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 პროექტგი დაფინანსდა სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმების და სწავლების ცენტრის მიერ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 2020 წლის საგრანტო კონკურსი 

 
 საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა 

და სწავლების ცენტრი 
 

 ორგანიზაციის მიზნები და ამოცანები 
 პროექტის განხორციელების არეალი - წალკის, 

თეთრიწყაროს, დმანისის მუნიციპალიტეტები. 
 
 

                            
                                         ძლიერი საქართველოსთვის 
 



 
 

 ამომრჩეველთა ინფორმირება 2020 წლის საქართველოს 
საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით; 

 პოლიტიკურ ცხოვრებაზე ზეგავლენის ხელშეწყობისთვის 
მოქალაქეების სამოქალაქო განათლება; 

 ამომრჩევლებში საარჩევნო კულტურის ამაღლება; 

 არჩევნების გზით ქვეყნის მართვის პროცესში აქტიურად ჩართვა; 

 ამომრჩეველთა აქტივობის გაზრდა; 

 უსაფრთხო საარჩევნო გარემოს ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. 
 

 

                     ძლიერი საქართველოსთვის. 



 
  ამომრჩეველთა ინფორმირებულობა 2020 წლის 

საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის; 
 

 პოლიტიკურ ცხოვრებაზე ზეგავლენის 
ხელშეწყობისთვის  ამომრჩევლების საარჩევნო ქცევის 
ფორმირება; 
 

 საკონსტიტუციო ცვლილებების გაცნობა საპარლამენტო 
არჩევნებთან დაკავშირებით; 

 პანდემიასთან დაკავშირებით უსაფრთხოების ზომების 
დაცვა. 
 

                     ძლიერი საქართველოსთვის 
 
 



 
 სამიზნე  ჯგუფში საპარლამენტო არჩევნების საკითხებზე 

ინფორმირებულობის ამაღლება; 
 არჩევნების მიმართ შესაბამისი სოციალური განწყობების 

ფორმირების ხელშეწყობა; 
 ამომრჩეველთა ინტერესების გაზრდა საარჩევნო პროცესისადმი; 
 ამომრჩევლებში არჩევნებში ჩართულობის მაღალი ხარისხის 

უზრუნველყოფა; 
 უსაფრთხო საარჩევნო გარემოს ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. 

 
 
 

 
                       ძლიერი საქართველოსთვის 

 
 



 პროექტის განხორციელებისთვის შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, 
რომლის შემადგენლობაში შევიდნენ პროექტის ხელმძღვანელი, 
პროექტის მენეჯერი, შეხვედრების  კოორდინატორი და 
ფინანსური მენეჯერი. 

 ჯგუფმა  დასახა გეგმა პროექტის წარმატებით 
განხორციელებისთვის და საგრანტო განაცხადში აღნიშნული 
მიზნების მიღწევისთვის. 

 პირველ ეტაპზე გაფორმდა შრომითი ხელშეკრულებები 
პროექტის განმახორციელებელი გუნდის წევრებთან, გაფორმდა 
ხელშეკრულებები პროექტით გათვალისწინებულ შესყიდვებზე.  
შეიქმნა დეტალური  პროგრამა. 



ღონისძიება თვე, რიცხვი 

მოსამზადებელი სამუშაოები, 
სამუშაო ჯგუფის შეკრება 

25.09.2020 
26.09.2020 

ქ.თბილისი 

ხელშეკრულებების გაფორმება, 
კონტრაქტების გაფორმება 

27.09. 2020 
29.09..2020 

ქ.თბილისი 

მოხდა შესყიდვების 
განხორციელება 

01.10.2020 
03.10.2020 
 

ქ.თბილისი 

ღონისძიება თვე, რიცხვი 

მოსამზადებელი სამუშაოები, 
სამუშაო ჯგუფის შეკრება 

25.09.2020 
26.09.2020 

ქ.თბილისი 

ხელშეკრულებების გაფორმება, 
კონტრაქტების გაფორმება 

27.09. 2020 
29.09..2020 

ქ.თბილისი 

მოხდა შესყიდვების 
განხორციელება 

01.10.2020 
03.10.2020 
 

ქ.თბილისი 

დამზადდა საინფორმაციო 
მასალები 
 
 
 

