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1. რა იყო თქვენი პროექტის მიზანი/მიზნები? 

 

პროექის მიზანია ხელი შეუწყოს სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში 

საპრეზიდენტო არჩევნების გამართვას უფრო თავისუფალ და სამართლიან გარემოში.  

 

პროექტის ამოცანებია: ა) განხორციელდეს მაღალი ხარისხის და მიუკერძოებელი 

საარჩევნო დღეზე დაკვირვების მისია საცმხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის 

რეგიონებში; ბ) განხორციელდეს მაღალი ხარისხის და მიუკერძოებელი პოსტ-

საარჩევნო მონიტორინგი შესაბამის რეგიონებში 

 

2. მიაღწიეთ თუ არა პროექტის მიზანს/მიზნებს?  

 

პროექტის რეალიზების პროცესის მონიტორინგის ანალიზმა ცხადყო, რომ  

საანგარიშგებო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებები სრულ შესაბამისობაში 

მოდიოდა დასახულ მიზნებთან და ამოცანებთან. კერძოდ, საანგარიშგებო პერიოდში 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ყველა აქტიობა რეალიზებულ იქნა დროულად, 

ისევე როგორც მაღალი პროფესიული სტანდარტების დაცვით,  რამაც  საბოლოო ჯამში 

უზრუნველყო საპროქტო მიზნებისა და ამოცანების სრულფასოვნად რეალიზება. 

საანგარიშგებო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი ხასიათის ღონისძიებები:  

 

ა. შემუშავდა დეტალიზებული სამოქმედო გეგმა პროექტის დროულად და 

ეფექტურად რეალიზებისა და მისი მონიტორინგის მიზნებიდან გამომდინარე. 

”მრავალეროვანი საქართველოს” გუნდის მიერ ენ-დი-აი-ს (NDI) ექსპერტებთან 

მჭიდრო თანამშრომლობის საფუძველზე შემუშავდა დეტალიზებული სამოქმედო 

გეგმა, რომელმაც გააერთიანა, ერთის მხრივ, განსახორციელებელ სამუშაოთა 

ჩამონათვალი, ხოლო მეორეს მხრივ შესაძლებელი გახადა ნათლად განსაზღვრულიყო 

თუ რა სახის აქტიობა უნდა განხორციელებულიყო კონკრეტულ დროს და ვის მიერ. 

სამოქმედო გეგმა ფართოდ იქნა კომუნიცირებული საპროექტო გუნდის წევრებსა და 

პროექტის ფარგლებში მოწვეულ ექსპერტ-სპეციალისტებს შორის (გთხოვთ იხილოთ 
სამოქმედო გეგმა, რომელიც თან ერთვის წარმოდგენილ ანგარიშს). 
 

ბ. ფორმირებულ იქნა „შედეგიანობის მონიტორინგის ჯგუფი“ საპროექტო აქტიობების 

დროული და ეფექტური რეალიზების მიზნით. ჯგუფის მთავარი ამოცანა გახლდათ 

მონიტორინგი დაეწესებინა პროექტის დროულ და ხარისხობრივ რეალიზებაზე და 

საჭიროების შემთხვევაში შეეტანა გარკვეული კორექტივები პროექტის რეალიზების 

ტაქტიკაში, რათა უზრუნველყოფილიყო საპროექტო ამოცანების მაღალი 

ხარისხობრივი რეალიზების სტატუსის მიღწევა. ჯგუფის შემადგენლობაში 

შედიოდნენ “მრავალეორვანი საქართველოს” საპროქტო მართვის გუნდის წევრები, 

ასევე საოლოქო ლოჯისტიკის კოორდინატორები. ენ-დი-აი-ს (NDI) ექსპერტები ასევე 

ჩართულნი იყვნენ ჯგუფის მუშაობაში და შესაბამისად პერმანენტულად 

ახორციელებდნენ მონიტორინგს სამოქმედო გეგმის რეალიზების პროცესზე. 

 

გ. საპროექტო გუნდის რეკრუტირება და შრომითი ორიენტაცია. პროექტის ფარგლებში 

რეკრუტირებული იქნა შესაბამისი კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მქონე პირები, 



  
 

რომლებმაც სამონიტორინგო პროგრამის ფარგლებში განახორციელეს შემდეგი 

მოვალეობები: 

 

 პროექტის დირექტორი - ალექსანდრა კალატოზიშვილი 

 პროექტის ლოჯისტიკის ასისტენტები - ირმა ბასილაშვილი და ლიზი 

ზურიკელაშვილი 

 ფინანსური ოფიცერი - ლორიანა ავეტისიანი 

 პი-არ მენეჯერი - სოფო ხუციშვილი. რეკრუტირება განხორციელდა წინასწარ 

გამოცხადებუილი ღია კუნკურსის საფუძველზე, რისთვისაც შემუშავდა 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების კრიტეტიურმები, ასევე შედგა სამუშაოთა 

აღწერილობის ნუსხა. თავდაპირველად შეირჩა 15 კანდიდატი (94 აპლიკანტიდან) 

სააპლიკაციო ფორმების შესწავლის საფუძველზე. ყველა შერჩეულმა კანდიდატმა 

გაიარა ტესტირება და გასაუბრება, რომელშიც მონაწილეობდნენ ენ-დი-აის (ანა 

მიქელაძე და მარკო ივკოვიჩი) ექსპერტები და ”მრავალეროვანი საქართველოს” 

ხელმძღვანელი პირები. ტესტირება ჩატარდა 20 სექტემბერს, ხოლო გასაუბრება 23 

სექტემბერს.  

 ქოლ ცენტრის მენეჯერი - თამარ ოვასაპიანი 

 ქოლ ცენტრის ოპერატორები - შეირჩა 8 პირი. ყველა პირი შერჩეულ იქნა ღია 

კონკურსის გამოცხადების მეშვეობით, რისთვისაც შემუშავდა საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნების კრიტერიუმები, ასევე შედგა სამუშაოთა აღწერილობის ნუსხა.  

 იურისტები - თეიმურაზ ქორიძე და ანიკო ფარჯიანი. რეკრუტირება განხორციელდა 

წინასწარ გამოცხადებუილი ღია კუნკურსის საფუძველზე, რისთვისაც შემუშავდა 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების კრიტეტიურმები, ასევე შედგა სამუშაოთა 

აღწერილობის ნუსხა. თავდაპირველად შეირჩა 18 კანდიდატი (39 აპლიკანტიდან) 

სააპლიკაციო ფორმების შესწავლის საფუძველზე. ყველა შერჩეულმა კანდიდატმა 

გაიარა ტესტირება და გასაუბრება, რომელშიც მონაწილეობდნენ ენ-დი-აის (ანა 

მიქელაძე და მარკო ივკოვიჩი) ექსპერტები და ”მრავალეროვანი საქართველოს” 

ხელმძღვანელი პირები. ტესტირება ჩატარდა 21 სექტემბერს, ხოლო გასაუბრება 26 

სექტემბერს. 

 ანალიტიკოსი - დიმიტრი ცერცვაძე. 

 თარჯიმნები - ლელა გარსევანიშვილი (ინგილისური), ემა ახტიანი და სუსანა 

ხაჩატურიანი (სომხური), ლეილა ნამაზოვა და თემურ ახმედოვი (აზერბაიჯანული), 

მარინა ლებედევა (რუსული).  

 აი-ტი მენეჯერი - ერიკ გამბაროვი 

 ვებ. დეველოპერი - ირაკლი ნასყიდაშვილი 

 საოლქო ლოჯისტიკის კოორდინატორები - დიმიტრი ლაზარი, საბინა ტალიბოვა, 

ედვარდ მარუთიანი, გიორგი ბიბილური, მიხეილ ტეფნაძე, ლევან ბოჭორიშვილი, 

გიორგი არუთინიანი, ვაღარშაკ შახბეკიანი და აგასი ზალალიანი.  

 

პროექტის თანამშრომელთა რეკრუტირების შემდგომ განხორციელდა მათი შრომითი 

ორიენტაცია. თითოეულ თანამშრომელს დეტალურად აეხსნა და განემარტა პროექტის 

მიზნები, ამოცანები, აქტიობები და სამოქმედო გეგმა.  

