
თანამშრომლობა პოლიტიკური
პარტიების განვითარებისათვის



პროექტის მიზანი,არეალი,
მიზნობრივი ჯგუფი

 პოლიტიკური პარტიების ადამიანური რესურსის საარჩევნო
შესაძლებლობებისა და კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური გარემოს
განვითარების ხელშეწყობა, პოლიტიკური კულტურის განვითარებასა
და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა თანამშრომლობის
გაძლიერება.

 თბილისის ხუთი საარჩევნო ოლქი (ისანი, სამგორი, დიდუბე,
ნაძალადევი, გლდანი)

 12 კვალიფიციური და 12 არაკვალიფიციური პოლიტიკური პარტია



პროექტში ჩართული პარტიები
მპგ დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო

მპგ თავისუფალი საქართველო

მპგ სამოქალაქო პლატფორმა-ახალი საქართველო

მპგ ქართველ-ტრადიციონალისტთა კავშირი

მპგ ახალი ქრისტიან დემოკრატები

მპგ თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა

მპგ საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

მპგ საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობა

მპგ ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა

მპგ მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისათვის



პროექტში ჩართული პარტიები
 მპგ ახალი მემარჯვენეები
 მპგ მემარცხენე ალიანსი
 მპგ საქართველოს ევროპელი დემოკრატები
 მპგ ეროვნული ფორუმი
 მპგ პროგრესულ -დემოკრატიული მოძრაობა
 მპგ სამართლიანობის აღდგენის კავშირი -ხმა ერისა:უფალია ჩვენი სიმართლე
 მპგ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო
 მპგ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი
 მპგ საქართველო
 მპგ საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტია
 მპგ ქართული დასი
 მპგ დემოკრატიული განახლება- ჩვენი საქართველო გაბრწყინდება (ჩვენები)
 მპგ საქართველოს ერთიანობისა და განვითარების პარტია
 მპგ ეროვნული დემოკრატიული პარტია



სატრენინგო-საინფორმაციო მასალები



ტრენინგების გრაფიკი
ჯგუფი I – 9-12 ივლისი (მონაწილეთა რაოდენობა -25)

ჯგუფი II – 16-19 ივლისი (მონაწილეთა რაოდენობა -26)

ჯგუფი III – 29 ივლისი-1 აგვისტო (მონაწილეთა რაოდ. - 26)

ჯგუფი IV – 2-5 აგვისტო (მონაწილეთა რაოდენობა -25)

ჯგუფი V – 6-9 აგვისტო (მონაწილეთა რაოდენობა - 28)



ტრენინგები მიმდინარეობდა
სწავლება წარიმართებოდა საერთაშორისოდ აპრობირებული თანამედროვე ინტერაქტიული მეთოდოლოგიის
გამოყენებით ორი ტრენერის მიერ. საკითხების სიღრმისეული მიმოხილვისა და უკეთ შესწავლისათვის,
ტარდებოდა ჯგუფური სავარჯიშოები და ენერჯაიზერი. თითოეული სატრენინგო დღის დასასრულს წარმოებდა
განვლილი დღის შეფასება და მონაწილეთა ინტერაქტიული გამოკითხვა.

ტრენინგებში მონაწილეობა მიიღო 24 პოლიტიკური გაერთიანების (მათ შორის 12 კვალიფიციური და
12 არაკვალიფიციური) 130-მა წარმომადგენელმა და აქტივისტმა, რომელთაგან 86 (66%) იყო ქალი,
ხოლო 44 (34%) მამაკაცი.



საინფორმაციო კამპანია
პროექტის შესახებ საზოგადოების ცნობადობის ამაღლების და პარტიების მაღალი ჩართულობის

უზრუნველსაყოფად წარიმართა ეფექტიანი საინფორმაციო კამპანია. მომზადდა ინფორმაცია პროექტის
მიმდინარეობის შესახებ და განთავსდა ორგანიზაციის ვებ-გვერდსა და Facebook-ის გვერდზე, ასევე გავრცელდა
სხვადასხვა საინფორმაციო სააგენტოს საიტებზე:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=250345428862059&id=220261491870453&hc_location=ufi

https://www.facebook.com/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%94-moambe-
1674015882664220/?hc_ref=ARRxTNNNMZ6k_bcXEQjJ7m0gvZ6dQyQCZGFpAH6vQ8N0ZSil4rcadccc3rFqSSGwbGY&fref=nf