05.10.2020 
09.10.2020 
 

ქ.თბილისი 

ღონისძიება თვე, რიცხვი 

მოსამზადებელი სამუშაოები, 
სამუშაო ჯგუფის შეკრება 

25.09.2020 
26.09.2020 

ქ.თბილისი 

ხელშეკრულებების გაფორმება, 
კონტრაქტების გაფორმება 

27.09. 2020 
29.09..2020 

ქ.თბილისი 

მოხდა შესყიდვების 
განხორციელება 

01.10.2020 
03.10.2020 
 

ქ.თბილისი 

დამზადდა საინფორმაციო 
მასალები 
 
 
მოეწყო  საინფორმაციო 
შეხვედრები ქვემო ქართლის 
მოსახლეობასთან 
 
 
შეჯამდა პროექტის საბოლოო 
ანგარიში სასწავლო 
ცენტრისთვის წარსადგენად 
 
 
 

05.10.2020 
09.10.2020 
 
 
12.10.2020 
19.10.2020 
 
 
 
20.10.2020 
25.10.2020 

ქ.თბილისი 
 
 
 
წალკა, თეთრიწყარო, დმანისი 
 
 
 
 
ქ.თბილისი 





 

 პირველ ეტაპზე გაფორმდა შრომითი 
ხელშეკრულებები ჯგუფის წევრებთან. გაფორმდა 
ხელშეკრულებები პროექტით გათვალისწინებულ 
შესყიდვებზე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                            ძლიერი საქართველოსთვის 

 



 

 

 პროექტის მიზნებისა და დაგეგმილი ღონისძიებების 
განხორციელებისთვის მომზადებული იქნა ვიზუალური მასალა  
ბლოკნოტები, ბუკლეტები, ფლაერები და ფლიფჩარტის ქაღალდი. 

 ბუკლეტებში აღწერილი იყო საარჩევნო პროცედურები  COVID19-ის 
პირობებში, არჩევნების საერთაშორისო სამართლის პრინციპები და 
ხმის მიცემის პროცედურები. 

 ფლაერში ნათლად იყო აღწერილი ძირითადი საკანონმდებლო 
ცვლილებები. 

 პროექტი დაიწყო 2020 წლის 25 სექტემბერს და დასრულდა 2020წლის 
25 ოქტომბერს. 
 

                                                      

                                                                    ძლიერი საქართველოსთვის 





 ჩვენი სამიზნე ჯგუფი იყო შერეული ამომრჩეველი. 

 ამომრჩეველთა ინფორმირების მიზნით, წალკის, 
თეთრიწყაროსა და დმანისის მუნიციპალიტეტებში ღია 
სივრცეში მოეწყო საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრები, 
ტრენერთან ერთად ამომრჩევლებს ვაცნობდით დეტალურ 
ინფორმაციას საპარლამენტო არჩევნების საკითხებთან 
დაკავშირებით, ვესაუბრებოდით ხმის მიცემის 
პროცედურებზე, მათ როლზე ქვეყნის დემოკრატიულ 
განვითარებაში. სამოქალაქო პასუხისმგებლობაზე. 

 ვაწვდიდით ინფორმაციას მათი უფლება-მოვალეობების 
შესახებ. პანდემიის პირობებში უსაფრთხოების დაცვაზე. 

 
 

 

 

 

 

 









 პროექტის განხორციელების შედეგად ამაღლდება 
ამომრჩეველთა ჯგუფის სამოქალაქო და საარჩევნო 
კულტურა. ამაღლდება მათი ცნობიერების დონე. მოხდება 
სახელმწიფოებრივი აზროვნების უფრო მეტად განვითარება. 
ყველა ამომრჩეველი გააცნობიერებს იმ ფაქტს, რომ მისი ხმა 
შეიძლება იყოს გადამწყვეტი ქვეყნის განვითარებისთვის. 

 

 შემაფერხებელ გარემოებებს ადგილი არ ჰქონია. 

 
 

                                                                  ძლიერი საქართველოსთვის 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