 

დ. დამკვირვებლებისათვის სასწავლო, საცნობარო, მეთოდოლოგიური და 

საანგარიშგებო დოკუმენტაციის შემუშავება და თარგმნა. საპროქტო გუნდის მიერ ენ-



  
 

დი-აის ექსპერტებთან (ანა მიქელაძე და მარკო ივკოვიჩი) მჭიდრო თანამშრომლობისა 

და მათი დახმარების საფუძველზე, შემუშავდა შემდეგი სახის სასწავლო, საცნობარო, 

მეთოდოლოგიური და საანგარიშგებო დოკუმენტაცია ორგანიზაციის მიერ 

რეკრუტირებული დამკვირვებლებისათვის:  

 

1. საუბნო დამკვირვებლი (ST Observer)  

 საუბნო დამკვირვებლის ფორმა  

 საუბნო დამკვირვებლის სამოქმედო ინსტრუქცია - სახელმძღვანელო 

 საუბნო დამკვირვებლის ინციდენტის ფორმა  

 საუბნო დამკვირვებლის საჩივრის ფორმა  

 მიღება-ჩაბარების აქტის ფორმა  

 

2. საოლქო დამკვირვებელი (DEC Observer)  

 საოლქო საარჩევნო კომისიის დამკვირვებლის ფორმა  

 საოლქო საარჩევნო კომისიაში დამკვირვებლის სამოქმედო ინსტრუქცია  

 საოლქო საარჩევნო კომისიის დამკვირვებლის ინციდენტის ფორმა  

 საჩივრის ფორმა 

 

3. მობილური ჯგუფის დამკვირვებელი (MG Observer)  

 მობილური ჯგუფის დამკვირვებელთა სამოქმედო ინსტრუქცია  

 ოლქის ლოჯისტიკის კოორდინატორი / მობილური ჯგუფის წევრის საჩივრის 

აღრიცხვის ფორმა  

 მობილური ჯგუფის დამკვირვებლის ინციდენტის ფორმა  

 

4. საოლქო ლოჯისტიკის კოორდინატორი (DLC)  

 საოლქო ლოჯისტიკის კოორდინატორის სამოქმედო ინსტრუქცია  

 ოლქის ლოჯისტიკის კოორდინატორი / მობილური ჯგუფის წევრის საჩივრის 

აღრიცხვის ფორმა  

 

ყველა დოკუმენტი ქართული ენიდან ითარგმა რუსულ, აზერბაიჯანულ და სომხურ 

ენებზე.  

 

ე. შიდა და გარე კომუნიკაციის გეგმისა და სტრატეგიის შემუშავება. პროექტის 

ფარგლებში აყვანილმა საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერმა სოფო 

ხუციშვილმა ენ-დი-აის ექსეპერტებთან (ანა მიქელაძე და მარკო ივკოვიჩი) მჭიდორო 

კომუნიკაციისა და გაწეული რჩევების საფუძველზე შეიმუშავა პროექტის შიდა და 

გარე კომუნიკაციის გეგმა და სტრატეგია, რომელიც ფართოდ იქნება გამოყენებული 

სადამკვირვებლო მისიის რეალიზების პროცესში. შიდა კომუნიკაციის გეგმითა და 

სტრატეგიით დეტალურად გაიწერა ის საკომუნიკაციო პროცედურები, არხები და 

მეთოდები, რომელიც ორგანიზაციამ გამოიყენა საპროექტო გუნდსა და 

დამკვირვებლებს შორის კომუნიკაციის დასამყარებლად და მხარდასაჭერად, ხოლო 



  
 

გარე საკომუნიკაციო დოკუმენტით განისაზღვრა ის პროცედურები და ძირითადი 

მიმართულებები, რომელთა მეშვეობითაც საპროქტო გუნდმა უზრუნველყო 

დამკვირვებლების მიერ გამოვლენილი ელექტორალური ხასიათის დარღვევების, 

ხარვეზებისა და სხვა საარჩევნო დღესთან ასოცირებული ტენდენციების 

კომუნიცირება ყველა დაინტერესებულ მხარესთან.  

 

ვ. დამკვირვებელთა რეკრუტირება. ორგანიზაციის მიერ ჩატარდა რიგი საინფორმაციო 

ხასიათის ღონისძიებებისა, რათა მოეზიდა ის დამკვირვებლები, რომლებიც 

ორგანიზაციის სახელით მონაწილეობას იღებდნენ 2012 წლის საპრეზიდენტო 

არჩევნების სამონიტორინგო პროგრამაში. უფრო მეტიც, ორგანიზაციის მიერ 

მოზიდული იქნა დამატებითი რაოდენობის პირები (რეზერვი), რომლებიც 

საჭიროების შემთხვევაში მივლინებულ იქნებოდნენ სადამკვირვებლო ფუნქციების 

შესასრულებლად. დამკვირვებელთა მოზიდვისა და მობილიზების მიზნით წინასწარ 

შემუშავდა საინფორმაციო მასალები, სააპლიკაციო ფორმები და სხვა საჭირო 

მასალები. საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრები გაიმართა სამცხე-ჯავახეთისა და 

ქვემო ქართლის შესაბამის მუნიციპალიტეტებში, ასევე დედაქალაქშიც. შეხვედრები 

გაიმართა დაინტერესებული მხარეების ფართო აუდიტორიის წარმომადგენლებთან, 

მათ შორის „კავკასიის უნივერსიტეტის“, „ილიას უნივერსიტეტის“, „ტექნიკური 

უნივერსიტეტის“, „თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის“, „დავით აღმაშენებლის 

უნივერსიტეტის“, „ახალციხის უნივერსიტეტის“, უნივერსიტეტ ”რვალის“ (რუსთავი), 

კოლეჯი „ცოდნას“ (ახალქალაქი), „ახალქალაქის სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ 

სტუდენტებთან. დამკივრვებელთა რეკრუტირების პროცესში ფართოდ იქნა 

გამოყენებული 18 ეთნიკურ უმცირესობათა დიასპორის, ადგილობრივი პარტნიორი 

ორგანიზაციებისა და ელექტრონული მედიის რესურსი. დამკვირვებელთა 

რეკრუტირების მიზნით წინასწარ იქნა შემუშავებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

ლინგვისტური მონაცემები, გამოცდილება, კომუნიკაციისა და სოციალიზაციის უნარი, 

ასაკობრივი ცენზი (მხოლოდ ზრდასრულები), ფიზიკური მედეგობა (დაძაბულ და 

სტრესულ გარემოში მუშაობა და გრძელ დისტანციაზე მგზავრობა).  

 

რეკრუტირების პროცესის დასასრულს სააპლიკაციო ფორმების დეტალურად 

შესწავლის საფუძველზე მობილიზებულ იქნა 432 წარმატებული აპლიკანტი. ეს ციფრი 

მოიცავს 248 პირს, რომლებიც ორგანიზაციის სახელით აკვირდებოდნენ 2012 წლის 

საპარლამენტო არჩევნებს და 184 ახალ კანდიდატს. ორგანიზაციის მიერ 

დამკვირვებელთა რეკრუტირება წარმოებდა ხანგრძლივი გასაუბრების ფონზე, რათა 

მკაფიოდ გამოვლენილიყო აპლიკანტთა შესაძლებლობები, მისწრაფებები, ინტერესები 

და სხვა. შეხვედრები ჩატარდა გარდაბნისა და მარნეულის მუნიციპალიტეტებში 

(ქვემო ქართლის რეგიონების აპლიკანტებთან გასასაუბრებლად), ნინოწმინდასა და 

ახალქალაქში (სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის აპლიკანტებთან გასასაუბრებლად), ასევე 



  
 

თბილისში იმ აპლიკანტებისათვის, რომლებიც ცხოვრობენ თბილისსა და მის 

შემოგარენში.  

 

ინტერვიუების დასასრულს შერჩეულ იქნა 305 პირი, რომლებსაც მონაწილეობა მიიღეს  

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილ შესაძლებლობათა გაფართოებისადმი მიძღვნილ 

სატრენინგო პროგრამაში. აღნიშნული ციფრი მოიცავს 56 პოტენციურ დამკვირვებელს 

(რეზერვს), რომლებიც საჭიროების შემთხვევაში დააკვირდებოდნენ შესაბამის უბნებს. 

საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ სარეზერვო სია განიცდიდა პერმანენტულ ცვლილებებს 

და ჩასწორებებს დამკვირვებელთა მოსაზრებების, ინტერესების, საჭიროებებისა და 

მათ წინაშე მდგარი გამოწვევების გათვალისწინებით.  

 

გამომდინარე ზემოაღნიშნულიდან, პროექტის ფარგლებში შერჩეულ და 

რეკრუტირებულ იქნა: 

 

 5 საოლქო დამკვირვებელი, 20 მობილური ჯგუფის დამკვირვებელი და 110 საუბნო 

დამკვირვებელი სამცხე-ჯვახეთის რეგიონისათვის - სულ 135 დამკვირვებელი სამცხე-

ჯავახეთის რეგიონისათვის 

 4 საოლქო დამკვირვებელი, 19 მობილური ჯგუფის დამკვირვებელი და 113 საუბნო 

დამკვირვებელი ქვემო ქართლის რეგიონისათვის - სულ 113 დამკვირვებელი ქვემო 

ქართლის რეგიონისათვის 

 1 ცესკო-ს დამკვირვებელი 

სულ, რეკრუტირებული იქნა 249 დამკვირვებელი (მათ შორის 200 საუბნო 

დამკვირვებელი) + 56 რეზერვი = 305 დამკვირვებელი.  

