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სსიპ „საარჩევნო სისტემების 
განვითარების, რეფორმებისა და 
სწავლების ცენტრი“ 



 

მიზანი:  
წაახალისოს ნინოწმინდისა და 
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტებში 
მცხოვრები სომხურენოვანი 
ამომრჩევლების ფართო და 
გააზრებული ჩართულობა 2018 წლის 
საპრეზიდენტო არჩევნებში. ამოცანა: 

აამაღლოს ნინოწმინდისა და 
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტებში 
მცხოვრები სომხურენოვანი 
ამომრჩევლების ცნობიერების დონე 
საპრეზიდენტო არჩევნების არსისა და 
საერთო საზოგადოებრივი 
განვითარების ხელშეწყობის მიზნით 
საარჩევნო პროცესში მოქალაქეთა 
გააზრებული ჩართულობის 
მნიშვნელობის თაობაზე. 



პროექტის პირდაპირ სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდნენ ახალქალაქისა და 
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ეთნიკურად სომეხი 
ამომრჩევლები, მათ შორის ადგილობრივი არასამთავრობო 
ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლები, ასევე სათემო 
ლიდერები.  
  
გარდა ამისა, პროექტმა ირიბად მოიცვა სამიზნე რეგიონებში მცხოვრები 
ეთნიკური უმრავლესობის წარმომადგენელი ამომრჩევლები, ისევე 
როგორც სოციალური ქსელების მომხმარებლები.  
 



• საპროექტო გუნდის ფუნქციონალური ორიენტაცია 
 

• საორიენტაციო შეხვედრები და კონსულტაციები „ალიქ მედიას“ 
წარმომადგენლებთან 
 

• შემუშავდა და „ალიქ მედიას“ გადაეცა გადაცემების თემატური 
კონტენტი. 
 

• შედგა გადაცემებში მოწვეულ სტუმართა სია და მოხდა მათთან 
დაკავშირება 
 

• 6-7 ოქტომბერს ჩაიწერა სამი გადაცემა 
 
 



სტუმრები:  
 
კობა ჩოფლიანი - სახალხო დამცველთან არსებული ეროვნულ 
უმცირესობათა საბჭოს კოორდინატორი 
 
გურგენ ეზოიანი - იურისტი 
 
აუდიტორია: 
 
1+4 პროგრამაში ჩართული სტუდენტები 





სტუმრები: 
 
ვან ბაიბურთი - გაზეთ "ვრასტანის" რედაქტორი;  
 
არმენ ბაიანდურიანი - სომხური თეატრის ხელმძღვანელი;  
 
გენრიხ მურადიანი - საქართველოს სომეხთა კავშირის თავმჯდომარე. 
 
გადაცემის წამყვანი:  
 
არნოლდ სტეფანიანი.  
 
 
 





სტუმრები:  
 
ლაშა ტუღუში - ექპერტი, „ლიბერალური აკადემია - თბილისის“ 
დირექტორი.  
 
გადაცემის წამყვანი:  
 
ალექსანდრა კალატოზიშვილი 
 
აუდიტორია: 
 
სამცხე-ჯავახეთიდან მოწვეული ადგილობრივი არასამთავრობო 
ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლები, ასევე სათემო ლიდერები 







გადაცემების ჩაწერისას უზრუნველყოფილი იყო სინქრონული თარგმანი 
სომხურ ენაზე. გარდა ამისა, დამსწრე აუდიტორიას სტუდიის 
სტუმრებისთვის კითხვების დასმის საშუალება ჰქონდათ, რამაც ხელი 
შეუწყო ინტერაქტიულობას და დისკუსიაში დამსწრეთა ჩართულობას.  
 
14-21 ოქტომბრის პერიოდში, სამივე გადაცემა ტრანსლირებულ იქნა 
პროექტში ჩართული ადგილობრივი ტელევიზიების - „ATV-12” 
(ახალქალაქი) და „ფარვანა“ (ნინოწმინდა) ეთერით. თითოეული გადაცემა 
ორჯერ გავიდა ეთერში როგორც ახალქალაქის, ასევე ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტებში.  
 
 



პროექტის ფარგლებში საარჩევნო თემატიკაზე მომზადდა საინფორმაციო -
შემეცნებითი ხასიათის 3 სატელევიზიო გადაცემა.  
  
გადაცემები გავრცელდა ახალქალაქისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 
მოქმედი ადგილობრივი ტელევიზიების ეთერით, კერძოდ „ATV-12” (ახალქალაქი) 
და „ფარვანა“ (ნინოწმინდა). თითოეულ მუნიციპალიტეტში ნაჩვენები იქნა სამივე 
გადაცემა.  
  
გადაცემები ასევე აიტვირთა „ალიქ მედიასა“ და „მრავალეოვანი საქართველოს“ 
ოფიციალურ Facebook-გვერდებზე, რამაც ასევე შეუწყო ხელი მათ ფართო 
გავრცელებას სოციალურ ქსელში. 
 
 



პროექტის რეალიზებამ ხელი შეუწყო საპრეზიდენტო არჩევნების თაობაზე 
ახალქალაქისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ეთნიკურად 
სომეხი ამომრჩევლების ინფორმირებას, რამაც თავის მხრივ გავლენა მოახდინა 
მათი პოლიტიკური და ელექტორალური ჩართულობის კულტურის 
განვითარებაზე და ხელი შეუწყო არჩევნებში მოსახლეობის ამ სეგმენტის ფართო 
რაოდენობრივ და ინფორმირებულ ჩართულობას.  




