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1  მ ა ი ს ი  - 1 ი ვ ლ ი ს ი  
2 0 1 7  წ ე ლ ი  



პროექტი განხორციელდა  

 სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების,  

რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის  

ფინანსური მხარდაჭერით (2017 წლის 3 თებერვალს  
გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის ფარგლებში). 

  

 

-აჭარის 3 საარჩევნო ოლქის  27 საარჩევნო 
სუბიექტის 99  წარმომადგენელმა მიიღო 
ინფორმაცია 8 სატრენინგო მოდულის 
შესახებ; 
- სწავლების ცენტრმა იმავე რაოდენობის 
ბენეფიციართან ჩაატარა ტრენინგი 
საკუთარი მასალის მეშვეობით ; 



“თქვენი პროფესიონალიზმი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების 

გამჭვირვალობისთვის” 
 

 

პროექტის მიზნები: 

ჩართულ მხარეებს შორის კომუნიკაციის ნაკლებობა და უმეტეს 
შემთხვევაში   ინფორმაციის მიღებისა და გაცვლის რისკების შემცირება; 

გარკვეული საკითხების მიმართ ერთგვაროვანი დამოკიდებულების 
უქონლობა, რაც თავისთავად ხელისშემშლელ ფაქტორად  შეიძლება 
იქნას აღქმული თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების 
განხორციელებისა და ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული პრინციპების 
დაცვის საქმეში; 

პროფესიონალიზმის ამაღლება საარჩევნო პროცესებში ჩართულ მხარეებში, 
კერძოდ საოლქო კომისიების წარმომადგენლებისთვის. 

 

 



“თქვენი პროფესიონალიზმი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების 

გამჭვირვალობისთვის” 
 

ააიპ საქართველო მშვიდობისათვის  ამა წლის  1 მაისდან 1 

ივლისამდე მიმდინარე პროექტის " პროფესიონალიზმი 

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების 

გამჭვირვალობისათვის " ფარგლებში მიმდინარე 

ტრენინგების კურსს 2017 წლის 29 მაისიდან 23 ივნისის 

ჩათვლით აჭარის სამი  საარჩევნო ოლქიდან (ბათუმი, 

ქობულეთი, ხელვაჩაური) დაესწრო 99 ბენეფიციარი, 

რომლებიც წარმოადგენდნენ 27 პოლიტიკურ სუბიექტს. 



“თქვენი პროფესიონალიზმი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების 

გამჭვირვალობისთვის” 
 
სამიზნე აუდიტორია: 

 ააიპ საქართველო მშვიდობისათვის  ამა წლის  1 მაისიდან 1 

ივლისამდე მიმდინარე პროექტის " პროფესიონალიზმი 

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების 

გამჭვირვალობისათვის " ფარგლებში ჩაატარა ტრენინგების 

კურსი 2017 წლის 29 მაისიდან 23 ივნისის 

ჩათვლით,რომელსაც აჭარის სამი  საარჩევნო ოლქიდან 

(ბათუმი, ქობულეთი, ხელვაჩაური) დაესწრო 99 

ბენეფიციარი. ისინი  წარმოადგენდნენ 27 პოლიტიკურ 

სუბიექტს. 



“თქვენი პროფესიონალიზმი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების 

გამჭვირვალობისთვის” 

 სამიზნე აუდიტორია: 
 

მათ შორის კვალიფიციური პოლიტიკური 
სუბიექტები: 

1.ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო -6    

2.მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს-6 

3.ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა-6    

4.ქრისტიან კონსერვატიული პარტია-6 

5.საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი-6 

6. გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა-6 

7. ახალი ქრისტიან დემოკრატები -3 

8.საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა 
პოლიტიკური ალიანსი-3 

9.დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო-
3 

10.სამოქალაქო პლატფორმა -ახალი საქართველო-3 

11თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას გზა-3 

12.თავისუფალი დემოკრატები-3 

13.თავისუფალი საქართველო-3 

14.კონსერვატიული პარტია-3 

   15.საქართველოს ლეიბორისტული პარტია-3 

   16.სახელმწიფო ხალხისთვის-3 

   17.საქართველოს რესპუბლიკური პარტია-3 

   18.ქართველ ტრადიციონალისტთა კავშირი-3 

   19.ეროვნული ფორუმი-3 

   არაკვალიფიციური პოლიტიკური სუბიექტები: 

   20.ახალი მემარჯვენეები- 3 

   21.ევროპელი დემოკრატები- 3 

   22.ქართული დასი-3 

   23.ეროვნულ დემოკრატიული პარტია-3 

   24.პროგრესულ დემოკრატიული პარტია-3 

   25.რეფორმატორები-3 

   26.საქართველოს სახალხო პარტია-3 

   27.ჩვენები-3 

 

