
„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
პირთა არჩევნებში მონაწილეობის

ხელშეწყობა“

პერიოდი: 7 აგვისტოდან 7 ოქტომბრამდე

რიმა ბერიძე



I ეტაპი: 30 მიკრო კოორდინატორის შერჩევა

 კახეთი
 რუსთავი
 ბოლნისი
 მცხეთა
 გორი
 ახალციხე
 ზესტაფონი
 ჭიათურა
 ქუთაისი
 ზუგდიდი
 ქობულეთი
 ბათუმი
 ოკუპირებული ტერიტორებიდან იძულებით

გადაადგილებულ პირთა ფილიალი



II ეტაპი: გამოკითხვა

 სულ: 2756 უსინათლო ამომრჩეველი
 ფილიალებში აღრიცხული: 1719 უსინათლო

ამომრჩეველი
 გამოიკითხა: 611 ამომრჩეველი



სქესის მიხედვით:

მამრობითი: 56.8 %
მდედრობითი: 43.2 %



ასაკის მიხედვით:
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მხედველობის მხრივ შშმ პირთა კატეგორიების
მიხედვით:

მნიშვნელოვნად
გამოხატული: 20.9 %
მკვეთრად
გამოხატული: 79.1 %



სოციალური მდგომარეობის მიხედვით:

დასაქმებულია:  9%
დაუსაქმებელი: 91%



არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ:
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საარჩევნო უფლებებზე ინფორმაციას ფლობს:
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ნაწილობრივ: 34.5%
არა: 8.8 %
დიახ: 56.7%



პარტიებზე და მაჟორიტარებზე ინფორმაციას
ფლობს:
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ნაწილობრივ: 46%
არა: 11.9%
დიახ: 42.1%



ზოგადი ინფორმაცია:

 საარჩევნო უბანზე გამცილებლით
სარგებლობს 41.4%.

 გადასატანი ყუთით სარგებლობს 15.1%.

 არჩევნების დროს დაბრკოლებები ჰქონდა
2.9%.



განხორციელებული აქტივობები:

 გამოიცა 1000 ერთეული
კომბინირებული ფლაერი;

 23 აგვისტოდან 8 ოქტომბრამდე
რადიო 1-ის ეთერით გადაიცემოდა
განცხადება-მიმართვა უსინათლო
ამომრჩევლებისადმი;

 1 სექტემბრიდან 8 ოქტომბრამდე
საზოგადოებრივი მაუწყებლის
პირველი არხის და ტელეკომპანია
ობიექტივის ეთერით გადაიცემოდა
სოციალური ვიდეო

 ს.უ. კავშირის ყოველთვიურ ჟურნალ
„სინათლეში“ პროექტის
მიმდინარეობის შესახებ დაიბეჭდა
სტატია



https://www.youtube.com/watch?v=4zzn1ftDRSA



განხორციელებული აქტივობები:

 2016 წლის 12 სექტემბრიდან 2016 წლის 18
სექტემბრამდე ტრენინგები ციხისძირში;

 ტრენინგების თემატიკა - საარჩევნო უფლებები;
 სიტუაციური სავარჯიშოები - საარჩევნო პროცესის

ინსცენირება;



განხორციელებული აქტივობები:

 ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრები 924
უსინათლო ამომრჩეველთან;

 განხორციელდა პრაქტიკული მეცადინეობები
უსინათლო ამომრჩევლებისთვის ჩარჩო
ტრაფარეტის გამოყენებით;



პუბლიკაციები პროექტის შესახებ:

 http://gbu.ge/

 https://www.facebook.com/gbu.ge/

 ჟურნალი „სინათლე“ N9 2016



პროექტის შეფასება:
 პროექტის შეფასება ბენეფიციართა მიერ;

 არჩევნების შემდგომი შეფასება;

 პროექტის შედეგი;



გმადლობთ ყურადღებისთვის!


