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ინფორმირებული ამომრჩეველი

ავტორი: დავით მეტრეველი



პროექტით განსაზღვრული მიზნები და ამოცანები

ინფორმირებული ამომრჩეველი

რაიონში მცხოვრები მოსახლეობის ინფორმირებულობა
საარჩევნო პრინციპებთან დაკავშირებით, რომელიც ხელს
შეუწყობს საარჩევნო კულტურის უფრო მეტად ამაღლებას,

რაც გაზრდის სამოქალაქო პასუხისმგებლობას;

პროექტის ძირითადი მიზნებიდან გამომდინარე, ორგანიზაციის ამოცანებს წარმოადგენდა:

საინფორმაციო ავტო ტურის განხორციელება

შესაბამისი საინფორმაციო/სარეკლამო მასალების შექმნა
(ბუკლეტები, ბროშურები, მაისურები, კეპები, პლაკატები);

თეორიული მასალის პრაქტიკაში რეალიზაციის მიზნით
იმიტირებული არჩევნების ჩატარება

არჩევნებში პირველად მონაწილე
ახალგაზრდებში არჩევნებისადმი ინტერესის

გაღვივება

ადგილობრივი მასმედიისა და არასამთავრობო სექტორის
წარმომადგენელთა გათვითცნობიერება მოახლოებული

არჩევნების თავისებურებებში



პროექტის სამიზნე ჯგუფი

ინფორმირებული ამომრჩეველი

განსაკუთრებით საჯარო სკოლის დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეები, რომლებიც 2016
წლის საპარლამენტო არჩევნებში პირველად მიიღებდნენ მონაწილეობას

პროექტის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდა  თელავისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები მოქალაქეები

ტრენინგებში მონაწილეობის მსურველთა რაოდენობის გათვალისწინებით, შეიქმნა მიზნობრივი
ჯგუფები.თითოეულ ჯგუფში მონაწილეთა რაოდენობა განისაზღვრა მინიმუმ 20 მაქსიმუმ 25

ადამიანით.

ასევე ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რეგიონული მასმედიაწინა,  საარჩევნო
ადმინისტრაციაში მომუშავე კადრები, ნებისმიერი მოქალაქეები, რომელიც დაინტერესებულინი

იყვნენ საარჩევნო პროცესებითა და საარჩევნო პროცედურების შესწავლით. .



პროექტის განხორციელება

ინფორმირებული ამომრჩეველი

მოსამზადებელი ეტაპი

ძირითადი მიზნებისა და ამოცანების ეფექტიანად
განხორციელების მიზნით, შედგა  წინასწარ შედგა

გეგმა-გრაფიკი, რომელიც მოიცავდა რამოდენიმე ეტაპს

სამუშაო შეხვედრები

ინფორმირება

ტრენინგები



მოსამზადებელ პერიოდი

პროექტით განსაზღვრული საკანცელარიო საქონლის შესყიდვა

პროექტის ყველა შემსრულებელთან გაფორმდა ხელშეკრულებები, ასევე გაფორმდა
ხელშეკრულებები სტამბის, საბუღალტრო მომსახურებაზე და სატრანსპორტო უზრუნველყოფაზე

რეგიონში მცხოვრებ მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გასაადვილებლად პროექტის ფარგლებში
შემსრულებელთათვის შეძენილი იქნა სატელეფონო სასაუბრო ბარათები

შემუშავდა და შეიქმნა სახელმძრვანელო, სარეკლამო - საინფორმაციო მასალა. აგრეთვე მოხდა
სარეკლამო ბუკლეტებისა და პლაკატების მომზადება დაბეჭდვა;

მოძიებულ იქნა და შეირჩა 5 ადგილობრივი მენეჯერი (თელავის მუნიციპალიტეტი 3, ყვარლის
მუნიციპალიტეტი 2)

მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით ხელშეკრულება გაფორმდა კახეთის რეგიონის  ადგილობრივ
ტელევიზიასთან და გაზეთებთან

ადგილობრივი მენეჯერებისა და ტრენერებისთვის ტრენინგის ჩასატარებლად  მოძიებულ იქნა სასტუმრო
საკონფერენციო დარბაზები

ინფორმირებული ამომრჩეველი

განხორციელებულ
იქნა შემდეგი
ღონისძიებები

(2016 წლის 07 აგვისტოდან
2016 წლის 21 აგვისტო)



2016 წლის 21 აგვისტო - 2016 წლის 01 სექტემბერს განხორციელებული იქნა შემდეგი ღონისძიებები