რეკრუტირებულ დამკვირვებელთა დიდი უმრავლესობა გახლდათ 

მულტილინგვუალი: უმეტესობა ფლობდა სულ მცირე ორ ენას - ქართულს და 

აზერბაიჯანულს, ან სომხურს ან რუსულს. დამკვირვებლების გაკვეული რაოდენობა 

ასევე ფლობა ინგლისურ ენას. აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ დამკვირვებლები 

მუშაობას წარმართავდნენ რეგიონთაშორისი მიდგომის საფუძველზე - უმეტესობა 

აკვირდებოდა უბნებს სხვა ოლქებში და არა თავისი საცხოვრებელი ადგილის 

მიხედვით. 

ზ. მონაცემთა ბაზის შემუშავება. პროექტის ფარგლებში მოწვეულმა ვებ.დეველოპერმა 

შეიმუშავა სპეციალური მონაცემთა ბაზა სადაკამვირვებლო ინფორმაციის 

დამუშავებისა და ანგარიშგების მიზნით. აღნიშნული საქმიანობა გულისხმობდა: 

მონაცემთა შეყვანას, მონაცემთა მართვას, ანალიზს, ანგარიშგებასა და ტესტირებას. 

ყველა აღნიშნული 5 მოდული სრულად იქნება ინკორპორირებული მონაცემთა ბაზის 

სპეციალურ პროგრამაში. მონაცემთა ბაზის შექმნის პროცესში საპროექტო გუნდი 

აქტიურად თანამშრომლობდა ვებ.დეველოპერთან და უზრუნველყოფდა მისთვის 



  
 

ყველა საჭირო ინფორმაციის გადაცემას, მათ შორის დამკვირვებლების განაწილებას 

სადამკვირვებლო უბნების მიხედვით, უბნების მისამართებს და ნომრებს, საოლქო 

დამკვირვებლებისა და ლოჯისტიკის კოორდინატორების ინფორმაცის, საკონტაქტო 

ნომრებს და სხვა. მონაცემთა ბაზის შექმნისა და ადაპტაციის პროცესში უშუალოდ 

იყვნენ ჩართულნი ენ-დი-აი-ს ექსპერტები.  

თ. ქოლ ცენტრის მოწყობა. მოეწყო და აღჭურვილ იქნა არჩევნების დღის ქოლ ცენტრი 

აღნიშნულის მიზნით გატარებულ იქნა რიგი ლოჯისტიკური ხასიათის აქტიობები 

შესაბამისი ტექნიკის შესაძენად: კომპიუტერები, ტელეფონები, სერვერი და სხვა. ასევე 

გატარდა შესაბამისი ზომები ინტერნეტ კავშირის გასაუმჯობესებლად.  

ი. გატარდა შესაბამისი ლოჯისტიკური ხასიათის ღონისძიებები ტრენერთა ტრენინგის 

ჩასატარებლად. მოწვეულ იქნა 9 ტრენერი, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს ენ-დი-

აის მიერ ორგანიზებულ 3 დღიან სატრენინგო პროგრამაში: ერნა პოგოსოვა, მიხეილ 

აგახანიანი, აღასი ზალალიანი, საბინა ტალიბოვა, ბახტიარ ზეინალოვაი, დიმიტრი 

ცერცვაძე, ანი კიკნაძე, ქრისტინე მალანია და ჯაბა ბრეგვაძე. გატარდა სამცხე-

ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის წარმომადგენელთა დაბინავებისა და ტრანსპორტით 

უზრუნველყოფის ღონისძიებები. ყველა მონაწილეს დაურიგდა პროექტის ფარგლებში 

შემუშავებული და უკვე ნათარგმნი მასალები (სასწავლო, საცნობარო, 

მეთოდოლოგიური და საანგარიშგებო დოკუმენტაცია). ორგანიზაციის 

წარომადგენლებმა ასევე მოამზადეს ტრენერთა ტრენინგის შესაბამისი საპრეზენტაციო 

მასალები და ენ-დი-აი-ს გუნდთან ერთად უზრუნველყვეს ტრენინგზე შესაბამისი 

ინცორმაციისა და ცოდნის გადაცემა მონაწილეებისათვის.  

კ. გატარდა შესაბამისი ლოჯისტიკური ხასიათის ღონისძიებები დამკვირვებელთა 

შესაძლებლობების გაფართოებაზე ორიენტირებული სატრენინგო პროგრამის 

რეალიზების მიზნით. აღნიშნულის მიზნით: დამკვირვებლები განაწილდნენ 

სასწავლო ჯგუფებში და მოხდა სასწავლო ჯგუფების კომპლექტაცია; გამოვლინდა და 

დაიჯავშნა ფართი ტრენინგების ჩასატარებლად, დაიჯავშნა საცხოვრისი 

მონაწილეების დასაბინავებლად, შედგა სატრანსპორტო სქემა, მომზადდა და 

გამრავლდა სასწავლო მასალები ქართულ, რუსულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე 

და სხვა.  

წლევანდელ წელს ორგანიზაციამ გამოიყენა განსხვავებული მიდგომა 

დამკვირვებელთა შესაძლებლობების გაფართოებაზე ორიენტირებული სატრენინგო 

პროგრამის რეალიზების მიზნით. აღნიშნული მიდგომა არ იყო წინასწარ 

გათვალისწინებული პროექტით. ხსენებული მეთოდის განსაკუთრებულობა იმაში 

მდგომარეობდა, რომ ორგანიზაციის მიერ რეკრუტირებულ ყველა დამკვირვებელს 

(განურჩევლად იმისა, იგი შეასრულებს საუბნო, მობილური ან საოლქო 

დამკვირვებლის ფუნქციებს) თავდაპირველად უნდა გაევლო მოკლევადიანი 

დამკვირვებლების (საუბნო დამკვირვებლების) პროგრამით გათვალისწინებული 



  
 

სატრენინგო კურსი. მას შემდეგ, რაც მოხდებოდა დამკვირვებლების განაწილება 

მობილურ ჯგუფებში, ასევე მათთვის საოლქო დამკვირვებლის ფუნქციის მინიჭება, ეს 

უკანასკნელნი დამატებით გაივლიდნენ სატრენინგო პროგრამას სადამკვირვებლო 

ფუნქციის სპეციფიკის გათვალისწინებით. აღნიშნულმა მიდგომამ გაზარდა იმ პირთა 

რიცხოვნობა, რომლებიც საჭიროებდნენ მოკლევადიან დამკვირვებელთა ტრენინგს. 

გაზრდილი რაოდენობის ტრენინგების რეალიზება შესაძლებელი გახდა შედარებით 

იაფფასიანი სასტუმროს მოძიებით. 

ლ. დამკვირვებელთა შესაძლებლობების გაფართოებაზე ორიენტირებული 

სატრენინგო პროგრამის რეალიზება:  

პროექტის ფარგლებში რეალიზებული იქნა სატრენინგო პროგრამა შემდეგი განრიგით: 

2-დღიანი სატრენინგო პროგრამა მოკლევადიანი დამკვირვებლებისათვის (საუბნო 

დამკვირვებლებისათვის) 

ბაკურიანი (9 ტრენინგი): 4-5 ოქტომბერი 2013 წ., 6-7 ოქტომბერი 2013 წ., 8-9 

ოქტომბერი 2013 წ., 10-11 ოქტომბერი 2013 წ., 12-13 ოქტომბერი 2013 წ., 14-15 

ოქტომბერი 2013 წ., 16-17 ოქტომბერი 2013 წ., 19-20 ოქტომბერი 2013 წ., 21-22 

ოქტომბერი 2013 წ.   

თბილისი (6 ტრენინგი): 13-14 ოქტომბერი 2013 წ., 14-15 ოქტომბერი 2013 წ., 16-17 

ოქტომბერი 2013 წ., 19-20 ოქტომბერი 2013 წ. (2 ტრენინგი პარარელურ რეჟიმში), 21-22 

ოქტომბერი 2013 წ.,  

მარნეული (1 ტრენინგი): 19-20 ოქტომბერი 2013 წ.  

ახალქალაქი (1 ტრენინგი): 23-24 ოქტომბერი 2013 წ. 

 

1-დღიანი სატრენინგო პროგრამა საოლქო საარჩევნო კომისიისა და ცენტრალური 

საარჩევნო კომისიის დამკვირვებლების, ასევე საოლქო ლოჯისტიკის 

კოორდინატორებისათვის 

ბაკურიანი (1 ტრენინგი): 18 ოქტომბერი 2013 წ.   

 

1-დღიანი სატრენინგო პროგრამა მობილური ჯგუფის დამკვირვებლებისათვის 

ბაკურიანი (1 ტრენინგი): 24 ოქტომბერი 2013 წ. 

თბილისი (1 ტრენინგი): 24 ოქტომბერი 2013 წ. 

 

საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ საპროქტო გუნდმა ენ-დი-აი-ს ექსპერტებთან მჭიდრო 

კომუნიკაციის საფუძველზე შეიმუშვეს სპეციალური ტესტი ორგანიზაციის 



  
 

დამკვირვებლების მიერ ტრენინგის პროცესში შეძენილი ცოდნის გამოსავლენად. 

