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 საგრანტო კონკურსის თემატიკა:
ამომრჩეველთა ინფორმირება 2016 წლის 8
ოქტომბერს გასამართი საქართველოს პარლამენტის
არჩევნებისათვის;

 პროექტის ხანგრძლივობა:
7 აგვისტო - 7 ოქტომბერი, 2016 წელი;

 პროექტის ბიუჯეტი:
29820ლარი;



 რეგიონებში საპარლამენტო არჩევნების შესახებ
ფართომასშტაბიანი კამპანიის წარმართვა;

 მოსახლეობის ინფორმირება საარჩევნო
პროცესისადმი სოციალური განწყობის
გასაუმჯობესებლად;

 ამომრჩეველთა პასუხისმგებლობის ზრდა და მათ
გააქტიურება;

 რეგიონული მედიასაშულებების მხარდაჭერა;



 მოსახლეობისთვის პოპულარულ ენაზე, მარტივად
და კვალიფიციურად მიგვეწოდებინა ინფორმაცია
საპარლამენტო არჩევნების შესახებ;

 მოსახლეობას საქართველოს ყველა რეგიონში
მისთვის სასურველ მედიაპლატფორმაზე
(გაზეთით ან ინტერნეტით) მიეღო ეს ინფორმაცია;



 პროექტი განხორციელდა მთელი საქართველოს
მასშტაბით (ქალები და მამაკაცები);

 მასში ჩართული იყო 9 ბეჭდური და 9
ინტერნეტგამოცემა;



 გაზეთი „სამხრეთის კარიბჭე“, ახალციხე, სამცხე-
ჯავახეთი;

 გაზეთი „სპექტრი“, გურჯაანი, კახეთი;
 გაზეთი „კახეთის ხმა“,თელავი, კახეთი;
 გაზეთი „ბათუმელები“, ბათუმი, აჭარა;
 გაზეთი „გურია ნიუსი“, ჩოხატაური, გურია;
 გაზეთი „პოსტსკრიპტუმი“, ქუთაისი, იმერეთი;
 გაზეთი „ჩემი ხარაგაული“, ხარაგაული, იმერეთი;
 გაზეთი „მთავარი სამეგრელოში“, ფოთი, სამეგრელო;
 გაზეთი „ზუგდიდელები“, ზუგდიდი, სამეგრელო;



 Gurianews.com;
 Batumelebi.ge;
 Okriba.ge;
 SKnews.ge;
 PSnews.ge;
 Livepress.ge;
 ICK.ge;
 Qartli.ge;
 Newpress.ge;



მემორანდუმის გაფორმება:
 23 აგვისტი - ახალციხე,
 27 აგვისტო - გორი,
 1-2 სექტემბერი - ქუთაისი,
 5 სექტემბერი - ფოთი,
 7 სექტემბერი - ბათუმი,
 8 სექტემბერი - ზუგდიდი,
 10 სექტემბერი - ჩოხატაური.



 რეგიონული გაზეთების ბეჭდური ვერსიებისთვის
მომზადდა 8 საინფორმაციო გვერდი( A3
ფორმატის), რომელიც ცენტრალიზებულად
გამოქვეყნდა ბეჭდურ გამოცემებში.



 ორი გაზეთი „მთავარი თემა სამეგრელოში“და
„ზუგდიდელები“ აგვისტოში არ გამოიცემოდა,
ამიტომ მათ ვებპორტალებზე დადეს პროექტის
ფარგლებში მომზადებული ბანერები. ამ
გამონაკლისის გამო, რეგიონული გაზეთების
ბალანსი რომ არ დარღვეულიყო, საინფორმაციო
გვერდი გამოსაქვეყნებლად გაეგზავნა გაზეთ „ახალ
გაზეთს“, რომელიც ჩვენს პროექტში ჩართული იყო
როგორც ვებპორტალი (მან ვებპორტალზეც
გამოაქვეყნა ბანერი).



























































ნათია კაპანაძე

2016 წელი



 ინფორმაცია სხვადასხვა პლათფორმაზე -
გაზეთებითა და ინტერნეტით;
 პროექტის ფარგლებში მომზადებული
საინფორმაციო გვერდი და ბანერები
გავრცელებულიყო მაქსიმალურად დიდ
აუდიტორიაზე;
 არა მხოლოდ კვალიფიციურ ინფორმაცია
გაავრცელენ, არამედ, მიიღეს ფინანსური
სარგებელი და ურთიერთსოლიდარობის განცდა;
 მხოლოდ 3 საარჩევნო უბანში ჩატარდა
განმეორებითი არჩევნები;



მადლობა
ყურადღებისთვის!


