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2016 წელი



პროექტის მიზნები და ამოცანები

პროექტის მიზანი იყო, 2016 წლის 8 ოქტომბრის საქართველოს საპარლამენტო
არჩევნებისათვის, ადგილობრივ დონეზე სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდა,
ამომრჩეველთა ცნობიერების ამაღლება და არჩევნების პოპულარიზაცია
იმერეთის მხარის 12–ვე მუნიციპალიტეტში.

პროექტის ამოცანები:

2016 წლის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებისათვის იმერეთის მხარის 12-ვე მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირება სააჩევნო საკითხებზე, საარჩევნო კოდექსში შესული
ცვლილებების შესახებ, ტრენინგების, საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარებისა და სიმულაციური
კენჭისყრის დღის/საარჩევნო უბნის დემონსტრირების გზით;

2016 წლის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებისათვის სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდა იმერეთის
მხარის 12-ვე მუნიციპალიტეტში მოქმედი ადგილობრივი მედია და არასამთავრობო
ორგანიზაციებისათის საარჩევნო საკითხებზე ინფორმაციის მიწოდების გზით;



პრობლემა

 ამომრჩევლის ნაკლები ჩართულობა და პასიურობა საარჩევნო პროცესებში;

 მოსახლეობის ინფორმირებულობის დაბალი დონე;

 ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მასმედიის
წარმომადგენელთა არასათანადო მზაობა საარჩევნო პროცესებისადმი;



განხორციელებული აქტივობები

პროექტის პრეზენტაცია – 2016 წლის 15
აგვისტოს, პროექტის „იცოდე მეტი არჩევნების
შესახებ“ პრეზენტაცია მოეწყო ქუთაისის
დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში,
სადაც მოწვეულნი იყვნენ ადგილობრივი
არასამთავრობო ორგანიზაციების, მასმედიისა
და ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიის
წარმომადგენლები. შეხვედრაზე დამსწრე
საზოგადოებას გაეცნო პროექტის მიზნები,
ამოცანები და სექტემბრის თვეში დაგეგმილი
ღონისძიებები. შეხვედრას სულ ესწრებოდა
25 ადამიანი.



 გასვლითი შეხვედრები მოსახლეობასთან –პროექტის
ფარგლებში, ჩატარდა ინტენსიური გასვლითი შეხვერები
მოსახლეობასთან იმერეთის მუნიციპალიტეტის 12 ქალაქში,
236 დასახლებაში. საერთო ჯამში  სულ საინფორმაციო
შეხვედრებს ესწრებოდა  3483 ადამიანი.   მოსახლეობასთან
შეხვედრებისათვის, პროექტის სპეციფიურობიდან და
იმერეთის მხარის გეოგრაფიული არიალიდან გამომდინარე,
ჩატარდა ორი სახის საინფორმაციო შეხვედრების
ორგანიზება:

 BUS ტურები – შეხვედრების ინტენსიური ხასიათის
გათვალისწინებით, იმერეთის რეგიონის მაღალმთიან
მუნიციპალიტეტებში საჩხერე– ჭიათურა და ხარაგაული
ზესტაფონი ორგანიზება გაუკეთდა 2 ავტოტურს (5-5 დღე),
და საინფორმაციო შეხვედრები იმერეთის მხარის დანარჩენ 8
მუნიციპალიტეტში.



შეხვედრები რეგიონული არასამთავრობო
ორგანიზაციებისა და მასმედიის წარმომადგენლებთან -
პროექტის ფარგლებში, იმერეთს მხარის 12 (თორმეტი)
მუნიციპალიტეტში (ქუთაისი, წყალტუბო, სამტრედია,
ხონის, საჩხერე, ჭიათურა, ზესტაფონი, ხარაგაული,
თერჯოლა, ტყიბული, ბაღდათი, ვანი) ჩატარდა
საინფორმაციო შეხვედრები არასამთავრობო
ორგანიზაციებისა და მასმედიის წარმომადგენლებთან.
შეხვედრის მონაწილეებს მიეწოდებათ ინფორმაცია,
როგორც საარჩევნო კოდექსში შესულ ცვლილებებთან
დაკავშირებით ასევე მედია, არასამთავრობო და
საერთაშორისო ორგანიზაციების აკრედიტაციის შესახებ.
ტრენინგებზე დარიგდება საინფორმაციო ბროშურები და
მასალები საარჩევნო კანონმდებლობასში შესულ
ცვლილებების შესახებ. სულ ჩატარდა 12 (თორმეტი)
შეხვედრა, ესწრებოდა 88 ადამიანი. ალები საარჩევნო
კანონმდებლობის შესახებ.



