


 ამომრჩეველთა ინფორმირება 2016 წლის 8
ოქტომბერს გასამართი საქართველოს
პარლამენტის არჩევნებისთვის.



 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო
არჩევნებისათვის აქტიური ინფორმირებული
ამომრჩევლის ჩამოყალიბება.

 ხმათა თანაფარდობის საფუძველზე,
ტერიტორიული პრინციპით გაერთიანების
შესახებ ამომრჩეველთა ინფორმირება ახლად
შექმნილ №61 მაჟორიტარულ ოლქში.



 ტრენინგი.
 შეხვედრები მოსახლეობასთან.
 თემატური ექსკურსია.



 პროექტის ფარგლებში ჩვენ მოვამზადეთ
(დავატრენინგეთ) 22 ახალგაზრდა.

 აღნიშნული 22 ახალგაზრდა შევარჩიეთ გენდერული
ბალანსისა და კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში
ამომრჩეველთა რაოდენობის გათვალისწინებით: 11
გოგო , 11 ბიჭი. მათგან, 10 ფოთიდან, 2 სუფსიდან, 2
ღრმაღელედან, 4 ურეკიდან და 4 ნატანებიდან.

 სატრენინგო მასალა დავამუშავეთ ტრენერებთან ერთად,
განისაზღვრა ტრენინგის დეტალური გრაფიკი და
თემატიკა: არჩევნების რაობა, საარჩევნო უბნები და
კომისიები, იმიტირებული არჩევნები, გაერთიანებული
მაჟორიტარული ოლქები, პრეზენტაციები.







 ტრენინგის მონაწილეებთან და ტრენერებთან
ერთად შეიქმნა კედლის კალენდრის ნიმუში
„ოქტომბრიდან-ოქტომბრამდე“, კალენდრის
გვერდებზე მოთავსებულია სხვადასხვა
თემატური ინფორმაცია (საქართველოში
არჩევნების ისტორია, საარჩევნო პროცედურები,
ქალების პირველი მონაწილეობა არჩევნებში და
ა.შ).

 ასევე შეიქმნა საარჩევნო თემატიკის ფლაერი.





 ახლგაზრდების ორგანიზებით, გაიმართა 14
შეხვედრა ამომრჩეველთან-აქედან 6 შეხვედრა
ქ. ფოთში, 3 დაბა ურეკში, 2 სოფ. სუფსაში, 1
ღრმაღელის თემში, 2 სოფ. ნატანებში.
შედარებით დიდი აუდიტორია გვყავდა
სუფსისა და ნატანების შეხვედრებზე.საერთო
ჯამში შევხვდით დაახლოებით 500
ამომრჩეველს.





 შეხვედრებზე მოსულ მოსახლეობას მივაწოდეთ
ინფორმაცია, ხმათა თანაფარდობის
საფუძველზე №61 მაჟორიტარული ოლქის
ტერიტორიული პრინციპით გაერთიანების
შესახებ. დავარიგეთ საარჩევნო ფლაერები და
საარჩევნო თემატიკის კედლის კალენდრები.







 შეხვედრებზე დატრენინგებულ
ახალგაზრდებს გადავეცით თემატური
საჩუქრები (ცეესკოს, სწავლების ცენტრის და
ფოთის ახალგაზრდული ალიანსის
ლოგოტიპებით დატანილი ჭიქები.
კალენდრები, ბლოკნოტები, კალმები).





 პროექტში ჩართული ახალგაზრდები. ასევე „ფოთის
ახალგაზრდული ალიანსის“ აქტიური წევრები
წავიყვანეთ თემატურ ექსკურსიაზე “ოკაცეს
კანიონზე”. საოცრად ლამაზმა ბუნებამ ყველას
ამაღლებული განწყობა შეგვიქმნა. საინტერესოდ და
სასიამოვნოდ გავატარეთ დრო.

 დღის ბოლოს შევიკრიბეთ და შევაფასეთ ჩვენს მიერ
ჩატარებული ღონისძიებები. ახალგაზრდები დიდი
ენთუზიაზმით საუბრობდნენ არჩევნების რაობაზე
და როლზე თანამედროვე საქართველოს
განვითარების საქმეში, გამოხატავდნენ
კმაყოფილებას რომ მიიღეს საკმაოდ დიდი
ინფორმაცია საარჩევნო პროცედურების შესახებ.







 № 61 -ე მაჟორიტარულ ოლქში 2013 წ.
საპრეზიდენტო, 2014 წ. თვითმართველობის
არჩევნების შემდეგ 2016 წ. საპარლამენტო
არჩევნებში არის მოსახლეობის აქტივობის
ზრდა 7-8%. ვფიქრობთ, რომ ჩვენც
მიგვიძღვის გარკვეული წვლილი ამ პროცესში.



მადლობა ყურადღებისთვის!