 



“თქვენი პროფესიონალიზმი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების 

გამჭვირვალობისთვის” 
 

 

სულ 99 ბენეფიციარი 

 კვალიფიციური პოლიტიკური სუბიექტის 

   75 წარმომადგენელი   

 არაკვალიფიციური პოლიტიკური 
სუბიექტის 

  24 წარმომადგენელი 
 



“თქვენი პროფესიონალიზმი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების 

გამჭვირვალობისთვის” 
 

 

მათ შორის ქალი- 58 

მამაკაცი -41 

საერთო ტენდენცია: 

 განსაკუთრებით იგრძნობოდა ახალგაზრდების (35 წლამდე) ჩართულობა 

ტრენინგებში თითქმის ყველა პოლიტიკური სუბიექტის მხრიდან, რაც 

მდგრადი განვითარების  მიზნებისთვის და პოლიტიკური პარტიების 

გაძლიერებისთვის მისასალმებელი ფაქტორია. 



“თქვენი პროფესიონალიზმი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების 

გამჭვირვალობისთვის” 
 

 

შესაძლო სამომავლო შედეგები: 

- 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ კიდევ უფრო 
მეტად გაჯანსაღებული საარჩევნო გარემოს მიღება,  საარჩევნო სუბიექტების 
წარმომადგენლებს შორის უკეთესი კომუნიკაციის არსებობა და სხვა 
კოლეგებისათვის ინფორმაციის გადაცემის მეშვეობით სწორი და 
ერთგვაროვანი მიდგომების გავრცელება; 

 - პოლიტიკური სუბიექტების და არასამთავრობო ორგანიზაციების 
წარმომადგენლების მაღალი ცოდნის მქონე, კვალიფიციური საარჩევნო 
კომისიების წევრები მისცემენ მაგალითს და მათაც გაუჩნდებათ 
მოთხოვნილება ცოდნის ამაღლებისა, რაც საერთო ჯამში მაღალი საარჩევნო 
კულტურის დანერგვას  და ურთიერთნდობის ამაღლების შეუწყობს ხელს . 

 



“თქვენი პროფესიონალიზმი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების 

გამჭვირვალობისთვის” 
 

 

ბენეფიციართა მიერ ტრენინგის შეფასება სურვილები და დაკვეთა 

 

ბენეფიციართა ყოველი ჯგუფის  მიერ შევსებული შეფასების ფორმების შევსების 
შედეგად ანალიზისა და შემაჯამებელი საუბრების შედეგად გამოიკვეთა 
შემდეგი გარემოებები: 

ტრენინგი შეფასდა როგორც : 

 ინფორმციული; 

 საშუალო სირთულის; 

 მიზნებთან შესაბამისობაში; 

 ორგანიზებული მაღალ დონეზე; 

 ნაყოფიერი ცოდნის მიღების და კომუნიკაციის თვალსაზრისით.  

 



“თქვენი პროფესიონალიზმი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების 

გამჭვირვალობისთვის” 
 

მოდულები თავისი აქტუალობის მიხედვით რეიტინგულად 
განაწილდა შემდეგი თანმიმდევრობით: 

1. წინასაარჩევნო კამპანიის აგიტაციის წარმოება და შეზღუდვები; 

2. კონფლიქტების მართვა; 

3. საარჩევნო ციკლი და კენჭისყრის დღე; 

4. ჩართული მხარეების რეგისტრაცია, მათი უფლება-მოვალეობები 
საარჩევნო პროცესში და ეთიკა; 

5. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მოქმედი 
სისტემა საქართველოში; 

6.ინკლუზიური არჩევნები ( მოწყვლადი ჯგუფები და 
ჩართულობა); 

7. გუნდური მუშაობა; 

8. არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტები; 

9. არჩევნების ისტორია საქართველოში. 

 



“თქვენი პროფესიონალიზმი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების 

გამჭვირვალობისთვის” 
 

 

საერთო შეფასებით ყველა მოდული იყო ძლიერი. 

 ტრენინგის შედეგად ბენეფიციარებმა შეიძინეს ახალი ცოდნა და უნარები      
(პრე ტესტის შედეგების ანალიზი და საბოლოო შემაჯამაბელი ტესტი) 

 საშუალო სტატისტიკური განსხვავება 25 ქულიან შეფასებაში  - 90% 
ბენეფიციარებში მერყეობდა 14-16 ქულით, რაც 50% მეტი ცოდნის შეძენისა 
და უნარების განვითარების მაჩვენებელია; 

 პერსონალური მოლოდინების გამართლების კითხვას თითქმის ყველა 
ბენეფიციარმა დადებითი პასუხი გასცა; 

 ტრენერების მუშაობამ მიღო უმაღლესი შეფასება. 

