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შესავალი

       რა არის მონაწილეობა

 
   ტრადიცული ციფრული  

 მონაწილეობა / დემოკრატია
 

 
   ციფრული მონაწილეობის /

დემოკრატიის ალტერნატიული
გზები (არატრადიციული)

 

შეჯამება და პროექტის
ადგილობრივი აქტივობები

დანართები

სარჩევი



პროექტ „დიჯი-მოქრასის“ მიზანი გახლავთ საქართველოში
მცხოვრები ახალგაზრდების ჩართვა გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში ონლაინ საშუალებებით. მიზნის მისაღწევად
ჩავატარეთ 6 დღიანი (9-16.09.2022) ტრენინგი ბაკურიანში, 
 სადაც მოვიწვიეთ 25 მონაწილე, ახალგაზრდული ცენტრების/
ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ახალგაზრდული მუშაკები
და ახალგაზრდა ლიდერები, ვინც არის დაინტერესებული
აღნიშნული თემატიკით. ტრენინგის შემდეგ მონაწილეებმა
განახორციელეს ტრენინგისას დაგეგმილი ადგილობრივი
აქტივობები. აღნიშნული აქტივობები გულისხმობდა, როგორ
საქართველოში არსებული სხვადასხვა ონლაინ პლატფორმების
გამოყენებას (პეტიცია, სოც მედია და ა.შ.), ასევე, ოფლაინ
აქტივობები - პრაქტიკული ვორქშოპები, ონლაინ
მონაწილეობის შესახებ ცნობიერების ასამაღლებლად.
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შესავალი

პროექტი დაფინანსებულია ევროპის საბჭოს ევროპული
ახალგაზრდული ფონდის მიერ და განხორციელდა
ახალგაზრდული ორგანიზაცია „ამბრელას" მიერ, ევროპის
საბჭოს ახალგაზრდული დეპარტამენტის „დემოკრატია ახლა,
დემოკრატია აქ“ კამპანიის ფარგლებში. 

აღნიშნული სახელმძღვანელო განკუთვნილია როგორც
ახალგაზრდულ სფეროში მოღვაწე აქტორებისთვის ასევე,
სხვა სფეროს წარმომადგნელებისთვისაც, რომლებიც
არიან დაინტერესებულნი ციფრული მონაწილეობით. იგი
შექმნილია ტრენინგის მონაწილეების მიერ, შემდგომ
გადახედილი და დასრულებული პროექტის მენეჯერის
მხრიდან.

https://www.umbrellageo.org/
https://www.coe.int/en/web/democracy-here-now/home?pk_campaign=newsletter#:~:text=Democracy%20Here%20%7CDemocracy%20Now%20is,and%20democratic%20institutions%20and%20processes.
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სახელმძღვანელოს თანა-ავტრები /
ტრენინგის მონაწილეები.

ანი კეკუა
თამარ ჭიტაძე
მაია ხუციშვილი
ხატია ხაბაშვილი
სალომე ლობჟანიძე
თეკლა მიროტაძე
მარინე ივანიშვილი
ბარბარე ივანიშვილი
მარიამ ვარშანიძე
გვანცა ვარშანიძე
სოფო თამაზაშვილი
სოფო კახაბრიშვილი
თამარი კალაბეგაშვილი 

ნინი ჯერენაშვილი
მარიამ აბაშიძე
ანა ტერტერაშვილი
თათა მაისურაძე
თეო ნიაზაშვილი
მარიამ სამსონაძე
ელენე კოტრიკაძე
ნინო ბუზარიაშვილი
თენგო კანდელაკი
კახი მელელაშვილი
ნიკოლოზ ჯაბახიძე
დათო დოლაბერიძე

მედეა პავლიაშვილი
გვანცა თვალიაშვილი
სულხან ჩარგეიშვილი

ტრენერები

 
პროექტის მენეჯერი
სლავა მეჟდოიანი



ტრადიციული

ოფლაინ

მოდით განვიხილოთ რა სახის მონაწილეობა არსებობს ამ
პირობებში.
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რა არის მონაწილეობა?