აღნიშნული ტესტების საფუძველზე სადამკვირვებლო ორგანიზაციის 

თანამშრომლებმა განახორციელეს უკვე დატრენინგებული პირების სატელეფონო 

ტესტირება რის საფუძველზეც გამოვლინდა იმ პირთა საბოლოო ვინაობა რომლებიც 

მონაწილებას მიიღებდნენ სადამკვირვებლო პროგრამის ფარგლებში. ხოლო ის პირები, 

რომლებმაც ტესტირება ნაკლები შედეგიანობით ჩააბარეს, გადაყვანილ იქნენ 

სარეზერვო კონტიგენტში.  

 

გარდა აღნიშნულისა, სატელეფონო ტესტირების შემდგომ ეტაპზე უკვე შერჩეულ 

დამკვირვებლებს მიეცათ დავალება, რათა მონაწილეობა მიეღოთ ორგანიზაციის მიერ 

ინიციირებულ საარჩვნო დღის სიმულაციაში, რაც გულისხმობდა დამკვირვებლების 

მიერ წინასწარ შეთავაზებული სცენარის საფუძველზე სადამკვირვებლო ფორმის 

შევსებასა და ინფორმაციის გადაცემას ქოლცენტრის ოპერატორებისათვის.  

 

მ) ქოლცენტრის ოპერატორების ტრენინგი. საპროექტო გუნდმა ენ-დი-აი-ს 

ექსპერტების ფართო ჩართულობით, 23 ოქტომბერს უზრუნველყო ერთდღიანი 

ტრენინგის ორგანიზება ქოლცენტრის ოპერატორებისათვის, რათა ისინი უკეთ 

გაცნობოდნენ სადამკვირვებლო პროგრამის სპეციფიურ საჭიროებებს, ასევე 

გარკვეულიყვნენ საარჩევნო დღის პროცედურულ საკითხებში. გარდა აღნიშნულისა 

ტრენინგის ფარგლებში მოხდა ტექნიკური მოწყობილობების ტესტირება და 

ოპერატორების შრომითი ორიენტაცია.  
 

ნ) სადამკვირვებლო მისიის პრეზენტაცია და საარჩევნო დღის სიმულაცია. 24 

ოქტომბერს გაიმართა „მრავალეროვანი საქართველოს“ სადამკვირვებლო მისიის 

პრეზენტაცია, რომლის დროს ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს იმ 

გამოცდილებაზე, რომელიც მათ წლების მანძილზე დაუგროვდათ ამ ორ რეგიონში 

დაფიქსირებული დარღვევების თვალსაზრისით, ასევე მედიის წარმომადგენლებს 

პროგრამის დეტალები და არჩევნების დღეს მედიასთან ეფექტური ურთიერთობის 

სქემა გააცნეს.  

 

ამავე დღეს ჩატარდა საარჩვნო დღის სიმულაცია, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ 

ორგანიზაციის 200 მოკლევადიანი დამკვირვებელი. საარჩვნო დღის სიმულაციის 

მიზანს წაროადგენდა მოკლევადიანი დამკვირვებლების, ქოლ ცენტრის 

ოპერატორებისა და კომუნიკაციის სისტემის ტესტირება, ისევე როგორც მზადყოფნის 

ხარისხის დადგენა. სიმულაციის ფარგლებში დამკვირვებლები რეკავდნენ 

ორგანიზაციის ოფისში მათთვის წინასწარ შეტყობინებულ სატელეფონო ნომრებზე და 

წინასწარ შეთავაზებული სცენარის საფუძველზე სადამკვირვებლო ფორმის 

ინფორმაციას გადასცემდნენ ქოლ ცენტრის ოპერატორებს, რომელთაც თავის მხრივ 

ინფორმაცია მონაცემთა ბაზაში შეყავდათ. ენ-დი-აი-ს ექტპერტთა შეფასებით 

სიმულაციამ წარმატებით ჩაიარა, რაც გულისხმობადა იმ ფაქტს, რომ 

დამკვირვებლებიც და ოპერატორებიც სრულ მზადყოფნაში იყვნენ, რათა ერთიანი 

ძალისხმევით განეხორციელებინათ საარჩევნო დღეზე დაკვირვება.  

 



  
 

ო) არჩევნების დღე. წინასწარ შემუშავებული სატრანსპორტო სქემის საფუძველზე 

ორგანიზაციის დამკვირვებლები საარჩევნო უბნის გახსნამდე გამოცხადდნენ 

საარჩევნო უბნებსა და საოლქო საარჩევნო კომისიებში.  

 

2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის „მრავალეროვანმა საქართველომ“ 

სამონიტორინგო პროგრამის ფარგლებში დაკვირვება განახორციელა სამცხე-

ჯავახეთის რეგიონის ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქში შემავალ 31 საარჩევნო უბანზე, 

ახალქალაქის საარჩევნო ოლქში შემავალ 41 საარჩევნო უბანზე, ასპნიძის საარჩევნო 

ოლქში შემავალ 7 უბანზე, ახალციხის საარჩევნო ოლქში შემავალ 27 უბანზე, 

ბორჯომის საარჩევნო ოლქში შემავალ 4 უბანზე. სულ პროგრამის ფარგლებში სამცხე-

ჯავახეთის რეგიონში მოცული იქნა 110 საარჩევნო უბანი. ქვემო ქართლის რეგიონში 

პროგრამის ფარგლებში დაკვირვება განხორციელდა მარნეულის საარჩევნო ოლქში 

შემავალ 33 საარჩევნ უბანზე, ბოლნისის საარჩევნო ოლქში შემავალ 25 საარჩევნო 

უბანზე, წალკის საარჩევნო ოლქში შემავალ 12 საარჩევნო უბანზე და გარდაბნის 

საარჩვნო ოლქში შემავალ 20 საარჩევნო უბანზე. სულ პროგრამის ფარგლებში ქვემო 

ქართლის რეგიონში მოცული იქნა 90 საარჩევნო უბანი. საერთო ჯამში სამცხე-

ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონში არჩევნების დღეს სამონიტორინგომისია 

განხორციელდა 200 საარჩევნო უბანზე.  

 

სადამკვირვებლო პროგრამა განხორციელდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 1 

დამკვირვებლის, საოლქო საარჩევნო კომისიის 9 დამკვირვებლის, საარჩევნო უბნების 

200 მოკლევადიანი დამკვირვებლისა და მობილური ჯგუფების 40 დამკვირვებლის 

მეშვეობით. საერთო ჯამში არჩევნების დღეს სადამკვირვებლო ორგანიზაციის მიერ 

მობილიზებული იყო 250 დამკვირვებელი.   

 

მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით, 2013 წლის 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო 

არჩევნებისათვის საარჩევნო დღისა და არჩევნების შემდგომი პერიოდის 

სამონიტორინგო პროგრამა განხორციელდა სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის 

რეგიონებში შემავალ რიგ საარჩევნო ოლქების საარჩევნო უბნებზე, სადაც ეთნიკური 

უმცირესობები შეადგენენ ადგილობრივი მოსახლეობის 30%-ზე მეტს.  

 

რეგიონი ოლქი მობილური 

ჯგუფი 
საარჩევნო 

უბანი 

სულ 

სამცხე-ჯავახეთი     
ნინოწმინდა 1  5 31 37 
ახალქალაქი  1  9 41 51 
ასპინძა 1  1 7 9 
ახალციხე 1  5 27 33 
ბორჯომი 1  1 4 6 
სულ 5 21 110 136 

 
ქვემო ქართლი     

მარნეული 1  6 33 40 
ბოლნისი 1  5 25 31 
წალკა 1  3 12 16 



  
 

გარდაბანი 1  5 20 26 
     
სულ 4 19 90 113 

 
თბილისი 

ცესკო-ს დამკვირვებელი 

0 0 0 1 

 
მთლიანი ჯამი 9 40 200 250 

 

“მრავალეროვანი საქართველოს” მთავარ ოფისში საგანგებო რეჟიმში მუშაობდა ქოლ 

ცენტრის ოპერატორები. ისინი ორგანიზაციის დამკვირვებლებისგან რეგულარულად 

იღებდნენ ინფორმაციას ყველა იმ საყურადღებო ფაქტზე, რომელსაც შეეძლო ხელი 

შეეშალა დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებისთვის კონკრეტულ ორ რეგიონში - 

სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში.   

 

ნებისმიერ მოქალაქეს თავადაც შეეძლო დარღვევების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება 

“მრავალეროვანი საქართელოს” ცხელი ხაზისთვის, რომელიც კონკრეტულად 

მოქალაქეების მიერ მიწოდებული ინფორმაციის მიღებისა და მასზე რეაგირების 

მიზნით მთელი დღის განმავლოაბში მუშაობდა.  

 

სამონიტორინგო პროგრამას სამართლებრივ მხარდაჭერას უწევდნენ ორგანიზაციის 

იურისტები. 

 

არჩევნების მიმდინარეობის პროცეს პერიოდულად აფასებდა ორგანიზაციის 

მართველობითი გუნდი. საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის მიერ 

მზადდებოდა საინფორმაციო ხასიათის დოკუმენტები (უბნის გახსინისა და მოწყობის, 

ხმის მიცემის პროცესის, უბნების დახურვის, ხმის დათვლისა და შედეგების შეჯამების 

თაობაზე), რომელთა პრეზენტაციაც პერიოდულად ხდებოდა პროექტის დირექტორის 

მიერ არჩევნების მედია ცენტრში. არჩევნების დღეს გაკეთდა 3 განცხადება, ხოლო 

მეორე დღეს ორაგანიზაციის მიერ გავრცელდა ინფორმაცია არჩვნების წინასწარი 

შეფასების თაობაზე. აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ სადამკვირვებლო პროგრამის 

ფარგლებში მომზადდა სპეციალური საინფორმაციო ხასიათის ტემპლეტები და ვიდეო 

რგოლები, რომლებიც განთავსდა ორგანიზაციის ვებ. გვერდზე.  

 

საარჩევნო უბნის გახსნა და მოწყობა: 
 
საარჩევნო უბნების უმრავლესობა (195 საარჩევნო უბანი)  მზად იყო ამომრჩევლების 

მისაღებად 8:00 საათისთვის, ხოლო 5 საარჩევნო უბანი  არა, კერძოდ, #22 მარნეულის 

საარჩევნო ოლქის #5, #25 და #77 საარჩევნო უბნები, #25 წალკის საარჩევნო ოლქის #37 

საარჩევნო უბანი და #40 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქის #24 საარჩევნო უბანი. 

 

დამკვირვებლების მიერ გამოვლინდა უბნის არასათანადოდ მოწყობის ორი შემთხვევა: 

#22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #83 საარჩევნო უბანზე და #41 ნინოწმინდის 

საარჩევნო ოლქის #25 საარჩევნო უბანზე. 

 



  
 

დაფიქსირდა კომისიის წევრთა შორის ფუნქციების გადასანაწილებლად წილის ყრის 

ჩატარების წესის დარღვევის ერთი შემთხვევა #41 ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქის #4 

საარჩევნო უბანზე. 

 

იდენტიფიცირებული იქნა საარჩევნო უბანზე დამკვირვებლის დროულად არდაშვების 

სამი შემთხვევა: #41 ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქის #25 საარჩევნო უბანზე, #23 

ბოლნისის საარჩევნო ოლქის #3 საარჩევნო უბანზე და #40 ახალქალაქის საარჩევნო 

ოლქის #55 საარჩევნო უბანზე. 

 

პროცედურული დარღვევა დაფიქსირდა #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #55 

საარჩევნო უბანზე: დამკვირვებლის ინფორმაციით, წილის ყრის შედეგად ყუთის 

გადამტანი კომისიის მხოლოდ 1 წევრი გამოვლინდა, ნაცვლად ორისა.  

დამკვირვებლისსიტყვიერი მითითებით, ხელახლა ჩატარდა წილის ყრა და ხარვეზი 

აღმოიფხვრა.  

 

იმ საარჩევნო უბნებზე, სადაც ორგანიზაციამ განახორციელა დაკვირვება, 79 

შემთხვევაში უბნის გახსნის პროცედურას დაესწრო საუბნო საარჩევნო კომისიის 13 –

ივე წევრი, ხოლო 13 შემთხვევაში 7 წევრი.  

 
#22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #4 საარჩევნო უბანზე საკონტროლო ფურცელი 

ძირითად ყუთში პირველი ამომრჩევლის ხელმოწერის გარეშე ჩააგდეს. აღნიშნულ 

დარღვევაზე ორგანიზაციის დამკვირვებლის მიერ დაიწერა საჩივარი რომელიც 

კომისიის მიერ არ იქნა დაკმაყოფილებული. 

 

კენჭისყრა და საარჩევნო უბნების დახურვა 
 
ამომრჩეველთა უმრავლესობა ხმას აძლევდა სათანადო  დოკუმენტაციის წარდგენის 

საფუძველზე, თუმცა 1 შემთხვევაში, კერძოდ, #22 მარნეულის #31 საარჩევნო უბანზე, 

დაფიქსირდა ხმის მიცემის ფაქტი სათანადო დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე. 

 

როგორც დამკვირვებელთა უმრავლესობამ აღნიშნა, მარკირება ძირითადად 

მოწმდებოდა კენჭისყრის მთელი პროცესის განმავლობაში, თუმცა არ შემოწმდა #22 

მარნეულის საარჩევნო ოლქის #31 და #42 საარჩევნო უბნებზე. 

 

ამომრჩეველთასიაშიწინასწარგაკეთებულიხელმოწერებიამომრჩეველთაგრაფისგასწვრ

ივ დამკვირვებლების მიერ დაფიქსირებული იყო 2 შემთხევაში: #21 გარდაბნის 

საარჩევნო ოლქის #27 და #37 ახალციხის საარჩევნო ოლქის # 1 საარჩევნო უბნებზე. 

 

„მრავალეროვანი საქართველოს“ 200 დამკვირვებლიდან 3 მათგანზე 

განხორციელდაფიზიკურიძალადობა/ზეწოლა/მუქარისფაქტი: #22 მარნეულის 

საარჩევნო ოლქის #51 და #57 საარჩევნო უბნებზე, ასევე #23 ბოლნისის საარჩევნო 

ოლქის # 51 საარჩევნო უბანზე. 

 

„მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებელთა მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, 

კენჭისყრის ფარულობა დაირღვა  1 შემთხვევაში: #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის  #5 



  
 

საარჩევნო უბანზე საკონტროლო ფურცელი ძირითად ყუთში ამომრჩევლის 

ბიულეტენთან ერთად, კონვერტში ჩადებული ჩააგდეს. დაიწერა საჩივარი, თუმცა 

მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა. 

 

#37 ახალციხის საარჩევნო ოლქის #1 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა  შემთხვევა, 

როდესაც ამომრჩეველთა სიაში წინასწარ გაკეთებული იყო ხელმოწერები 

ამომრჩეველთა გრაფის გასწვრივ. 

 

დაფიქსირდა ბიულეტენის გაყალბების შემთხვევები: #22 მარნეულის საარჩევნო 

ოლქის  #42 საარჩევნო უბანზე ორგანიზაციის დამკვირვებელმა დააფიქსირა ორი 

ფაქტი, როდესაც რეგისტრატორმა ამომრჩეველს გადასცა უკვე შემოხაზული 

ბიულეტენი რაც ვიდეო ფირზე იქნა დაფიქსირებული. აღნიშნული ინციდენტის 

შემდეგ უბანზე ვიდეო გადაღება აიკრძალა. ფაქტზე დარეგისტრირდა ორი საჩივარი. 

მათგან ვიდეო გადაღების აღდგენაზე წარდგენილი საჩივარი დაკმაყოფილდა. 

 

#22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #57 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა კომისიის 

წევრების მიერ ბიულეტენების ჩაყრის 10-მდე ფაქტი.ამავე საარჩევნო ოლქის ამავე 

უბანზე “მრავალეროვანი საქართველოს” დამკვირვებელმა  არაუფლებამოსილი პირები 

დააფიქსირა. ამავე საარჩევნო ოლქის ამავე უბანზე დაფიქსირებულია 

დამკვირვებელზე ზეწოლის და მუქარის ფაქტები, რაზეც„მრავალეროვანი 

საქართველოს“ დამკვირვებელმა საუბნო საარჩევნო კომისიას წარუდგინა საჩივარი, 

რომელიც არ იქნა დარეგისტრირებული. შემდეგ ეტაპზე აღნიშნული საჩივარი 

წარედგინა საოლქო საარჩევნო კომისიას. 

 

#22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #42 უბანზე დაფიქსირდა მარკირების შემოწმების 

გარეშე ამომრჩევლების მიერ მასობრივად ხმის მიცემის ფაქტები.ორგანიზაციის 

დამკვირვებელმა წარადგინა საჩივარი აღნიშნულ ფაქტზე საუბნო საარჩევნო 

კომისიაში, რომელიც დაურეგისტრირეს. თუმცა საჩივრის წარდგენის შემდეგ 

საარჩევნო უბანზე სიტუაცია არ გამოსწორებულა.  

 

„მრავალეროვანი საქართველოს“ 200–დან 4 დამკვირვებელი მიიჩნევს, რომ კენჭისყრის 

პროცესი ჩატარდა მნიშვნელოვანი დარღვევებით. 

 

საარჩევნო უბნის დახურვა და ხმების დათვლა  
 
დამკვირვებელთა მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, საარჩევნო უბნების 

უმრავლესობაზე ორგანიზაციის  დამკვირვებელს მიეცა შესაძლებლობა, 

განეხორციელებინათ დაკვირვება ხმის დათვლის პროცესის თითოეულ ეტაპზე.  

 

ძირითადად საარჩევნო უბანზე არ იმყოფენოდნენ არაუფლებემოსილი პირები, თუმცა 

ერთმა დამკვირვებელმა დააფიქსირა მსგავსი ფაქტი, კერძოდ,  #22 მარნეულის 

საარჩევნო ოლქის #57 საარჩევნო უბანზე. 

 

საუბნო საარჩევნო კომისიებში კენჭისყრის დღეს წარდგენილი იყო 20 საჩივარი. 

