
ადგილობრივი მედია
ინფორმირებული ახალგაზრდა
ამომრჩეველისათვის

ამომრჩეველთა ინფორმირება 2016 წლის 8
ოქტომბერს გასამართი საქართველოს
პარლამენტის არჩევნებისათვის.



პროექტი განხორციელდა კახეთის
რეგიონში 7 აგვისტოდან 7 ოქტომბრამდე



კახეთის რეგიონის
ეთნიკური
უმცირესობებით
დასახლებულ
აზერბაიჯანული თემის
ახალგაზრდებისა და
ქალთა ინფორმირება ,
საარჩევნო ცნობიერების
გაზრდა საარჩევნო
საკითხების,
სუბიექტების,
პოლიტიკური პარტიების
პროგრამების შესახებ.



პროექტის ამოცანები
• ახალგაზრდა ამომრჩევლთა
ინფორმირებისა და
არჩევნებისადმი ინტერესის
გაზრდის მიზნით მედია
ბანაკის ორგანიზება და მათი
საარჩევნო საკითხებზე
ინფორმირება, კრიტიკული
აზროვნებისა და მედიის
ისნტრუმენტების გამოყენება,
გაანალიზება და მედია
წიგნიერების ცოდნის დონის
ამაღლება .

• ახალგაზრდული/სტუდენტურ
ი რესურსების მობილიზება და
არჩევნებში ეთნიკური
უმცირესობების
წარმომადგენელი ახალგაზრდა
ამომრჩევლისათვის
საინფორმაციო,
საგანმანათლებლო
შეხვედრების, სემინარების
მოწყობა მათ შორის
ახალგაზრდა ქალი
ამომრჩევლისათვის.



პროექტის ამოცანები:
• ახალგაზრდა
ამომრჩევლის
ინფორმირება
(ქართულდა
აზერბაჯანულ
ენებზე) შემდეგ
საკითხებზე:
დემოკრატიული
არჩევნების გზით
ქვეყნის მართვის
პროცესში
ამომრჩევლის
მონაწილეობის
მნიშვნელობა;
პარლამეტისა და
საქართველოში
სახელმწიფო
მოწყობისა და
არჩევითი
ორგანოების
ფორმირება;

• საარჩევნო
კანონმდებლობასთან
დაკავშირებით
ბლოგერების, სტუდენტი-
ახალგაზრდობის
ინფორმირებულობის
გაზრდის მიზნით
სპეციალური
საინფორმაციო ბროშურის,
საგაზეთო ჩანართისა და
რადიო გადაცემების
მომზადება და გავრცელება.

• საინფორმაციო-სარეკლამო
ვიდეოსიუჟეტების
მომზადება „აქტიური
ამომრჩეველი“და მისი
გავრცელება ვებ პორტალზე
knews.ge , რადიო
გადაცემათა ციკლის
მომზადება რადიო
ჰერეთის პირდაპირ
ეთერში, რეგიონული
გაზეთის
ინტერნეტგამოცემების
საშუალებით.



მედია ბანაკი Media Camp

მედია წიგნიერება და ახალგაზრდა
ამომრჩეველი
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მონაწილეობა მიიღო 24
ახალგაზრდამ, მათ შორის,
ეთნიკური უმცირესობების
წარმომადგენლებმა.

ბანაკის სასწავლო მასალები და
განსახორციელებელი
ღონისძიებები
ორიენტირებული იყო
გენდერული თანასწორობის
ხელშეწყობაზე და არჩევნების
გაშუქების
უზრუნველყოფასთან
დაკავშირებული საკთხების
განხილვაზე, მედია
წიგნიერების მიმართულებით.
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ახალგაზრდები ჩაერთვნენ
ადგილობრივი მედიის მუშაობაში
სამოქალაქო და საარჩევნო
საკითხების მიმართულებით,
გაიზარდა მათი მოხალისეობრივი
წვლილი და კონტრიბუცია
სამოქალაქო საზოგადოების
ინფორმირების საკითხებში.
ტრეინინგების შედეგად 24
ახალგაზრდამ. მათ შორის,
ეთნიკური უმცირესობების
წარმომადგენელმა ახალგაზრდამ
მიიღო ცოდნა და ინფორმაცია
მედია წიგნიერების შესახებ,
ბანაკმა ხელი შეუწყო ადგილობრივ
მედიაში ახალგაზრდული
მოსაზრებების შეტანა და საარჩევნო
ცნობიერების ამაღლება
ახალგაზრდა ამომრჩეველს შორის.

