი ღონისძიება- 
საინფორმაციო/გასვლითი აქცია თბილისის ხალხმრავალ 
ადგილებში, სადაც პროექტის ფარგლებში დამზადებული 
საინფორმაციო მასალები გადაეცათ  ქალბატონებს , მათი 2017 
წლის არჩევნებში აქტივიზაციის ამაღლების ხელშეწყობის 
მიზნით. გაიმართა სახელდახელო  დისკუსიები.   





პროექტის ფარგლებში დამზადებული 
საინფორმაციო/შემეცნებითი მასალა 

1. ბლოკნოტი; 

2. კალენდარი; 

3. ბანერი; 

4. კალმები; 

5. ჭიქები; 

6. ყელსახვევი; 

7. მაისური;~ 

8. სამაჯური 

9. სასაჩუქრე 
პარკი 
სტიკერით. 

 

 

 

 

 



ბროშურა 
 
 
 

საინფორმაციო ფლაერი 



    პროექტში მოწვეულ იქნენ სამეცნიერო 
საზოგადოების წარმომადგენლები, ქალთა 
უფლებების დამცველები და ექსპერტები, 
რამაც ხელი შეუწყო ბენეფიციართა 
ცნობადობისა და სანდოობის  ამაღლებას  
სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობისადმი. 

   

     სექტემბრის ბოლო რიცხვებში, 
ტემპერეტურის  მკვეთრი  ცვალებადობის 
გამო, საგარეჯოს ბავშვთა სიმღერისა და 
ცეკვის ანსამბლ ,, რესილა“-ს კონცერტი 
მუშტაიდის პარკის ღია სცენაზე ვერ ჩატარდა.  

     

 

კონტრიბუცია 



შედეგები 

1. გაიზარდა ცნობადობა ქალთა, მათ შორის შშმ ქალთა, 

       თანასწორობის საკითხებისადმი; 

2. გაიზარდა ინფორმირეულობა საქართველოში ქალთა 

      მოძრაობის ტრადიციებზე; 

3. გაიზარდა  ინფორმირებულობა საარჩევნო  საკითხებისადმი; 

4.  ამაღლდა მოქალაქეობრივი თვითშეგნების დონე; 

5. გაიზარდა აქტივიზაცია  2017 წლის ადგილობრივი 

     თვითმართველობის ორგანოების არჩევნებში 

     მონაწილეობისთვის; 

6. ამაღლდა პოლიტიკური კულტურა;  

7. გაიზარდა ა(ა)იპ ,,თავისუფალი არჩევანის“ ცნობადობა. 

 



გამოწვევები 

საზოგადოებაში ქალთა პრობლემების 
დაბალი ცნობადობა. 

ქალთა პოლიტიკური რესურსების 
სწორად და ეფექტურად გამოყენების 
რეალიზაცია.  



გმადლობთ ყურადღებისთის!  