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1753695284683590&id=1661807773872342&hc_location=ufi

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1007557106088273&id=958119451032039&hc_location=ufi

https://www.facebook.com/Georgia-news-today-
158756081445333/?hc_ref=ARRJWwuzbhrOP291HH80W98m6BQ4R1hrfwKv9tevRnbDsH6YkdJiaTs44HUTuIjq8TY&fref=nf

http://unipress.ge/index.php?newsid=4898

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1787414441324363&id=1674015882664220&hc_location=ufi

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1007557106088273&id=958119451032039&hc_location=ufi



საინფორმაციო კამპანია

https://www.facebook.com/npleICDI/posts/1778737348878537?__xts__[0]=68.ARC5y_aIlRfVjkfFu8LPUrIWESMhmrw
WUa3wIRI3XDfyTHcP-McqxXW8FlaQQctzhdZa9r-
RPTaRl_G8zul3DHgO5_K8Vb4UG0nqTeYUYbkDDdYRbzfsINMA4iEc4Up0sQNPW662O1gb&__tn__=-R

https://www.facebook.com/npleICDI/posts/1797802270305378?__xts__%5B0%5D=68.ARAxdGdg8-
XPwWpyTih1IcWlYQZSoZ-
XeemYV_VaTgvcT2qqR5GeC6ti1QRz7_lr7tmU90_mxYnKzyHgRuLPjC3RJT8zwpLveNNH7EDCQbKV6am_I2oTwgTrRzNuAP
etHK6ayIcfE9Xa&__tn__=-R

https://www.facebook.com/npleICDI/posts/1810530205699251?__xts__%5B0%5D=68.ARCsWlh2cwHfHz7OAF2jHc0O
NQqi92PQvmTwLafFNOxlQgBPRE35JmtgM2XW1ptpKCzbhbst3PvYncvuc_3_vkfeD_YfYNrFIrglBnl2zya8U1VYBi99C1UJch
vnKIvuvasZ8bfoT-VK&__tn__=-R

https://www.facebook.com/npleICDI/posts/1816206715131600?__xts__%5B0%5D=68.ARBZCk6Xs_nHJ5PDYjYRupXlzK
KfmykcpdR9i7nvxSmTp_a4SE9Ld_TFyEDInGUltI5YkVlaQCjGj4J5BtmHoI0ftYTGX7jIgp-
yXUgQuuMnuLNLR8P8RIRAyBcD_47MX_yMvdt8uVAi&__tn__=-R

https://www.facebook.com/npleICDI/posts/1826459610772977?__xts__[0]=68.ARDrP1vXRGx8dP1iT1KtMQYK8CL51te
982vZkoxMENeMsi9cryf8U8Jo5Ve8lzWNOwcNw6_bB8kaL-
_bh3HB9E5Y12UdTOSsjkzbNG7kcAxGrilesy2bEm3SGCr__pxMngbzZEeSah9I&__tn__=-R

INFO ინფო- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1840945005958617&id=1661807773872342

Georgia news today- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=225368178117456&id=158756081445333



საინფორმაციო კამპანია

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=186389002015374&id=158756081445333&hc_location=ufi

მოამბე - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1875241642541642&id=1674015882664220

Region.ge - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=292661464630455&id=220261491870453

INFO ინფო- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1840945005958617&id=1661807773872342

Georgia news today- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=225368178117456&id=158756081445333



პროექტის შედეგები
თბილისის 5 საარჩევნო ოლქის მასშტაბით (ისანი, სამგორი, დიდუბე, ნაძალადევი, გლდანი), მნიშვნელოვნად
ამაღლდა 24 პოლიტიკური გაერთიანების (12 კვალიფიციური და 12 არაკვალიფიციური) 130 წარმომადგენლის
კვალიფიკაციის დონე ისეთი საკითხების ირგვლივ, როგორიცაა:

პოლიტიკური პარტიების სტრუქტურა, მენეჯმენტი (საერთაშორისო პრაქტიკა) და უფლებრივი მდგომარეობა;

პოლიტიკური კულტურა არჩევნებში, დებატები და საარჩევნო ეთიკა (პროფესიული, ეთიკური სტანდარტები
და კომუნიკაცია საარჩევნო პროცესში ჩართულ მხარეებთან);

პარტიებისა და კანდიდატების თანაბარი შესაძლებლობები საარჩევნო პროცესში;

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მექანიზმები;

პარტიის როლი უსაფრთხო საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფაში;

ქალთა მონაწილობის გაზრდის შიდა პარტიული მექანიზმები;

პერსონალის და მოხალისეების მართვა და სხვა აქტუალური საკითხები



პროექტის შედეგები
გაძლიერდა კვალიფიციური და არაკვალიფიციური პოლიტიკური გაერთიანებების წარმომადგენლებისა და

აქტივისტების საარჩევნო კვალიფიკაციის დონე. მოხდა მათი დეტალური ინფორმირება საარჩევნო
პროცესების, წინასაარჩევნო კამპანიების, პოლიტიკური კულტურის, დებატების, კანდიდატთა თანაბარი
შესაძლებლობისა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ. პოლიტიკური გაერთიანებების
წარმომადგენლებმა მიიღეს მრავალპარტიულ გარემოში სწავლისა და მუშაობის გამოცდილება, რამაც ჩვენი
აზრით ხელი შეუწყო მათ შორის ურთიერთპატივისცემის კულტურის დამკვიდრებას.

მოხდა პოლიტიკური გაერთიანებების შიდაპარტიული დემოკრატიის წახალისება და მათი ადამიანური
რესურსის გაძლიერება, აღნიშნული უზრუნველყოფს პარტიების სწრაფ და მოქნილ მენეჯმენტს, რაშიც
მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს მიღებული ცოდნა დროის მენეჯმენტის, ინფორმაციის გაცვლის ეფექტური
მექანიზმების, კონფილქტების მართვისა და გუნდური მუშაობის პრინციპებს შესახებ.

მოხდა მოხალისეობრივი საქმიანობის წახალისება როგორც აქტიური მოქალაქის გამოკვეთის, სამოქალაქო
ჩართულობის გაზრდის მიზნით.

პოლიტიკური გაერთიანებების წარმომადგელები აღიჭურვენ იმ აუცილებელი ცოდნითა და უნარჩვევებით
რაც მნიშვნელოვანია, პარტიების მიერ საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიებში კვალიფიციური წევრების
ან/და წარმომადგენლების დანიშვნისას.



მცირე ამონარიდები მონაწილეთა შეფასებებიდან

ტრენინგი იყო საინტერესო, არ იყო დამღლელი და მოსაბეზრებელი. ყველანი აქტიურად ვიყავით ჩართული.
ასევე ძალიან ბევრი ინფორმაცია მივიღე ტრენინგის განმავლობაში ჩემთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე;

ძალიან საინტერესო ნაყოფიერი და აქტიური დღე იყო. თემატიკა აქტუალური და მრავლისმეტყველი
ტრენერები საუკეთესოები, კომპეტენტურები და დადებითები. მადლობა;

ტრენინგი მიდიოდა დინამიკურად, იყო საინტერესო და მასალა სრულად შესაბამისობაში იყო
მოლოდინებთან. ჯგუფს 100%-იანი შესაძლებლობა გვქონდა ჩართლები ვყოფილიყავით ლექციის
მსვლელობაში მსჯელობა იყო ღია და ყველას გვქონდა შესაძლებლობა საკუთარი აზრი გამოგვეხატა;

მადლობა მთელ გუნდს, როგორც ორგანიზატორებსა და ტრენერებს, ასევე წამომადგენლებს თითოეული
პარტიიდან მეგობრული, თავისუფალი, მხიარული არმოსფეროსთვის;

განსაკუთრებით საინტერესო არის პრაქტიკული სამუშაოები, ვინაიდან სწორედ ეს განაპირობებს საკითხის
რეალურ აღქმასა და გაცნობიერებას და ტრენინგის პროდუქტიულობას;

ტრენინგის სტრუქტურა და შემადგენლობა არის სწორად შერჩეული. ტრენინგები გაჯერებული იყო
აქტივობებით, რომელიც როგორც მსმენელს მოდუნების საშალებას არ მაძლევდა, მადლობა ორგანიზატორებს.



თანამშრომლობა პოლიტიკური
პარტიების განვითარებისათვის


