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ამომრჩეველთა ინფორმირება 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებისთვის 

 

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების 

არჩევნებთან დაკავშირებით მოსახლეობის ინფორმირება. 

 ამომრჩეველთა საარჩევნო პროცესში სამოქალაქო 

ჩართულობის დონის ამაღლება 

 

პროექტის არეალი: 
იმერეთის რეგიონი 

(ზესტაფონი, ხარაგაული, საჩხერე, ჭიათურა, ტყიბული, თერჯოლა) 

 

მიზნობრივი ჯგუფი: 
მოსახლეობის სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფი და განსაკუთრებით, 

ახალგაზრდები 
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სარეკლამო სტენდი, გასაშლელი ტენტი (შატერი), ბლოკნოტი, კალმისტარი, 

მაისური, კეპი და ბუშტი. 
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ამომრჩევლთა აქტიური ჩართულობისა და ინფორმირებისთვის 
დაიგეგმა სხვადასხვა კრეატიული ღონისძიებები (სიმულაციური 

თამაშები, კონკურსები და ვიქტორინები) და მომზადდა საინფორმაციო 
ბროშურა ისეთ აქტუალურ საკითხებზე, როგორიცაა: არჩევნების 

მნიშვნელობა, აქტიური მოქალაქეობა, ადგილობრივი 
თვითმმართველობის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი 
ორგანოების არჩევნები, ამომრჩეველთა უფლებები და სამოქალაქო 

პასუხისმგებლობა, კენჭისყრის პროცედურები და სხვა მნიშვნელოვანი 
საკითხები. 
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საზოგადოების ინფორმირებისა და არჩევნებზე ჩართულობის 
ხელშეწყობის მიზნით მომზადდა საინფორმაციო ვიდეო-რგოლი 

(ანიმაცია). ვიდეორგოლის მომზადებისას გათვალისწინებულ იქნა 
რეგიონის სპეციფიკა 
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ეფექტიანი PR კამპანია, ვიდეო რგოლისა და ინფორმაციის გავრცელება: 
 

1. http://funtime.ge/saknatuno-ambebi/post/145961-icdi-is-novatoruli-kampania  

2. http://reportiori.ge/inside.php?menuid=3&id=52269  

3. http://m.ipress.ge 

4. http://primetime.ge/news/1504105028 

5. http://www.info9.ge 

6.http://www.postalioni.com 

7. http://presa.ge/new/?m=society&AID=58727  

8. http://itv.ge/?m=16&CID=48566  

9. http://www.for.ge/view_news.php?news_id=73065&news_cat=0  

10. https://pia.ge/post/145956-sacnobaro-turi-me-vircev-imerets-ewveva  

11.www.icdi.ge 

12. www.facebook.com/nplaICDI 
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საჩხერე 

საინფორმაციო-საჯარო შეხვედრები 
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ჭიათურა 

საინფორმაციო-საჯარო შეხვედრები 
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ხარაგაული, ტყიბული, თერჯოლა და ზესტაფონი 

საინფორმაციო-საჯარო შეხვედრები 
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პროექტის განხორციელების შედეგად: 
 
ამაღლდა იმერეთის რეგიონის (ზესტაფონი, ხარაგაული, საჩხერე, ჭიათურა, 
ტყიბული, თერჯოლა) მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონე საარჩევნო 
პროცესების, 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი არჩევნების მნიშვნელობისა და 
ამომრჩევლის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის შესახებ. 
 
ბენეფიციარებს დარჩათ საინფორმაციო მასალები, რომელიც დაეხმარებათ მათ 
2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნებში თავიანთი უფლებების უკეთ 
რეალიზებაში. 
 
კრეატიულმა ღონისძიებებმა პოზიტიური საინფორმაციო და 
საგანმანათლებლო გავლენა იქონია ამომრჩევლებზე, გაზარდა მათი მოტივაცია, 
ინფორმირებულობა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობა. 
 
რეგიონს შეემატა ინფორმირებული, მოტივირებული და მრავალფეროვანი 
აქტიურ მოქალაქეთა ჯგუფი. 
 

მიღწეული შედეგები 
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