მონაწილეობა გახლავთ დემოკრატიის საფუძველი, მის გარეშე
დემოკრატიული პროცესები წარმოუდგენელია. ხშირად, როცა
ვსაუბრობთ დემოკრატიაზე ყველას აზრად მოსდის მხოლოდ, 
 არჩევნები ან ადამიანის უფლებები, თუმცა დემოკრატია უფრო
მეტია ვიდრე არჩევნები. დემოკრატიული პროცესები გულისხმობს
მეტი ხმის ჩართვას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. 

ხოლო, ციფურლი ეპოქის პირობებში დემოკრატიულ პროცესებში
ახალი ტენდეციები გამოიკვეთა, რომლის ძირითადი
მატარებლები და აქტორები არიან ახალგაზრდები. სოციალური
მედიით კამპანიის წარმართვა შეიძლება იყოს უფრო მძლავრი
ვიდრე ხელმოწერებით შეტანილი განცხადება ან მიმართვა
გადაწყვეტილების მიმღები პირებისთვის.

მონაწილეობა

არა ტრადიცული ან/და
ალტერნატიული 

არჩევნები, დემონსტრაცია,
ხელმოწერები და ა.შ.

კონსუმერიზმი (პროდუქციის ან სერვისის
ყიდვა ან ბოიკოტი), პერფომრანსები, ჩაცმა,

ტატუ და ა.შ.

ციფრული

პეტიცია, წერილის მიწერა
ელ-ფოსტით

სოც. მედია - გაზიარება, დაპოსტვა,
რეაქცია, კომენტარი, ვიდეოს გადაღება და

დაპოსტვა

ამ სახელმძღვანელოში განვიხილავთ საქართველოში არსებულ ციფრულ
მონაწილეობის სახეებს, ფორმებს და შესაძლებლობებს 2022 წლის
მდოგმარეობით.



რესურსების დაზოგვა (დრო, დისტანცია,
ენერგია)გამჭვირვალობა და
ანგარიშვალდებულება
დიდ აუდიტორიაზე ხელმისაწვდომობა
აერთიანებს საჯარო და კერძო სექტორს
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1. ტრადიცული ციფრული მონაწილეობა /
დემოკრატია 

ტრადიციული ციფრული მონაწილეობა/დემოკრატია, ეს არის
ინტერნეტის ან სხვა კომპიუტერული ტექნოლოგიების
გამოყენება ტრადიცული ფორმების ციფრული ფორმებით
ჩანაცვლების მიზნით. 

ციფრული დემოკრატიის
უპირატესობები და საფრთხეები:

უპირატესობები: 

საფრთხეები:

• კიბერშეტევა - ქმედება, როდესაც
ელექტრონული მოწყობილობა ან/და მასთან
დაკავშირებული ქსელი ან სისტემა გამოიყენება
კრიტიკულ ინფორმაციულ სისტემაში შემავალი
სისტემების, ქონების ან ფუნქციების 

• ონლიან ბულინგი  - ტექნოლოგიების
გამოყენებით, ფარული ან აშკარა დაშინების
მიზნით განხორციელებული ქმედებაა. 

მთლიანობის დარღვევის, შეფერხების ან განადგურების ან
ინფორმაციის უკანონოდ მოპოვების გზით                                               



         ონლაინ პეტიცია
                                     სადისკუსიო ონლიან ფორუმები
          ვებ-ჩათები
                                     ონლაინ ხმის მიცემა
           ონლაინ დებატები
                                     სხვადასხვა სამთავრობო ვებ-გვერდებზე
არსებული პლატფორმები - პეტიციის ან ინიციატივის
შეტანა, ხმის მიცემა, დაკავშირება / მიწერა.
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• პერსონალური მონაცემების
დამუშავება - მონაცემთა დამუშავება
არის ნებისმიერი ქმედება, რომელიც
პერსონალური მონაცემების მიმართ
ხორციელდება: შეგროვება, ჩაწერა, 

შენახვა, გამოყენება, გამჟღავნება, ფოტოზე აღბეჭდვა, მესამე
პირისთვის გადაცემა, გავრცელება, წაშლა, განადგურება და
სხვა. 