მედია ბანაკი



მედია წიგნიერება და ახალი მედიის
ინსტრუმენტები არჩევნების პროცესში



მედია წიგნიერება და გამოხატვის
თავისუფლება

ა) მედია პროპაგანდა,
მედია მანიპულაცია და
ამომრჩეველი;
ბ) სოციალური მედიის
ისტრუმენტები;
გ) როგორ წავიკითხოთ და
გავიაზროთ კრიტიკულად
დ) მედია წიგნიერება და
მედია მოკავშირეობა

• არჩევნების მნიშვნელობა დემოკრატიული
სახელმწიფოს და სამოქალაქო
საზოგადოების მშენებლობაში;

• არჩევნები, როგორც ხელისუფლების
(ცენტრალური და ადგილობრივი
ხელისუფლების) ანგარიშვალდებულების
პრინციპის განხორციელების ძირითადი
მექანიზმი;

• საარჩევნო სამართლის ძირითადი
პრინციპები; მოქმედი საარჩევნო სისტემის
მიმოხილვა;

• ამომრჩეველთა უფლებები საჯარო
ხელისუფლების წარმომადგენლობითი
ორგანოების და საჯარო ხელისუფლების
თანამდებობის პირთა არჩევის დროს;

• არჩევნებს შორის პერიოდში
ანგარიშვალდებულების პრინციპისა
განხორციელების და სამოქალაქო
ჩართულობის სხვადასხვა მექანიზმები,
მათ შორის:

• 1) საჯარო ინფორმაციის მიღების და
გავრცელების უფლება;

• 2) სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება;

• ტრეინინგის თემატიკა



აქციებში მონაწილეობა მიიღო 2000 მდე
ახალგაზრდა ამომრჩეველმა
საინფორმაციო აქციები სადისკუსიო შეხვედრები

• შეხვედრები დეპუტატობის
კანდიდატებთან თელავსა და
საგარეჯოში.

საინფორმაციო შეხვედრები
ეთნიკური უმცირესობებით
დასახლებულ 10 სოფელში
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საინფორმაციო კამპანია

აზერბაიჯანულენოვანი კამპანია:

გაზეთი „კახეთის ხმა“,

პორტალიwww. knews.ge

რადიო „ჰერეთი“



საინფორმაციო კამპანია
ვებ გვერდი knews.ge რადიო გადაცემები



საგაზეთო ჩანართები



პროექტის კონკრეტული რეზულტატები

შედეგები: შედეგები:

• პროექტის ფარგლებში
მომზადდა 30 საგაზეთო
სტატია ქართულდა
აზერბაიჯანულ ენაზე;

• გავრცელდა 10 000
ეგზემპლარი ჩანართი გაზეთ
„კახეთის ხმა“  4
მუნიციპალიტეტის 65
სოფელში.

• მომზადდა 200 ზე მეტი
ახალი ამბავი არჩევნების
თემაზე.

• ჩაიწერა და რადიო
„ჰერეთის“ ეთერით გადაიცა
20 რადიო არჩევნების
საკითხებზე.

• ვებ პორტალზე knews.ge
მომზადდა 200 მდე ახალი
ამბავი და სტატია არჩევნების
საკითხებზე.

• მედია კამპანიის შედეგად
ინფორმაცია მიიღო 250 000
ადამიანმა
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