მათგან დაკმაყოფილდა 5 საჩივარი, ხოლო 3 საჩივარი გადავიდა საოლოქო საარჩევნო 



  
 

კომისიებში. კერძოდ, ბოლნისის საარჩევნო ოლქში დაიწერა ერთი საჩივარი, 

ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქში  - სამი საჩივარი (დაკმაყოფილდა ერთი, ხოლო ერთი 

გადავიდა საოლქო საარჩევნო კომისიაში), ახალციხის - ერთი საჩივარი, ახალქალაქის - 

ოთხი საჩივარი (დაკმაყოფილდა ორი, ხოლო ორი გადავიდა საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში), გარდაბანის - ერთი საჩივარი, მარნეულის ათი საჩივარი (დაკმაყოფილდა 

ორი). გასაჩივრების საფუძველს წარმოადგენდა უბნის გახსნისა და მოწყობის, ხმის 

მიცემისა და ხმების დათვლის პროცესში გამოვლენილი დარღვევები. 

 

უნდა აღინიშნოს, რომ დამკვირვებლებმა  რეაგირება მოახდინეს ელექტორალურ 

დარღვევებზე, მათ შორის პროცედურულ ხარვეზებზე, წინასწარ შემუშავებული 

ინსტრუქციების თანახმად:   
 
ა) საუბნო საარჩევნო კომისიის მისამართით სიტყვიერი მითითების გაკეთება 

ხარვეზის / დარღვევის დაუყოვნებელი აღმოფხვრის მიზნით; 
ბ) საჩივრების შედგენა და წარდგენა საუბნო და/ან საოლქო საარჩევნო 

კომისიებისთვის, იმ შემთხვევაში, თუ საუბნო საარჩევნო კომისიამ არ მიმართა 

სათანადო ზომებს სიტყვიერი შენიშვნის საფუძველზე დარღვევის/ხარვეზის 

აღმოფხვრასთან დაკავშირებით. 
 
დამკვირვებელთა საქმიანობის მონიტორინგის შედეგებმა გამოავლინა საინტერესო 

ტენდენცია: უმეტეს შემთხვევაში დამკვირვებლების სიტყვიერი შენიშვნები 

დაკმაყოფილდა საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ან წევრების მიერ. 

დაიწერა მხოლოდ რიგი საჩივრებისა, ვინაიდან საუბნო საარჩევნო კომისიამ არ 

დააკმაყოფილა დამკვირვებლების სიტყვიერი მოთხოვნები.  

 

პ) კენჭისყრის შემდგომი პერიოდი  

საოლქო საარჩევნო კომისიებში წარდგენილი საჩივრები: 

 

კენჭისყრის პროცესის დასრულების შემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიებში 

სადამკვირვებლო ორგანიზაციის ცენტრალური ოფისიდან წარდგენილი იყო 

საჩივრები 195 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელი ოქმის ბათილობის შესახებ. 

„მრავალეროვანი საქართველოს“ წარმომადგენლებმა ახალციხის საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში ადგილზე დამატებით წარადგინეს 21 საჩივარი.   

 

საუბნო საარჩევნო კომისიის ბეჭედს არ ჰქონდა არცერთი ნაკვეთური: 
 
 N39 ასპინძის N02, N04 საარჩევნო უბნები; 

 N37 ახალციხის საარჩევნო ოლქის N02 საარჩევნო უბანი; 

 N 39 მარნეულის საარჩევნო ოლქის N57, N62 საარჩევნო უბნები ; 

 N 40 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქის  N48, N28, N09, N63 საარჩევნო უბნები; 

 N23 ბოლნისის საარჩევნო ოლქის N11, N15, N43, N48, N55, N58 საარჩევნო უბნები; 

 N21 გარდაბნის საარჩევნო ოლქის N12 საარჩევნოუბანი; 

 N 22 მარნეულის # 53 საარჩევნო უბანი; 

 N41 ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქის  N21 საარჩევნო უბანი; 



  
 

 N25 წალკის საარჩევნო ოლქის  N20, N13, N33, N35, N02, N45, N37 საარჩევნო 

უბნები; 

 N37 ახალციხის საარჩევნო ოლქის N33 საარჩევნო უბანი; 

 N37 ახალციხის საარჩევნო ოლქის N22 საარჩევნო უბანი. 

 

საუბნო საარჩევნო კომისიის ბეჭედს ჰქონდამხოლოდ ერთი ნაკვეთური: 

 

 N21 გარდაბნის საარჩევნო ოლქის N52 საარჩევნო უბანი; 

 N 22 მარნეულის N9 საარჩევნო უბანი; 

 N41 ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქის N02 საარჩევნო უბანი; 

 N37 ახალციხის საარჩევნო ოლქის N29 საარჩევნო უბანი. 

 

საუბნო საარჩევნო კომისისიის შემაჯამებელ ოქმში საარჩევნო სუბიექტების გრაფების 

ნაწილი დატოვილი იყო ღიად: 
 
 N39 ასპინძის N02, N12, N15, N17, N18, N19 საარჩევნო უბნები; 

 N 37 ახალციხის N25 და N19 საარჩევნო უბნები; 

 N40  ახალქალაქის N70, N67, N66, N37,N04, N03, N02, N01, N68, N45, N16, N30, N12, 

N64, N55, N50, N10,N27, N14, N43, N28, N62, N57, N48 საარჩევნო უბნები; 

 N 23 ბოლნისის N1, N2, N3, N05, N8, N20, N25, N30, N33, N37, N38, N39, N40, N43, 

N50, N51, N52, N55, N58, N59, N60, N61 საარჩევნო უბნები; 

 N 36 ბორჯომის N08, N10, N15, N21, N22, N24 საარჩევნო უბნები; 

 N21 გარდაბნის საარჩევნო ოლქის N12, N04, N26საარჩევნო უბნები; 

 N22 მარნეულის N01; N06, N08; N10, N13; N14; N15; N19; N20; N24; N25; N27; N36; 

N39; №40; N41; N42; N49; N50; N51; N55; N56; N57; N58; N59; N60; N62; N63; N68; 

N72; N78; N82; N83; N84; N12; N09; N38; N87; N16; N33; N65; N73; N77; N23 

საარჩევნო უბნები; 

 N41 ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქის N22, N02, N27, N05, N06, N23, N14, N09, N20, 

N26, N34, N01, N10, N07 საარჩევნო უბნები; 

 N25 წალკის საარცევნო ოლქის N39, N38, N32, N29, N27, N24, N22, N17, N16, N04, 

N05, N11, N15, N20, N33, N27, N31, N42 საარჩევნო უბნები. 

 

საოლქო საარჩევნო კომისიიდან სარჩევნო დოკუმენტაციის გატაცების მცდელობა: 
 
 N39 ასპინძის საოლქო საარჩევნო კომისია. 
 

კენჭისყრის შემაჯამებელი ოქმის ასლის და დედნის შეუსაბამობა: 
 
 N37 ახალციხის საარჩევნო ოლქის N02, N13, N27 და N31 საარჩევნო უბნები; 

 N40 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქის N2 საარჩევნო უბანი; 

 N36 ბორჯომის საარჩევნო ოლქის N17 საარჩევნო უბანი; 



  
 

 N21 გარდაბნის საარჩევნო ოლქის N12საარცევნო უბანი; 

 N22 მარნეულისN11, N18, N30, N43, N44, N47 და N66 საარჩევნო უბნები; 

 N41 ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქის N22, N02, N27, N06, N23, N30 და N21 

საარჩევნო უბნები; 

 N 23 ბოლნისის საარჩევნო ოლქის N49 და N59 საარჩევნო უბნები; 

 N25 წალკის საარჩევნო ოლქის N44, N03, N42 საარჩევნო უბნები. 

 

კენჭისყრისშემაჯამებელი ოქმი არ იყო დამოწმებული საარჩევნო კომისიის ბეჭდით 

 

 N 40 ახალქალქის საარჩევნო ოლქის N43 საარჩევნო უბანი; 

 N 22 მარნეულის N33 საარჩევნო უბანი. 

 

კენჭისყრის შემაჯამებელი ოქმის შესწორების ოქმი არ იყო დამოწმებული კომისიის 

ბეჭდით: 

 

 N22 მარნეულის N72 საარჩევნო უბანი. 

 

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებზე და თავმჯდომარეზე პოლიტიკური პარტიის 

მხრიდან ზეგავლენის მოხდენა: 

 

 N37 ახალციხის საარჩევნო ოლქის N10 საარჩევნო უბანი. 

 

ძირითად საარჩევნო ყუთში ბიულეტენების რაოდენიბის სიმრავლე საარჩევნო სიებში 

ხელმოწერებთან შედარებით: 

 

 N37 ახალციხის საარჩევნო ოლქის N10 საარჩევნო უბანი. 

 

კანონით დაშვებულზე მეტი რაოდენობის საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლების 

ყოფნა უბანზე 

 

 N37 ახალციხის საარჩევნო ოლქის N21 საარჩევნო უბანი; 

 N37 ახალციხის საარჩევნო ოლქის N5 საარჩევნო უბანი. 