 ღია კარის დღეების ორგანიზება– პროექტის ფარგლებში იმერეთის მხარის
12 (თორმეტი) მუნიციპალიტეტში მოეწყო ღია კარის დღეები, სადაც
ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს/გამვლელებს ჰქონდათ შესაძლებლობა
მათთვის საინტერესო ნებისმიერ კითხვაზე პასუხი გაეცათ საპროექტო
ჯგუფის წევრებს. ღია კარის დღეებზე დარიგდა პროექტის ფარგლებში
დაბეჭდილი ლიფლეტები. ასევე „საარჩევნო განვითარების სკოლა 2015“–ის
კურსდამთავრებულობის ჩართულობით მოეწყობა ღია სივრცეში კენჭის
ყრის დღის პროცედურების სიმულაცია. სულ ჩატარდა 12 (თორმეტი) ღია
კარის დღე და 12 (თორმეტი) კენჭის ყრის დღის პროცედურების სიმულაცია.



საინფორმაციო ბროშურების მომზადება/გავრცელება– პროექტის
ფარგლებში მომზადდა ლიფლეტი და პოსტერები, სადაც
მითიებული იქნა ამომრჩევლისათვის საინტერესო ყველა
პროცედურული საკითხი.  ლიფლეტის დარიგება მოხდება, როგორც
პროექტის ფარგლებში დაგეგმილ გასვლით შეხვედრებზე, ასევე
ორგანიზაციის სხვა პროექტების ფარგლებში განხორციელებულ
ღონისძიებებზეც. სულ დაიბეჭდა 500 ცალი ლიფლეტი და 5000
ცალი პოსტერი, რომელიც გაიკრა ხალხმრავალ ადგილებში.

სატელევიზიო გადაცემები - პროექტის ფარგლებში, მოსახლეობის
ცნობიერების ამაღლების მიზნით, მომზადდა სატელევიზიო
გადაცემა, რეგიონული მაუწყებლის მეშვეობით. გადაცემაში
აქცენტი გაკეთდა საარჩევნო კანონმდებლობაში შესულ
ცვლილებებზე და კენჭისყრის დღის პროცედურების შესახებ.



შედეგები

პროექტის განხორციელების შედეგად მნიშვნელოვან წარმატებად შეგვიძლია ჩავთვალოდ:

 იმერეთის მხარის  მოსახლეობის, არასამთავრობო სექტორისა და მასმედიის წარმომადგენელთა
ინფორმირებულობისა და ჩართულობის დონის გაზრდა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან
დაკავშირებით. 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარამენტო არჩევნებზე იმერეთის მხარეში მოქალაქეთა
აქტივობა მაჟორიტარული ოლქების მიხედვით მაღალი იყო,  სულ დაფიქსირდა 316, 820 ამომრჩეველი,
რაც 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მაჩვენებელს, რომ შევადაროთ
ნამდვილად გაზრდილია. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე სულ დაფიქსირდა 246,094
ამომრჩეველი.

 გაიზარდა მოქალაქეთა ინფორმირებულობის დონე საარჩევნო კანონდებლობაში შესულ
ცვლილებებთან დაკავშირებით, რაც მოსახლეობას მისცა შესაძლებლობა ინფორმირებული არჩევანი
გაკეთებინა 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებზე და მოეხდინა დარღვევების თავიდან აცილება და
პრევენცია. პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ინტენსიური გასვლითი შეხვედრები მოსახლეობასთან
იმერეთის მხარის 12 მუნიციპალიტეტში, სულ ჩატარდა 236 შეხვედრა, ესწრებოდა 3483 ადამინი.



მადლობა  ყურადღებისათვის!

ნინო ხუხუა

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო

ldageorgia@aldaintranet.org