ციფრული დემოკრატიის/მონაწილეობის
ფომრებია

საქართველოში არსებული ციფრული მონაწილეობის
ტრადიციული ოფიციალური საშუალებები 

ცენტრალური ხელისუფლება

       აღმასრულებელი

ichange.gov.ge - პეტიციების პორტალი - სახელმწიფო
პეტიციების პორტალი. პეტიცია განთავსდება იმ შემთხვევაში
თუ იგი გაივლის მოდერაციას, რომელიც არაუგვიანეს 10 დღის
ვადაში მოხდება. თუკი 30 დღის ვადაში პეტიცია მოაგროვებს
10000 ხელმოწერას, საქართველოს მთავრობის
ადმინისტრაციაში შექმნილი ელექტრონული პეტიციის
ექსპერტების კომისია განიხილავს, ამავე კომისიის
ინიციატივით შესაძლებელია ზოგიერთი პეტიციის განხილვა
საქართველოს მთავრობის სხდომაზე. 

https://ichange.gov.ge/


                              საკანონმდებლო:

საქართველოს პარლამენტის ვებ-გვერდზე
არსებობს გვერდი “ჩაერთე”, სადაც
შესაძლებელია საკუთარი ინიციატივების
დამატება პეტიციების სახით. 

  • ონლაინ კვალიფიციური
ხელმოწერა

6

 
• 300 ხმის შეგროვება

ერთ თვის ვადაში, რათა
იქნას გახნილული
პეტიცია/ინიციატივა

დატესტე შენი ცოდნა პარლამენტის
შესახებ - ქვიზი 

ადგილობრივი ხელისუფლება

საქაღთველოს ყველა მუნიციპალიტეტს გააჩნია ვებ-გვერდი და
ფეისბუქ გვერდი. სადაც შეგიძლიათ ნახოთ სხვადასხვა საჯარო
ინფორმაცია. ზოგიერთ მათგანს აქვს დამატებით ფუნქციები,
გარდა ინფორმაციის მიწოდებისა. 

გორის, ოზურგეთის, მარტვილის და ფოთის
ვებ-გვერდზე შესაძლებელია მერისთვის
წერილის მიწერა 

https://parliament.ge/get-involved
https://cutt.ly/qC3Dgcg
https://gori.gov.ge/miwere-mers
http://shorturl.at/agux9
http://shorturl.at/ASW36
http://shorturl.at/cHRTU


თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტისს ვებ-გვერდზე
შესაძლებელია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა,
მაგალითად 

                     გორის, 
                                                      მარნეულის, 
                                                                                                ფოთის.
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გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე
შესაძლებელია მონაწილეობა მიიღო ბიუჯეტის
დაგეგმვაში. 

მარტვილისა და საჩხერის ვებ-გვერდებზე
შეგვიძლია პირდაპირ მოვიძიოთ საჯარო
ინფორმაცია. 

2. ციფრული მონაწილეობის / დემოკრატიის
ალტერნატიული გზები (არატრადიციული)

21-ე საუკუნეში დაიკლო ახალგაზრდების მონაწილეობამ
ტრადიციულ დემოკრატიულ პრეოცესებში, თუმცა  
 ალტერნატიული მეთოდებით აზრის გამოხატვის  ტენდენცია
გაიზარდა. ციფრულ ეპოქაში ეს ძირითადად გამოიხატება
სოციალურ მედიაში აქტიურობით. მთავრობები ხშირად
აკვირდებიან საზოგადოების აზრის დაფიქსირებას არა ქუჩაში
გამოსვლებით, არამედ სოციალურ ქსელებში ატეხილი
ამბებით და რეაგირებენ შესაბამისად. 

სოციალური მედია - პოსტები,
კომენტარები, მოწონებები,
გაიზარებები, ხმის მიცემა და ა.შ.

http://shorturl.at/fjlU1
http://shorturl.at/bgil5
http://shorturl.at/bgil5
http://shorturl.at/ort08
http://gardabani.gov.ge/budget
https://www.martvili.ge/
http://sachkhere.gov.ge/ge/


მაგალითად, პროდუქციის ან სერვისის ბოიკოტი ან და პირიქით
პოპულარიზაცია.

• ბოიკოტი - არა მონაწილეობრივი, ისევე როგორც
მონაწილეობა.
ბოიკოტი -პოლიტიკური ან ეკონომიკური ბრძოლის ხერხი -
ცალკეულ პირებთან, ორგანიზაციებთან, სახელმწიფოებთან
ურთიერთობის სრული ან ნაწილობრივი გაწყვეტა.

8

ასევე, დღესდღეობით თითქმის ყველა საჯარო
უწყებას გააჩნია წარმომადგენლობა სოც.
ქსელებში, რომელიც გვაძლევს საშუალებას
დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია ამა თუ იმ
საკითხზე აღნიშნული საჯარო სტრუქტურის
ოფიციალურ ფეისბუქ ან ტვიტერ გვერდზე
მიწერით, ან პოსტებზე რექციებითა და
კომენტარებით.

თუმცა სოციალური მედია არ გახლავთ ცალკე სფერო და იგი
ასახავს რეალურ ცხოვრებას სოციალურ მედიის ციფრულ
განზომილებაში, შესაბამისად კონტენტი (ფოტო, ვიდეო) იქმნება
რეალურ სივცეში შემდგომ ხდება გაზიარება სოც. ქსელებში.



3. ხელმოწერები
შევაგროვეთ
სოფელ
მარტყოფში
ნაგვის ურნების
დამატებაზე და
შევიტანეთ
ონლაინ

2. ჩავატრეთ 6 ვორქშოპი 
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შეჯამება და პროექტის ადგილობრივი
აქტივობები

აღნიშნული სახელმძღვანელო შედეგება პრაქტიკული
რჩევებისგან რომლებიც იქნა განცხორცეილებული მონაწილე
ორგანიზციების მიერ. პროექტის ფარგელბში ჩვენ
განვახორციელეთ შემდეგი ინიციატივები:

1. პეტიცია შევიტანეთ პარლამენტში 

4. საჩხერის
ახალგაზრდულმა
ცენტრმა  დაიწყო
კამპანია სოციალურ
მედიაში 1 სკამი
ახალგაზრდულ
ცენტრს 

5. შევქმენით
ეს
სახელმძღვნე
ლო და
გავაზიარეთ

https://fb.watch/i2mLk_DMTe/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02pkKgqQPEHJUzJa2AyTwgNhUQpDn1DxRcHoDzEekTpnu7rasXAAbFgA6vSqnMMUdHl&id=1015716501892679
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02pkKgqQPEHJUzJa2AyTwgNhUQpDn1DxRcHoDzEekTpnu7rasXAAbFgA6vSqnMMUdHl&id=1015716501892679
https://fb.watch/i2mEPpB5w1/
https://fb.watch/i2mEPpB5w1/
https://fb.watch/i2mEPpB5w1/
https://fb.watch/i2mEPpB5w1/
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დანართები

პროექტის შედეგად შექმნილი
ვიდეო რგოლი

პარლამენტში შეტანილი
პეტიციის კამპანიის ვიდეო
რგოლი და პოსტერი

https://www.youtube.com/watch?v=6W0PKYjZMpc
https://www.youtube.com/watch?v=6NOfCLXi9oQ

