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შშმ პირებისა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების 

ინფორმირება და  საარჩევნო პროცესში სამოქალაქო 

ჩართულობის დონის ამაღლების ხელშეწყობა  2018 

წლის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის  







პროექტის მთავარი მიზანი 

ბენეფიციარი  ამომრჩევლის ინფორმირება, საარჩევნო პროცესში სამოქალაქო 
ჩართულობის დონის ამაღლება, თეორიული ცოდნის გაღრმავება, ინკლუზიური 
საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა, გენდერულად დაბალანსებული და 
თანაბარი გარემოს ხელშეწყობა,  

პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება, მიღებული გამოცდილების 
გაზიარების შესაძლებლობის გაფართოების ხელშეწყობა და არჩევნების 
პოპულარიზაცია,  

რათა ხელი შეგვეწყო ქვეყანაში მცხოვრებ ეტლითმოსარგებლე შშმ პირებისა და 
სხვა მოწყვლად ჯგუფებისათვის  ბარიერების გარეშე მიეღოთ მონაწილეობა  
საქართველოში 2018 წელს გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში, ამავე 
პერიოდში  ჩატარებული საგანმანათლებლო-საინფორმაციო ტრენინგების, ჩვენს 
ვებ-გვერდზე www.pandusgeorgia.com ადაპტირებული საარჩევნო უბნების შესახებ 
ინფორმაციის დადების, რეკლამირების, ინფორმაციის გავრცელების და სხვა 
ფორმატის ღონისძიებების გზით.  

http://www.pandusgeorgia.com/


 ჩვენი ამოცანა : 
 საქართველოში მცხოვრებ ყველა ეთნიკური ჯგუფის 

ეტლით მოსარგებლე შშმპ ამომრჩეველს გენდერული 
კუთვნილების მიუხედავად და სხვა მოწყვლად ჯგუფებს, 
მათ შორის იძულებით გადაადგილებულ პირებს არსებული 
ადაპტირებული საარჩევნო უბნების შესახებ ინფორმაციის 
გადაცემის გზით შევუქმნათ თანაბარი პირობები იმისთვის, 
რომ შეუფერხებლად, ბარიერების გარეშე, განახორციელონ 
თავისი კონსტიტუციური უფლება-მიიღონ მონაწილეობა 
არჩევნებში, გავავრცელოთ ამის შესახებ ინფორმაცია. 



პროექტის აქტივობები 
განხორციელდა 8 რეგიონში: 











ჩვენი საინფორმაციო-სარეკლამო კამპანია:  



ჩვენი ადაპტირებული სარეკლამო რგოლი 













ტრენინგები გაიმართა ორ სესიად 



საქართველოს საარჩევნო სისტემა,   
საარჩევნო პროცედურები და არჩევნების დღის 

მოდელირება  

პირველი სესია 



მოწყვლადი ჯგუფების არჩევნებში მონაწილეობის მნიშვნელობა-  
შშმპ უფლებები საარჩევნო პროცესებში და ადაპტირებული საარჩევნო 

უბნები.  

 

მეორე სესია 





ფასანაური 



ბაკურიანი 







მანგლისი 







შილდა 







ბერძენაული 





შორაპანი, ქვემო ნატანები, ქვემო ჩაქვი  
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საარჩევნო 
სელფი 


