 (მათ შორის სწავლების ცენტრის კონტრიბუციამ) 

 



“თქვენი პროფესიონალიზმი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების 

გამჭვირვალობისთვის” 
 

 

 

ტრენინგის ორგანიზების შეფასება იყო დადებითი. 

თითქმის ყველა ბენეფიციარმა დადებითი პასუხი გასცა კითხვას - მიიღებდა თუ 
არა მონაწილეობას მსგავს ტრენინგში (თემატურად მათ შორის) 

ბენეფიციართა განსაკუთრებული შეფასება დაიმსახურა მეთოდიკამ, რომელიც 
ტრენერებმა შემოგვთავაზეს. ყველა ერთხმად აღნიშნავდა ენერჯაიზერებისა 
და პრაქტიკული სავარჯიშოების ეფექტურობას. 

 



“თქვენი პროფესიონალიზმი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების 

გამჭვირვალობისთვის” 

 ბენეფიციართა/ სამიზნე აუდიტორიის სურვილები: 

 შეფასება პროექტის ორგანიზების, მიმდინარეობის, თემატიკის და 
მოდულების მიმართ  - მაღალი. 

 სასერტიფიკაციო გამოცდებისთვის მოსამზადებელი ტრენინგის ჩატარების 
და ცოდნის გაღრმავების სურვილი მათი მხრიდან. 

 ტრენერებისა და პროექტის ორგანიზატორების მიმართ მკვეთრად 
გამოხატული ნდობა და მომავალში თანამშრომლობის სურვილი. 

 ცალკე აღნიშვნის თემა და მოთხოვნა იყო 7-10 დღიანი  ტრენინგკურსების 
მომზადება 

საერთო პოზიცია:  

 ტრენინგები, არა მხოლოდ ცოდნის ამაღლების საშუალებაა, არამედ 
საკომუნიკაციო სივრცე, რაც მომავალში კონფლიქტების აცილებას და 
არაობიქტური პრეტენზიების შემცირებას უწყობს ხელს, გარდა ამისა, 
ლიდერის გამოვლენის საუკეთესო საშუალებაა, რაც შემდგომი 
თანამშრომლობის პირობებში, გუნდურობას და მაღალ პროფესიონალიზმს 
უზრუნველყოფს. 

 

  

 



“თქვენი პროფესიონალიზმი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების 

გამჭვირვალობისთვის” 

პროექტის გაშუქება და თანდართული 
ღონისძიებები: 

  

პროექტის მიმდინარეობა არ 

დარჩენილა მედიის ყურადღების 

მიღმა: 

20 სამუშაო დღის მანძილზე 3 

საინფორმაციო საშუალება აშუქებდა 

პროექტს:  

 ტელეკომპანია ტვ25 (ბათუმი) 

 აჭარის საზოგადოებრივი 

მაუწყებელი  

  საინფორმაციო სააგენტო  news.ge  

 

 

 

  

 



“თქვენი პროფესიონალიზმი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების 

გამჭვირვალობისთვის” 

” 



“თქვენი პროფესიონალიზმი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების 

გამჭვირვალობისთვის” 



“თქვენი პროფესიონალიზმი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების 

გამჭვირვალობისთვის” 



“თქვენი პროფესიონალიზმი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების 

გამჭვირვალობისთვის” 



“თქვენი პროფესიონალიზმი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების 

გამჭვირვალობისთვის” 



“თქვენი პროფესიონალიზმი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების 

გამჭვირვალობისთვის” 



“თქვენი პროფესიონალიზმი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების 

გამჭვირვალობისთვის”  



“თქვენი პროფესიონალიზმი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების 

გამჭვირვალობისთვის” 



“თქვენი პროფესიონალიზმი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების 

გამჭვირვალობისთვის” 
 

 

 არასამთავრობო ორგანიზაციის “საქართველო მშვიდობისათვის” პროექტის 
წარმატებით განხორციელებისათვის მადლობის სიგელები გადაეცათ: 

 დავით თორდიას; 

 გელა ხახნელიძეს; 

 ციალა შავაძეს; 

 ირაკლი ბერიძეს  

 პროექტის ექსპერტ-ფასილიტატორს გია გარსევანიშვილს  

პროექტში შეტანილი წვლილისათვის. 

  

 



“თქვენი პროფესიონალიზმი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების 

გამჭვირვალობისთვის” 

პროექტის  შედეგების მდგრადობა: 

  

  პროექტის ორგანიზატორების მიერ წინასწარ შემუშავებული  სამუშაო 
ინსტრუმენტებისა და ინდიკატორების სწორად განხორციელებიდან გამომდინარეობდა   
პროექტის შესრულება და მისი მდგრადობა. 

 პროექტის გრძელვადიან მიზნობრივ შედეგებს უზრუნველყოფს  მისი იმპლემენტაციის  
პროცესში გამოყენებული ინსტრუმენტებისა და რესურსების არსებობა, კერძოდ: 
მიღებული უნარ-ჩვევებისა და პროექტის განმახორციებლების მიერ შემუშავებული 
სახელმძღვანელოებისა და სამახსოვროების გრძელვადიანი გამოყენების 
შესაძლებლობა, მომავალი 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნებისთვის. 

1) რაოდენობრივი მაჩვენებელი 

1. 27 საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელმა გაირა 5 დღიანი ტრენინგი 27 საათის 
განმავლობაში 

2. ქობულეთის, ბათუმის და ხელვაჩაურის  3 საარჩევნო ოლქის მიხედვით 
საარჩევნო სუბიექტების 99 წარმომადგენელმა მიიღო ინფორმაცია ტრენინგის 
ფორმით და გადაეცა სერტიფიკატი. 

3. ქობულეთის, ბათუმის და ხელვაჩაურის  3 საარჩევნო ოლქის მიხედვით 
საარჩევნო სუბიექტების 99 წარმომადგენელმა მიიღო სახელმძღვანელოები; 

4. დაიბეჭდა და გავრცელდა 105 სახელმძღვანელო და სამახსოვრო: “თქვენი 
პროფესიონალიზმი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების 
გამჭვირვალობისთვის” 

5. ჩატარდა 5 დღიანი (4) ტრენინგი ივნისის თვეში. 

 

  



“თქვენი პროფესიონალიზმი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების 

გამჭვირვალობისთვის” 
 

 

2) თვისობრივი მაჩვენებელი: 

ა) საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებმა აიმაღლეს ცოდნა საარჩევნო 
საკითხებთან დაკავშირებით; 

ბ) საარჩევნო სუბიექტების წარმომდგენლები გამოიყენებენ ცოდნას საკუთარი 
უფლებების დასაცავად; 

გ) საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები გადაცემენ ინფორმაციას საკუთარ 
კოლეგებს; 

დ) ამაღლდება საარჩევნო კულტურა მოცემულ სამიზნე ჯგუფებში. 



“თქვენი პროფესიონალიზმი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების 

გამჭვირვალობისთვის” 

რისკები და მათი პრევენცია: 

  

 შემაფერხებელ გარემოებათაგან განხილებოდა ცუდი მეტეოროლოგიური 
პირობები და ამინდმა ხელი შეგვიწყო პროექტის განხორციელებაში, თუმცა აქვე 
უნდა აღინიშნოს, რომ ის სივრცე -აუდიტორია და  შერჩეული სასტუმროს 
ინფრასტრუქტურა იცავდა მსგავსი რისკისგან პროექტის მიმდინარეობას, რაც 
შეეხება ბენეფიციართა ტრანსპორტირებას ტრენინგებზე შეუფერხებლად მოხდა 
ყველა გადაყვანის განხორციელება. 

 ტექნიკურად დარბაზი აღჭურვილი იყო ყველა საჭირო ინვენტარით, (ავეჯი, 
ეკრანი, პროექტორი, კომპიუტერი, პრინტერი, ფლიპჩარტის დაფა, 
ფლიპჩარტები, კალმები, ბლოკნოტები, მარკერები და ა.შ.) ელექტოროენერგიისა 
და ინტერნეტის უწყვეტი მოწოდებით. 

 რისკებიდან შედარებით მაღალი იყო ბენეფიციართა და პოლიტიკურ სუბიქთთა 
მხრიდან დაბალი ჩართულობა, რაც გადალახულ იქნა, საინტერესო მოდულებით 
და ტრენერთა მაღალი პროფესიონალიზმით, სწორი საკომუნიკაციო კამპანიით 
და  საარჩევნო  სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის 
მიერ შერჩეული სწორი სტრატეგიით. დასწრება იყო მაღალი და ყველა 
პოლიტიკურმა სუბიქტმა ითანამშრომლა (27) ხოლო, თვითონ ბენეფიციართა 
მხრიდან მაღალი ინეტერესი გამიხატებოდა, მათი პირადი პასუხისმგებლობის, 
კარგი სამუშაო პირობების და საინტერესო პროგრამისა და ტრენერების გამო.  

 

 



“თქვენი პროფესიონალიზმი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების 

გამჭვირვალობისთვის” 


