
ინფორმირებული
საზოგადოება და

არჩევანი



პროექტის აღწერა

პროექტი ითვალისწინებდა:

3 დოკუმენტური ფილმის მომზადებას თემებზე:
გენდერი და არჩევნები, ეკომიგრანტები და არჩევნები,
შშმ პირები და არჩევნები;

4 რეგიონალურ ტელემაუწყებელში: „ტელეარხი 25“ (ქ.
ბათუმი), „რიონი“(ქ. ქუთაისი), „თრიალეთი“ (ქ. გორი).
„ქვემო ქართლის ტელე-რადიო კომპანია“ (ქ. რუსთავი)
თემატური სატელევიზიო თოქ-შოუების მოწყობას;



პროექტის მიზნები
ამომრჩევლის ინფორმირება საარჩევნო უფლებების და მოვალეობების შესახებამომრჩევლის ინფორმირება საარჩევნო უფლებების და მოვალეობების შესახებ

არჩევნებში მოქალაქეთა ჩართულობის ზრდის ხელშეწყობაარჩევნებში მოქალაქეთა ჩართულობის ზრდის ხელშეწყობა

სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლებასამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლება

მედიის წარმომადგენლების საარჩევნო თემების ირგვლივ ცოდნის ამაღლებამედიის წარმომადგენლების საარჩევნო თემების ირგვლივ ცოდნის ამაღლება

რეგიონალურ ტელევიზიებში თემატური თოქ-შოუების მოწყობის გზით საარჩევნო
კუთხით მოსახლეობის ცოდნის ამაღლება
რეგიონალურ ტელევიზიებში თემატური თოქ-შოუების მოწყობის გზით საარჩევნო
კუთხით მოსახლეობის ცოდნის ამაღლება



სამიზნე ჯგუფები

 საქართველოში მცხოვრები ქალები, ეკომიგრანტები და შშმ
პირები;

 საქართველოს 4 რეგიონალური ტელევიზია და მათი პოტენციური
მაყურებელი:

• „ტელეარხი 25“- აუდიტორია 380 000
• „რიონი“- აუდიტორია 500 000
• „თრიალეთი“ - აუდიტორია 450 000
• „ქვ.ქართლის ტელე-რადიო კომპანია“ - აუდიტორია  450 000;

 პროექტის ფეისბუქ გვერდის ინფორმირებული საზოგადოება და
არჩევანი ჯგუფის წევრები/ვიზიტორები;

 მაყურებლები Youtube-ის Internews Georgia არხზე.

 საქართველოში მცხოვრები ქალები, ეკომიგრანტები და შშმ
პირები;

 საქართველოს 4 რეგიონალური ტელევიზია და მათი პოტენციური
მაყურებელი:

• „ტელეარხი 25“- აუდიტორია 380 000
• „რიონი“- აუდიტორია 500 000
• „თრიალეთი“ - აუდიტორია 450 000
• „ქვ.ქართლის ტელე-რადიო კომპანია“ - აუდიტორია  450 000;

 პროექტის ფეისბუქ გვერდის ინფორმირებული საზოგადოება და
არჩევანი ჯგუფის წევრები/ვიზიტორები;

 მაყურებლები Youtube-ის Internews Georgia არხზე.



განხორციელებული აქტივობები

• „არჩევნები და ეკომიგრანტები - წალკა“ - ფილმში საუბარია
მაღალმთიანი აჭარიდან, სვანეთიდან და რაჭიდან
ჩამოსახლებულთა მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ
პრობლემებზე, განწყობაზე და დამოკიდებულებაზე 8
ოქტომბერს დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების მიმართ.
მათი დიდი უმრავლესობა იმედგაცრუებულია, რადგან
პოლიტიკოსებს ისინი მხოლოდ წინასაარჩევნოდ ახსენდებათ.

• „ქალი ამომრჩეველი“ - ფილმი შეეხება საარჩევნო პროცესებში
ქალთა ჩართულობას, გენდერული თანასწორობის
მიმართულებით კანონმდებლობის მიმოხილვას. იმის ხაზგასმას,
რომ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ ცხოვრებაში
ქალების სრულფასოვანი და თანაბარი მონაწილეობა აძლიერებს
ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების პროცესს.

