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  პროექტის ზოგადი მიმოხილვა 

დღეს არსებული გამოწვევები, ქვეყნის საშინაო და საგარეო 

ასპარეზზე, კიდევ უფრო მოითხოვს მოსახლეობის მაქსიმალურ 

გათვითცნობიერებას სამოქალაქო საზოგადოებისა და მასში 

მოქალაქის როლის შესახებ ინფორმირებულობის გაზრდას.  

საქართველოში, სამწუხაროდ, ცნობიერების დონე განსხვავებულია 

რეგიონებისა და  ეთნიკური წარმომადგენლობების მიხედვით, რაც 

მნიშვნელოვანწილად აფერხებს სახელმწიფოსა და საზოგადოების 

წინსვლას. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, ყველას მიეცეს 

თანაბარი შესაძლებლობა, დააფიქსიროს საკუთარი 

დამოუკიდებელი აზრი. შესაბამისად,    საარჩევნო პროცესებში 

ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობისა  და მათი 

ინფორმირებულობის დონის გაზრდა, ერთ-ერთი მთავარი 

პრიორიტეტია.  



უნდა აღინიშნოს რომ, ეთნიკური უმცირესობის 
წარმომადგენლების სამოქალაქო აქტივიზაციის საკმაოდ 
დაბალი დონე გამოწვეულია, როგორც  ენობრივი და  
რელიგიური ბარიერით, ასევე ტრადიციებითა  და არა 
ინფორმირებულობით,შესაბამისად 

  ეროვნულ უმცირესობათა  კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში, აქტუალურ  
პრობლემად  კვლავ  რჩება ინფორმირებულობის, განათლების,  საარჩევნო  
ცნობიერების  ამაღლების, სამოქალაქო  პასუხისმგებლობის გაზრდის საკითხები. 
სამწუხაროდ ეთნიკურად დასახლებულ რეგიონებში დაბალია დემოკრატიისა და 
სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ხარისხიც. ასეთ მდგომარეობას სხვა 
მიზეზებთან ერთად მეტწილად განაპირობებს ის ვითარებაც, რომ საქართველოს 
მულტიეთნიკური რეგიონები დღემდე რჩებიან რუსული საინფორმაციო და 
ენობრივი გავლენის ქვეშ. ეთნიკური მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი დღემდე 
ვერ ფლობს სახელმწიფო ენას, რაც თავის მხრივ, უამრავი პრობლემის სათავეა.  
 

 ზემო აღნიშნულ, პრობლემებს ემატება ის გარემოებაც, რომ სოფლებში მცხოვრები 
ქალები ძირითადად დიასახლისები არიან და მათ არ აქვთ შესაძლებლობა 
ინფორმაცია მიიღონ დივერსიფიცირებული წყაროებიდან (მაგ. სამსახურიდან ან 
სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობის სფეროდან), შესაბამისად ისინი ცალმხრივად, 
ნაკლებად ან საერთოდ არ არიან ინფორმირებულები, რაც მათი ცნობიერებით 
მანიპულირების საშუალებას იძლევა. ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენლები რომლებიც მონაწილეობენ არჩევნებში, საკუთარ არჩევანს 
დამოუკიდებლად ვერ აკეთებენ. 
 



ამ პრობლემების გადაჭრის ხელშეწყობის მიზნით, 
ჩვენს მიერ წარმოდგენილი პროექტი: „ადგილობრივი 
თვითმართველობის ორგანოების არჩევნებში   
ეთნიკური უმცირესობების ქალთა სამოქალაქო 
ჩართულობის გაზრდა “  განხორციელდეა კახეთის 
რეგიონში, სადაც კომპაქტურადაა განსახლებული 
ეთნიკური უმცირესობები, კერძოდ შემდეგ 
მუნიციპალიტეტებში: ლაგოდეხი, თელავი, საგარეჯო. 

 
პროექტი ითვალისწინებდა ამ რეგიონებში 
საინფორმაციო კამპანიის ჩატარებას, კერძოდ 
საინფორმაციო ავტოტურს სლოგანით- 
„ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების 
არჩევნები- უკეთესი მომავლისთვის“, პროექტის 
ფარგლებში მოეწყო  შეხვედრა/დისკუსიები თემაზე : 
„ დეპუტატის  როლზე და ფუნქციებზე“.  



  პროექტის მიზანი & განხორციელების არეალი 

პროექტის მიზანია 2017 წლის ოქტომბერის ადგილობრივი თვითმართველობის 

ორგანოების  არჩევნებში ეთნიკური უმცირესობების სამოქალაქო 

პასუხისმგებლობის გაზრდა მათი ინფორმირებულობის  ხელშეწყობის გზით. 

 

 კახეთი   3 მუნიციპალიტეტი: 
 
 ლაგოდეხი 

 თელავი 

 საგარეჯო 
 



  პროექტის სამიზნე ჯგუფი 

 

  3000-ზე მეტი (პირდაპირი ბენეფიციარი)  

 მრგვალი მაგიდის მონაწილე ბენეფიციარები - 59 

 6000 ირიბი ბენეფიციარი  

 

 



  შეხვედრების თემატიკა 

 
  არჩევნების მნიშვნელობა 

 
 „დეპუტატის  როლი და ფუნქციები“.    

 
 ცვლილებები თვითმმართველობის კოდექსში;  

 

 

 

 



  საინფორმაციო მასალები 

 



 გასვლების განრიგი 

 

  05/09/2017 მრგვალი მაგიდა და ავტოტური თელავის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაჯალის საჯარო სკოლა; 

 15/09/2017 ავტოტური საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი სოფელი 

იორმუღანლო, დუზაგრამა, ყაზლარი, ლამბალო, ქეშალო; 

 22/09/2017 ავტოტური - ლაგოდეხის მუნუციპალიტეტი სოფელი 

კაბალი, განჯალა, უზუმფალა, კარაჯალა, ფონა; 

 26/09/2017 მრგავლი მაგიდა - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი კაბალის ამბულატორია; 

 

 

 

 

                                               



 საინფორმაციო გასვლები მსვლელობა 

 

 



 შეხვედრა/სემიანრების მსვლელობა 

  

 



  გენდერული სტატისტიკა 

შეხვედრებში მონაწილეთა 100%-ს ქალი წარმოადგენდა 



  შედეგები 

 

 გაიზრდა მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონე; 

 პროექტის განხორციელების შემთხვევაში - გაიზრდება საქართველოს 11 

სოფლის , 4 000 და მეტი ამომრჩევლის ინფორმაციულობის დონე, ზოგადად 

არჩევნების პროცესის, მისი მნიშვნელობისა და საკუთარი მოვალეობის, ასევე 

ადგილობრივი თვითმართველობების ორგანოების ფუნქციების   შესახებ;  

 გაუმჯობესდა საარჩევნო ცნობიერება და მოხდა ადგილობრივი ეთნიკური 

მოსახლეობის საარჩევნო აქტივობის ამაღლება; 

 ამომრჩეველთა წახალისება არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად; 

 გავრცელდა საინფორმაციო მასალა:  კალამი სლოგანით,  კალენდარი,   

ბლოკნოტი საარჩევნო აპლიკაციით,  ჭიქა წარწერი/აპლიკაციით, 

წინსაფარი,  მაისურები; 

 

 



  

მადლობა ყურადღებისთვის! 