 

წარდგენილი საჩივრებიდან სრულად დაკმაყოფილდა 21, ხოლო ნაწილობრივ -- 69.  

 

სასამართლოში წარდგენილი სარჩელები:  

 

სასამართლოში გასაჩივრდა საჩივრების დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ 

საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ მიღებული 12 გადაწყვეტილება. კერძოდ: 

 

საუბნო საარჩევნო კომისიის ბეჭედს არ ჰქონდა არცერთი ნაკვეთური: 
 
 N37 ახალციხის საარჩევნო ოლქის N02 საარჩევნო უბანი; 



  
 

 N40 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქის  N28 და N09 საარჩევნო უბნები; 

 N23 ბოლნისის საარჩევნო ოლქის N11, N15, N43, N48, N55, N58 საარჩევნო უბნები. 

 

კენჭისყრის შემაჯამებელი ოქმის ასლის და დედნის შეუსაბამობა: 
 
 N22 მარნეულის N30 საარჩევნო უბანი. 

 

კენჭისყრისშემაჯამებელი ოქმი არ არის დამოწმებული საარჩევნო კომისიის ბეჭდით: 

 

 N 22 მარნეულის N33 საარჩევნო უბანი. 

 

კენჭისყრის შემაჯამებელი ოქმის შესწორების ოქმი არ არის დამოწმებული კომისიის 

ბეჭდით: 

 

 N22 მარნეულის N72 საარჩევნო უბანი. 

 

სასამართლომ დააკმაყოფილა სამივე სარჩელი, რომლებიც ეხებოდა მარნეულის 

საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს (სასამართლომ 

ბათილად ცნო შემაჯამებელი ოქმები და კომისიას დაავალა კენჭისყრის შედეგების 

გადათვლა). 

 

ბოლნისის, ახალციხის და ახალქალაქის რაიონულ სასამართლოებში წარდგენილი 

სარჩელები სასამართლოებმა დატოვეს განუხილველად გასაჩივრების ვადის გასვლის 

გამო. 

 

მიუხედავად იმისა, რომ სარჩელები მომზადდა დროულად, სასამართლოებში 

წარდგენის ვადის გაშვება გამოიწვია ობიექტურმა გარემოებებმა: წარდგენის ბოლო 

ვადა ემთხვეოდა არასამუშაო დღეს, დოკუმენტაციის ადგილებამდე ჩატანას 

სჭირდებოდა დამატებითი რესურსი, რომელიც სადამკვირვებლო ორგანიზაციას 

საკმარისად არ აღმოაჩნდა. 

 

ჟ) საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანი საქართველო“-ს (PMMG) 

სამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიშის მომზადება. სადამკვირვებლო 

ორგანიზაციის მიერ მომზადდა ანგარიში ქართულ ენაზე, რომელიც შემდგომში 

ითარგმა ინგლისურ, რუსულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. გთხოვთ იხილოთ 
სამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიში, რომელიც თან ერთვის წინამდებარე 
ანგარიშს.   
 

3. იმ შემთხვევაში, თუ პროექტის მიზანი/მიზნები სრულად არ იქნა მიღწეული 

მიუთითეთ, რამ შეგიშალათ ხელი მიზნის/მიზნების მიღწევაში? 

 

საანგარიშგებო პერიოდში განხორციელებული ყველა ღონისძიება სრულ 

თავსებადობაში მოვიდა დასახულ მიზენბთან და ამოცანებთან და ხელი შეუწყო მათ 

ჯეროვან რეალიზებას.  

 



  
 

4. იმ შემთხვევაში, თუ პროექტის მიზანი/მიზნები სრულად არ იქნა მიღწეული, 

რას შეცვლიდით პროექტში მიზნის მიღწევისათვის? 

 

სრულად იქნა მიღწეული 

 

5. რამდენად შესაბამება განხორციელებული პროექტი განაცხადში აღწერილს? 

 

საანგარიშგებო პერიოდში რეალიზებული ყველა ღონისძიებათა სრულად შეესაბამება 

საპროექტო განაცხადით გათვალისწინებულ აქტიობებს. მოხდა მხოლოდ ერთი 

მეთოდური ხასიათის დამატება, რამაც გარკვეული ნამატი გამოიწვია პროექტით 

გათვალისწინებულ სატრენინგო სესიათა წინასწარ დადგენილ რაოდენობაში.  

 

როგორც ითქვა, წელს ორგანიზაციამ გამოიყენა განსხვავებული მიდგომა 

დამკვირვებელთა შესაძლებლობების გაფართოებაზე ორიენტირებული სატრენინგო 

პროგრამის რეალიზების მიზნით. აღნიშნული მიდგომა არ იყო წინასწარ 

გათვალისწინებული პროექტით.  

 

6. თუ რაიმე ვერ განხორციელდა დაგეგმილის მიხედვით, გთხოვთ მიუთითოთ რა 

ვერ განხორციელდა 

 

ყველა აქტიობა განხორციელდა დაგეგმილის მიხედვით 

 

7.  თუ რაიმე ვერ განხორციელდა დაგეგმილის მიხედვით, მიუთითეთ რა იყო ამის 

მიზეზი?  

 

ყველა აქტიობა განხორციელდა დაგეგმილის მიხედვით 

 

8. რამდენად სწორად იყო შედგენილი პროექტის ბიუჯეტი?  

 

სადამკვირვებლო მისიის განხორციელებისათვის ვერ მოხერხდა ყველა საჭირო 

ფინანსური რესურსის მოძიება, რამაც გამოიწვია მოძიეული ფონდების გადახედვა და 

არსებული რეალობიდან გამომდინარე პროგრამით გათვალისწინებული აქტივობების 

დაგეგმვა. ამრიგად, ფონდთან შეთანხმებით, ნაკლებფასიანი სასტუმროსთან 

ხელშეკრულების დადების ხარჯზე, მოხერხდა ფონდიდან მოძიებული თანხებით 

ტრენინგების რაოდენობის გაზრდა და შესაბამისად მეტი სტატიკური დამკვირვებლის 

გაწვრთნა.     

 

9. დაგჭირდათ თუ არა პროექტის ბიუჯეტში შესწორებების შეტანა პროექტის 

მსვლელობის დროს? (პროექტის ბიუჯეტში შესწორების შეტანის შემთხვევაში, მიუთითეთ შესწორებული პუნქტები, თანხის 

მითითებით) 
 

ზემოაღნიშნული მიზეზით მოხდა ბიუჯეტის გადახედვა და შესაბამისი ცვლილებეის 

შეტანა. გარდა ამისა, პირველ ეტაპზე მოთხოვნილი თანხის 25022,50 ლარი 

გათვალისწინებული იყო ტრენინგის მონაწილეთა დაბინავებისათვის, თუმცა 

არსებული საჭიროებებიდან გამომდინარე მისი ნაწილი (7414,26 ლარი) გამოყენებულ 



  
 

იქნა მონაწილეთა ტრანსპორტირებისათვის (მიკროავტობუსების მძღოლთა 

ანაზღაურება).   

 

10. 5 ბალიან სისტემის გამოყენებით, რამდენი ბალით  შეაფასებდით პროექტს? 
(გთხოვთ, შემოხაზოთ სასურველი ციფრი) 

5 
 

11. ვისთვის იყო სასარგებლო თქვენს მიერ განხორციელებული პროექტი?  

 

 პროექტის მოსამზადებელი პერიოდი ცალსახად სასარგებლო იყო პროექტის 

განმახორციელებელი ორგანიზაციისათვის, რათა გაფართოებულიყო მისი 

სადამკვირვებლო შესაძლებლობები: ა) შესაბამისი ცონდის, უნარებისა და 

შესაძლებლობების მქონე დამკვირვებლების რეკრუტირება; ბ) დამკვირვებელთა 

შესაძლებლობების გაფართოება, რათა სრულფასოვნად შეესრულებინათ მათზე 

დაკისრებული უფლება-მოვალეობები; გ) ყველა სახის ლოჯისტიკური, მეთოდური 

და კონცეპტუალური ხასიათის ღონისძიებების რეალიზება, რომელთა 

ერთობლიობამაც საბოლოო ჯამში ხელი შეუწო ორგანიზაციის სადამკვირვებლო 

მისიის ეფექტურ რეალიზებას არჩევნების დღეს და მის შემდგომ პერიოდში.  

 პროექტის რეალიზებამ სარგებელი მოუტანა იმ საარჩევნო უბნებზე 

რეგისტრირებულ ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებულ ამორჩევლებს, 

რომლებსაც ორგანიზაცია აკვირდებოდა. მოკლევადიანი დამკვირვებლების მიერ 

განხორციელებულმა სამონიტორინგო საქმიანობამ ხელი შეუყწყო ელექტორალური 

ხასიათის ხარვეზებისა და დარღვევების გამოვლენასა და მათზე რეაგირების 

მოხდენას, რამაც საბოლოო ჯამში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს 

საშუალება მისცა განეხორციელებინათ ხმის მიცემის უფლება კონკურენტულ 

გარემოში.  

 პროექტის რეალიზება და მის ფარგლებში გამოვლენილი მიგნებები სარგებელს 

მოუტანს სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს, მათ შორის საარჩევნო 

ადმინისტრაციას, ცენტრალურ სახელისუფლებო ორგანოებს, სამოქალაქო 

საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციებს, ისევე როგორც მედია 

საშუალებებს, რათა პროექტის მიერ გამოვლენილი ელექტორალური ხასიათის 

ხარვეზები, ისევე როგორც პრობლემები და გამოწვევები დამატებით იქნეს 

შესწავლილი და გათვალისწინებული შემდგომი არჩევნებისათვის. ამ 

თვალსაზრისით განსაკუთრებით საყურადღებოა ორგანიზაციის მიერ 

შემუშავებული სამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიში, რომელიც 

დეტალურად აღწერს სამონიტორინგო პროგრამის ფარგლებში გამოვლენილ 

ტენდეციებს, ისევე როგორც იძლევა კონკრეტულ რეკომენდაციებს საარჩევნო 

პროცესის შემდგომი სრულყოფისა და განვითარების კუთხით.  
 

12. მიუთითეთ (შეძლებისდაგვარად) ხალხის რაოდენობა, ვინც მიიღო რაიმე 

სარგებელი თქვენს მიერ განხორციელებული პროექტიდან? miuTiTeT 
(SeZlebisdagvarad) xalxis kategoria (magaliTad: studentebi, Jurnalistebi, 
mosamarTleebi, moxucebi, qalebi, skolis mowafeebi da a.S.) 
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შერჩეულ იქნა 305 პირი რომლებიც მონაწილეობას იღებენ პროექტის ფარგლებში 

დაგეგმილ შესაძლებლობათა გაფართოებისადმი მიძღვნილ სატრენინგო პროგრამაში. 

აღნიშნული ციფრი მოიცავს 56 პოტენციურ დამკვირვებელს (რეზერვს), რომლებიც 

საჭიროების შემთხვევაში დააკვირდებიან შესაბამის უბნებს. გამომდინარე 

ზემოაღნიშნულიდან, პროექტის ფარგლებში შერჩეულ და რეკრუტირებულ იქნა: 

 

 5 საოლქო დამკვირვებელი, 20 მობილური ჯგუფის დამკვირვებელი და 110 საუბნო 

დამკვირვებელი სამცხე ჯვახეთის რეგიონისათვის - სულ 135 დამკვირვებელი სამცხე-

ჯავახეთის რეგიონისათვის 

 4 საოლქო დამკვირვებელი, 19 მობილური ჯგუფის დამკვირვებელი და 113 საუბნო 

დამკვირვებელი ქვემო ქართლის რეგიონისათვის - სულ 113 დამკვირვებელი სამცხე-

ჯავახეთის რეგიონისათვის 

 1 ცესკო-ს დამკვირვებელი 

სულ, რეკრუტირებული იქნა 249 დამკვირვებელი (მათ შორის 200 საუბნო 

დამკვირვებელი) + 56 რეზერვი = 305 დამკვირვებელი.  

o სტუდენტები 

o ჟურნალისტები 

o სამოქალაქო აქტივისტები 

o ქალბატონები 

o სხვადასხვა პროფესიის წარმადგენლები  

 

გარდა ამისა, საანგარიშო პერდიოში განხორციელბულ აქტივობებში ჩართული იყო 

ჩვენი ორგანიზაციის 9 ტრენერი და ცენტრალური ოფისის 10-ზე მეტი თანამშრომელი 

(მათ შორის პროექტის დირექტორი, ასისტენტები, საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

მენეჯერი, იურისტები, ოპერატორები, ქოლ ცენტრის მენეჯერი და ა.შ.).  

 

13. გაგრძელდება თუ არა თქვენი პროექტი მომავალში და თუ გაგრძელდება, რა 

პერიოდის განმავლობაში? 

 

კონკრეტული პროექტი მომავალში არ გაგრძელდება, თუმცა ორგანიზაცია 

ტრადიიულად განახორციელებს არჩევნებზე მონიტორინგს, რომლის დროსაც 

დაეყდრნობა და გაითვალისწინებს აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მიღწეულ 

შედეგებსა და შეძენილ გამოცდილებას.  

 

14. პროექტის გაგრძელების შემთხვევაში, გთხოვთ მიუთითოთ თუ რა სახეს 

მიიღებს ის. 

 



  
 

ორგანიზაცია გეგმავს 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე 

დაკვირვებას, რისთვისაც უკვე შემუშავებული აქვს სტრატეგია და ამჟამად აწარმოებს 

საჭირო ფონდების მოძიებას. აღნიშნული სამონიტორინგო პროგრამა ითვალისწინებს 

წინასაარჩევნო, არჩევნების დღის და არჩევნების შემდგომ მონიტორინგს ეთნიკური 

უმცირესობებით დასახლებულ 5 რეგიონში: სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, კახეთი, 

შიდა ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი, სადაც ორგანიზაცია მიავლენს 437 დამკვირვებელს.  

 

15. საკმარისი იყო ფონდის ”ღია საზოგადოება-საქართველო” დახმარება თქვენს 

მიერ დასახული მიზნის მისაღწევად და მომავალი საქმიანობისათვის (moniSneT 

sasurveli pasuxi)?         
 

     

                                       

                                                         დიახ            

 

თუმცა სადამკვირვებლო მისიის განხორციელებისათვის ვერ მოხერხდა ყველა საჭირო 

ფინანსური რესურსის მოძიება, რამაც გამოიწვია მოძიეული ფონდების გადახედვა და 

არსებული რეალობიდან გამომდინარე პროგრამით გათვალისწინებული აქტივობების 

დაგეგმვა.  

           

16. დაამყარეთ თუ არა კონტაქტი თქვენი საქმიანობის სფეროში აქტიურად 

მომუშავე ორგანიზაციებთან/კერძო პირებთან(moniSneT sasurveli pasuxi)?  
 

     

                                       

                                                         დიახ                       

 
დადებითი პასუხის შემთხვევაში, ჩამოთვალეთ ეს ორგანიზაციები/პირები: 

 

 ეროვნული დემოკარტიული ინსტიტუტი (NDI) 

 სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება (ISFED) 

 ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (GYLA) 

 ლოკალური პარტნიორი ორგანიზაციები სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის 

რეგიონებში 

 სხვადასხვა დიპლომატიური მისიები რომლებიც დაინტერესებულნი არიან 

საარჩევნო თემატიკით 

 სხვადასხვა ლოკალური და საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც 

დაინტერესებულნი არიან საარჩევნო თემატიკით 

 ეთნიკური სათვისტომოები 

 

გარდა აღნიშნულისა „მრავალეროვანი საქართველოს“ წარმომადგენლები აქტიურად 

იყვენენ ჩართულნი საქართველოს პარლამენტში შექმნილ საარჩევნო საკითხებზე 

მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის მუშაობაში და მონაწილეობას იღებდნენ 

საარჩევნო საკითხებთან მიმართებაში გამართულ შეხვედრებსა და დისკუსიებში.  

 

 

x 

X 



  
 

17. გქონდათ თუ არა პროგრამის კოორდინატორთან კონტაქტი პროექტის 

მსვლელობის პერიოდში (moniSneT sasurveli pasuxi)?  

                                       

 

                                                  

                                                         დიახ                       

 
                               დადებითი პასუხის შემთხვევაში, ჩამოთვალეთ საკითხები: 

 ბიუჯეტის ცვლილება  

 აქტივობების გადახედვა მოძიებული ფონდებიდან გამომდინარე 

 

18. დაგჭირდათ თუ არა პროექტის კოორდინატორის დახმარება პროექტის 

მსვლელობისას(moniSneT sasurveli pasuxi)?  

 

                                                  

                                                                                       

    არა 

 

19. პროექტის მსვლელობისას აწვდიდით თუ არა პროგრამის კოორდინატორს 

პროექტთან დაკავშირებულ ინფორმაციას/მასალას (პუბლიკაციები, მოსაწვევები 

ა.შ) განსახილველად(moniSneT sasurveli pasuxi)? 

 

 

                                                  

                                                         დიახ                     

 

20. როგორ აკონტროლებდა თქვენი პროგრამის კოორდინატორი თქვენს მუშაობას?  

 

კომუნიკაცია ძირითადად ხორციელდებოდა სატელეფონო კავშირის მეშვეობით.  

 

21. დააფიქსირეთ თუ გაქვთ რაიმე საქმიანი შენიშვნა პროექტის კოორდინატორის 

ან ფონდის  მუშაობასთან დაკავშირებით 

 

სრულიად კმაყოფილნი ვართ ფონდთან თანამშრომლობით. ფონდის გრანტიორებთან 

კომუნიკაციის პოლიტიკა კომფორტული და მოქნილია, რაც დადებითად აისახება 

პროექტით დაგეგმილ საქმიანობაზე და მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს პროექტის 

ეფექტურობის ამაღლებას.   

X 

X 

X 