• „არჩევნები ყველასთვის“ - ფილმი შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ
ცხოვრებაში თანაბარი და ყოველგვარი დისკრიმინაციისაგან
თავისუფალი მონაწილეობის შესახებ მომზადდა. ფილმში
საუბარია მათ, როგორც ამომრჩეველთა უფლებებზე
უზრუნველყოფილი იყვნენ მათთვის ხელმისაწვდომი საარჩევნო
გარემოთი და მასალებით. ასევე ნაჩვენებია ის პრობლემები,
რასაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები საარჩევნო
პროცესებში მონაწილეობის დროს აწყდებიან.

სამი
დოკუმენტური

ფილმი

სამი
დოკუმენტური

ფილმი



განხორციელებული აქტივობები

გადაცემის თემა "გენდერი და არჩევნები

ტელეკომპანია "რიონი"

ქ. ქუთაისი

გადაცემის თემა "გენდერი და არჩევნები

ტელეკომპანია "რიონი"

ქ. ქუთაისი

გადაცემის თემა "გენდერი და არჩევნები"

"ტელეარხი 25"

ქ. ბათუმი

გადაცემის თემა "გენდერი და არჩევნები"

"ტელეარხი 25"

ქ. ბათუმი



განხორციელებული აქტივობები

გადაცემის თემა "ეკომიგრანტები და არჩევნები

ქვ.ქართლის ტელე/რადიო კომპანია"

ქ. რუსთავი

გადაცემის თემა "ეკომიგრანტები და არჩევნები

ქვ.ქართლის ტელე/რადიო კომპანია"

ქ. რუსთავი

გადაცემის თემა "შშმ პირები და არჩევნები"

ტელეკომპანია "თრიალეთი"

ქ. გორი

გადაცემის თემა "შშმ პირები და არჩევნები"

ტელეკომპანია "თრიალეთი"

ქ. გორი



პროექტის შედეგები

თოქ-შოუების და ფილმების მეშვეობით
მოქალაქეებს მიეწოდათ ინფორმაცია
დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის
არჩევნების და ქვეყნის მართვის პროცესში
მათი მონაწილეობის მნიშვნელობაზე.

გადაცემებში საუბრობდნენ ეკომიგრანტების
პრობლემებზე, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და
სოციალურ ცხოვრებაში ქალების
მონაწილეობის როლზე და შშმ პირების
ჩართულობაზე საარჩევნო პროცესებში.

თოქ-შოუების და ფილმების მეშვეობით
მოქალაქეებს მიეწოდათ ინფორმაცია
დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის
არჩევნების და ქვეყნის მართვის პროცესში
მათი მონაწილეობის მნიშვნელობაზე.

გადაცემებში საუბრობდნენ ეკომიგრანტების
პრობლემებზე, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და
სოციალურ ცხოვრებაში ქალების
მონაწილეობის როლზე და შშმ პირების
ჩართულობაზე საარჩევნო პროცესებში.



პროექტის შედეგები
3 დოკუმენტური ფილმი:

„არჩევნები და ეკომიგრამტები“

„ქალი ამომრჩეველი“

„არჩევნები ყველასთვის“

3 დოკუმენტური ფილმი:

„არჩევნები და ეკომიგრამტები“

„ქალი ამომრჩეველი“

„არჩევნები ყველასთვის“

4 თემატური თოქ-შოუ რეგიონალურ
ტელევიზიებში:

„ტელეარხი 25“ (ქ. ბათუმი),

„რიონი“ (ქ. ქუთაისი),

„თრიალეთი“ (ქ. გორი),

"ქვ.ქართლის ტელეკომპანია" (ქ. რუსთავი)

4 თემატური თოქ-შოუ რეგიონალურ
ტელევიზიებში:

„ტელეარხი 25“ (ქ. ბათუმი),

„რიონი“ (ქ. ქუთაისი),

„თრიალეთი“ (ქ. გორი),

"ქვ.ქართლის ტელეკომპანია" (ქ. რუსთავი)



პროექტის შესახებ ინფორმაცია:

Internews Georgia

ინფორმირებული
საზოგადოება
და არჩევანი



გმადლობთ

პროექტი „ინფორმირებული საზოგადოება და არჩევანი“
სსიპ „საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის“

ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა


