
ამომრჩეველთა ჩართულობის გაზრდა
2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებზე
ქალაქ გორსა და გორის რაიონში



• პროექტის მიზანი იყო 2016 წლის 8
ოქტომბერს გასამართი საქართველოს
პარლამენტის არჩევნებისთვის ქალაქ
გორსა და გორის რაიონში:

• ამომრჩეველთა სოციალური განწყობის
გაუმჯობესება;

• ამომრჩევლის განათლება საარჩევნო
პროცესებთან დაკავშირებით;

• სამოქალაქო ჩართულობის დონის
ამაღლება;

•ამომრჩეველთა მიერ ინფორმირებული
არჩევანის გაკეთების ხელშეწყობა.

პროექტის მიზანი



ამოცანები
• ქალაქ გორიდან და გორის რაიონის 22თემიდან შერჩეული
30 სამოქალაქო ლიდერის განათლება საარჩევნო
პროცესებთან დაკავშირებით;

• მომზადებულილიდერების სამოქალაქო ჩართულობის
დონის ამაღლება საარჩევნო პროცესში;

• ამომრჩეველთა ინფორმირება საარჩევნო პროცესებთან
დაკავშირებით და მათ მიერ ინფორმირებული არჩევანის
გაკეთების ხელშეწყობა.



სამიზნე ჯგუფები
• ადგილობრივი ახალგაზრდები (ლიდერები)

• ადგილობრივი მოსახლეობა



პროექტის პირველი ეტაპი
შერჩევა

• მონაწილეების შერჩევა ტრენინგებისთვის. ქალაქ გორიდან 8
მონაწილე, გორის რაიონიდან 22 მონაწილე (სულ 22თემი)

• სულ პროექტში შემოვიდა მონაწილეობის მსურველთა 73
განაცხადი;

• შერჩევის პროცესში დაცული იქნა გენდერული ბალანსი.
მონაწილეთაგან 14 ქალბატონი იყო ხოლო 16 მამაკაცი.
მონაწილეთა საშუალო ასაკი იყო 25 წელი.



ტრენინგები ქობულეთში

• ტრენინგების ფარგლებში სამოქალაქო ლიდერებმა შემდეგ
თემებზე იმუშავეს:

• არჩევნები

• ეფექტური კომუნიკაცია

• თემის მობილიზება და ჩართულობა

• სამოქალაქო ლიდერების მიერ ადგილზე
განსახორციელებელი საქმიანობის დაგეგმარება. შემუშავდა
კონკრეტული აქტივობები და დროის გრაფიკი ამ
აქტივობათა განსახორციელებლად.



შეხვედრები გორში

• სამოქალაქო ფორუმის გორის ოფისში გაიმართა სამუშაო
შეხვედრა პროექტის მონაწილეებთან, სადაც შეთანხმდა და
დამტკიცდა სააგიტაციო მასალების - პოსტერის და ფლაერის
დიზაინი და შინაარსი, ასევე საინფორმაციო ბიულეტენში
შესატანი მასალების თემატიკა;

• გაზეთის გამოცემა-გაზეთის ფორმატის საინფორმაციო
ბიულეტენში შევიდა ინტერვიუები გორის საზოგადოების
სხვადასხვა წარმომადგენლებთან და დეტალური ინფორმაცია
არჩევნებში მონაწილეობის მნიშვნელობასთან და საარჩევნო
პროცედურებთან დაკავშირებით, ასევე ქალაქ გორსა და გორის
რაიონში მდებარე საარჩევნო უბნების ზუსტი მისამართები



II ეტაპი
• აღნიშნულ ეტაპზე დაგეგმილი იყო ის ძირითადი აქტივობები,
რომლებიც საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით ქალაქ გორისა
და გორის რაიონის ამომრჩევლის ინფორმირებასა და მათ მიერ
ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების ხელშეწყობას
უკავშირდებოდა.

• შევიმუშავეთ პროექტის მონაწილეთა მიერ საკუთარ თემებში
მოსახლეობასთან შეხვედრის გრაფიკი;

• 8 სექტემბრიდან შემუშავებული გრაფიკის შესაბამისად, პროექტის
მონაწილე სამოქალაქო აქტივისტებმა დაიწყეს მოსახლეობასთან
შეხვედრები. შეხვედრებში, სამოქალაქო აქტივისტებთან ერთად,
მონაწილეობდნენ გორის სამოქალაქო სექტორისა და მედია
ორგანიზაციების წარმომადგენლები:



გამოწვევები

• ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი, სამოქალაქო
აქტივისტებთან შეხვედრებზე, კონკრეტული პარტიების
მხარდაჭერის საკითხს ხშირად განიხილავდა,თუმცა
სამოქალაქო ლიდერთა მხრიდან პარტიული სიმპათიების
გამოხატვა არ დაფიქსირებულა;

• არჩევნების მიმართ სკეპტიკურად განწყობილი
მოსახლეობა-მოსახლეობას, მათი მოტივაციის ამაღლების
პროცესში ჩართული იყვნენ ჩვენს მიერ შერჩეული
აქტივისტები, ადგილობრივი სამოქალაქო ლიდერები და
ჟურნალისტები,და, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია,თავად
ადგილობრივი მოსახლეობა



მიღწეული შედეგები
• გაიზარდა გორის რაიონის ამომრჩევლის ინფორმირებულობა
საარჩევნო პროცესების, სამოქალაქო პასუხისმგებლობისა და
არჩევნებში მონაწილეობის წესების შესახებ;

• ამაღლდა ამომრჩეველთა სამოქალაქო თვითშეგნება და ხელი შეეწყო
მათ აქტიურ ჩართულობას საარჩევნო პროცესში;

• ქალაქ გორსა და გორის რაიონში გაიზარდა ამომრჩეველთა
აქტიურობის მაჩვენებელი 2014 წლის არჩევნებთან შედარებით;

• მოხდა ქალაქ გორისა და გორის რაიონის თემების პრობლემათა
აქტუალიზაცია, რაც მომავალში მათი გადაჭრის გზების მოძებნას
შეუწყობს ხელს;

• 30-მა სამოქალაქო აქტივისტმა შეიძინა თემის მობილიზების,
ეფექტური კომუნიკაციის და პრეზენტაციის უნარები, რითაც
მნიშვნელოვნად გააძლიერდა სამოქალაქო საზოგადოება ადგილზე.