ინფორმირებული ამომრჩეველი

თელავის მუნიციპალიტეტსა

სამუშაო შეხვედრებზე, პროექტის „ინფორმირებული
ამომრჩეველი“ფარგლებში წინასწარ (მოსამზადებელ ეტაპზე) მოძიებული

მონაცემების ანალიზის საფუძველზე, ჩატარდა სიტუაციური ანალიზი.
განხილული იქნა თუ რამდენად იყო მოსახლეობა ინფორმირებული

საარჩემვნო გარემოში ჩართულობის აუცილებლობასთან დაკავშირებით

ყვარლის მუნიციპალიტეტებშიდა



2016 წლის 21 აგვისტო - 2016 წლის 01 სექტემბერს განხორციელებული იქნა შემდეგი ღონისძიებები

ინფორმაცია თელავისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტში შემავალი საარჩევნო უბნების შესახებ

ინფორმაცია მუნიციპალიტეტბში მოსახლეობის აქტივობასთან დაკავშირებით

ინფორმაცია საარჩევნო კანონმდებლობაში განხორციელებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით თუ
რამდენად იყო მოსახლეობა ინფორმირებული

ინფორმაცია თელავისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტბში არსებული სკოლებისა და უმაღლესი
სასწავლებლების შესახებ

ინფორმაცია გასული არჩევნების პერიოდში, მუნიციპალიტეტებში დაფიქსირებული საარჩევნო
კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტებისა და საჩივრების შესახებ

ინფორმაცია ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისა და მედია საშუალებების შესახებ

რეგიონის სპეციფკის გათვალისწინებით ინფორმაცია გასული არჩევნების სადამკვირვებლო მონიტორინგის
შედეგების შესახებ

ინფორმირებული ამომრჩეველი

მოძიებული და
გაანალიზებული

იქნა:



ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებულობა

ინფორმირებული ამომრჩეველი

ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით
 01 სექტემბრიდან 20 სექტემბრის ჩათვლით, თელავისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში ჩატარდა საინფორმაციო ავტო-

ტური.
 პირველ ეტაპზე საინფორმაციო კამპანია წარიმართა საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და მოსახლეობის თავშეყრის

ადგილებში, საიდანაც შეირჩა მოხალისეები.
 შემდგომ ეტაპზე, მოხალისეებისა და ადგილობრივი მენეჯერების მეშვეობით

მოეწყო საინფორმაციო ავტო-ტური,რომელმაც მოიცვა თითქმის მთელი
თელავისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტი.

 საინფორმაციო ავტო-ტურის განხორციელების პერიოდში,
სარეკლამო კეპებსა და მაისურებში გამოწყობილმა მოხალისეებმა,
პროექტის თანამშრომლებთან ერთად, შემოიარეს
თელავისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში შემავალი სოფლები,
სადაც მოსახლეობისა და ყველა დაინტერესებულ პირთა
ინფორმირების მიზნით გაავრცელეს სარეკლამო/საინფორმაციო მასალები.



ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებულობა ყვარელში

ინფორმირებული ამომრჩეველი

ღონისძიებათა გრაფიკის შესაბამისად
 2016 წლის 01 სექტემბრიდან - 20 სექტემბრის ჩათვლით ყვარლის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა მოსახლეობის
ინფორმირება და მსურველთა რეგისტრაცია. ინფორმირება მიმდინარეობდა
გაზათების საშუალებით, ადგილობრივი მედია საშაულებით, ავტო ტურით,
ბუკლეტების დარიგებით, პლაკატების გაკვრითა და საზოგადოებასთან შეხვედრებით.
საინფორმაციო პერიოდში რაიონზე ადგილობრივი მენეჯერი პარალელურად
ახდენდა ყვარლის ტერიტორიაზე მცხოვრებ დაინტერესებულ პირთა რეგისტრაციას.

 საინფორმაციო პერიოდის გასვლის შემდეგ,  ყვარელში (2016 წლის 24-25 სექტემბერს)
ადგილობრივი მენეჯერების, ტრენერისა და ფასილიტატორის მიერ ტარდებოდა
რეგისტრირებულ მსმენელთა ტრენინგი.
ტრენინგზე დასწრების სურვილი გამოთქვა 74 მსურველმა.
ტრენინგი ცატარდა ორ ეტაპად. პირველი ეტაპი მოიცავდა თეორიულ სწავლებას,
ხოლო მეორე ეტაპი არჩევნების დღის ინსცენირებას.



ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებულობა თელავში

ინფორმირებული ამომრჩეველი

ღონისძიებათა გრაფიკის შესაბამისად
 2016 წლის 01 სექტემბრიდან - 20 სექტემბრის ჩათვლით ყვარლის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა მოსახლეობის
ინფორმირება და მსურველთა რეგისტრაცია. ინფორმირება მიმდინარეობდა
გაზათების საშუალებით, ადგილობრივი მედია საშაულებით, ავტო ტურით,
ბუკლეტების დარიგებით, პლაკატების გაკვრითა და საზოგადოებასთან შეხვედრებით.
საინფორმაციო პერიოდში რაიონზე ადგილობრივი მენეჯერი პარალელურად
ახდენდა ყვარლის ტერიტორიაზე მცხოვრებ დაინტერესებულ პირთა რეგისტრაციას.

 საინფორმაციო პერიოდის გასვლის შემდეგ, თელავში (2016 წლის 28 სექტემბერი - 4 ოქტომბერი) ადგილობრივი
მენეჯერების, ტრენერისა და ფასილიტატორის მიერ ტარდებოდა რეგისტრირებულ
მსმენელთა ტრენინგი.ტრენინგზე დასწრების სურვილი გამოთქვა 240 მსურველმა.
ტრენინგი ჩატარდა ორ ეტაპად:პირველი ეტაპი მოიცავდა თეორიულ მასალას,
ხოლო მეორე ეტაპი არჩევნების დღის ინსცენირებას.



ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებულობა

ინფორმირებული ამომრჩეველი

ტრენინგი ჩატარდა ორ ეტაპად:

 პირველი ეტაპი მოიცავდა თეორიულ მასალას, სადაც ტრენინგის თითოეულ მონაწილეს გადაეცა,
სახელმძღვანელო, ბლოკნოტი და საწერკალამი. ტრენინგებზე გამოყენებული იქნა თანამედროვე ტექნიკური
საშუალებები და სწავლების საერთაშორისოდ აპრობირებული ინტერაქტიული მეთოდები.

 მეორე ეტაპი არჩევნების დღის ინსცენირებას.არჩევნების დღის ინსცენირებამ, ვიზუალური
თვალსაჩინოებების გამოყენებამ მნიშვნელოვნად გაამყარა თეორიული ცოდნა და ტრენინგის მონაწილეებს
მისცა საშუალება რეალურად აღექვათ საარჩევნო პროცესები.



ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებულობა

ინფორმირებული ამომრჩეველი

ორ ეტაპიანი ტრენინგის დასრულების შემდგომ მოხდა გამოკითხვა და შესაბამისი
შეფასების გაკეთება

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ პროექტით დაინტერესდნენ, როგორც საარჩევნო
გამოცდილების მქონე, ასევე გამოცდილების არმქონე პირები, არასამთავრობო
ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები



მიღწეული შედეგი

ინფორმირებული ამომრჩეველი

პროექტის დასრულების შედეგად თელავისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტში გაიზარდა
მოსახლეობის ინფორმირების დონე არჩევნების მნიშვნელობისა და საჭიროებების,

ამომრჩევლის უფლებებისა და ძირითადი საარჩევნო პროცედურების შესახებ. გაიზარდა
მოსახლეობის მომავალ არჩევნებში მონაწილეობის მოტივაცია და მისცა მონაწილეებს
საშუალება უკეთ გაეცნობიერებინათ ის სამოქალაქო პასუხისმგებლობა,რომელიც მას

აკისრია რეგიონისა და ზოგადად ქვეყნის განვითარების საქმეში.

პროექტის წარმატების ხარისხზე აგრეთვე მეტყველებს (მონიტორინგისათვის სპეციალურად
შემუშავებული) მონაწილეთა შეფასების ფურცლები, რომელშიც ასახულია მონაწილეთა მიერ

ტრენინგზე მიღებული ცოდნით, ინფორმაციით კმაყოფილების დონე.

ჩატარებული ანალიზისა და შეფასების საფუძველზე ორგანიზაციას მიაჩნია,რომ პროექტით
გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებით მიღებული შედეგი მეტად მნიშვნელოვანია
საარჩევნო კულტურისა და მოსახლეობის ცოდნის დონის ამაღლებისათვის, ამომრჩეველთა უკეთ

ინფორმირებისათვის, რაც შესაბამისად აგვარიდებს საარჩევნო პროცესში წარმოშობილ უზუსტობებს,
ხარვეზებსა,თუ დარღვევის ფაქტებს. გაუმჯობესდება საარჩევნო გარემო, რაც თავის მხრივ ხელს

შეუწყობს არჩევნების ჩატარების ხარისხის ამაღლდებას



წიგნის სახელი
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