
ააიპ ინფორმირებული საზოგადოება  

პროექტი  

„წარმატებული რეგიონი“ 



ზოგადი ინფორმაცია 

• სსიპ „საარჩევნო  სისტემების განვითარების,  რეფორმებისა და 
სწავლების  ცენტრის“ მიერ 2017  წლის 31 მაისს 

გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის ფარგლებში 
დაფინანსდა ააიპ ინფორმირებული საზოგადოების პროექტი: 

ამომრჩეველთა ინფორმირება 2017 წლის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებისთვის. 

•  მხარეებს შორის გაფორმდა გრანტის გამოყოფის შესახებ 
ხელშეკრულება და ააიპ ინფორმირებული საზოგადოება 

წინასწარ დაგეგმილი გრაფიკის შესაბამისად შეუდგა 
პროექტის განხორციელებას.  

 



პროექტის მიზანი 

პროექტის მიზანია 2017 წლის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებისთვის 

ამომრჩეველთა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ამაღლება,  
საარჩევნო ცნობიერების ამაღლება და არჩევნებში ამომრჩევლის 

გააქტიურების ხელშეწყობა, ამომრჩეველთა ჩართულობის 
გაზრდა და თვითმმართველობის არჩევნების პოპულარიზაცია 



სამიზნე ჯგუფი 

საგრანტო პროექტის ფარგლებში სამიზნე ჯგუფს 
წარმოადგენდა ქვემო ქართლის რეგიონის სამი ოლქის : 
მარნეულისის, ბოლნისის და დმანისის ტერიტორიაზე 
მცხოვრები ამომრჩეველი 



პროექტის ფარგლებში 
განხორციელებული კონკრეტული 

ღონისძიებები 
• განხორციელდა პროექტის შესაბამისად დაგეგმილი შესყიდვები, საკანცელარიო 

საქონელი, კომპიუტერული და სხვა სახის ტექნიკური საშუალებები და ა.შ 

• განხორციელდა ჩაის, შაქრის და ტკბილეულის შესყიდვა.  

• გაფორმდა შრომითი ხელშეკრულება თანამშრომლებთან. 

• დამუშავდა პროექტის მასალები. 

• დაიბეჭდა და დამზადდა ბრენდირებული ბლოკნოტები და კალმები, ასევე დამზადდა 
ბრენდირებული ბანერი, საინფორმაციო ბუკლეტები, კალენდრები. 

• გაფორმდა ავტომობილის იჯარის ხელშეკრულება. 

• პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებების ეფექტურად წარმართვის,   
განხორციელდა გარკვეული აქტივობები, ჩატარდა შეხვედრები ჩაიხანის მფლობელებსა 
და პროექტის შემსრულებლებს შორის. დეტალურად იქნა განხილული პროექტის 
გეგმები, მიზნები და ამომრჩეველთა შემდგომი ინფორმირებულობის საკითხები.  

 



პროექტის ფარგლებში 
განხორციელებული კონკრეტული 

ღონისძიებები 
პროექტით გათვალისწინებული 
ღონისძიებების ეფექტურად 
წარმართვისთვის, სამივე ოლქის-  
მარნეული, ბოლნისი, დმანისის და მათი 
მასშტაბით შემავალ სოფლების ე.წ. 
„ჩაიხანებში“ მოეწყო მრგვალი მაგიდები, 
სადაც გამოიფინა საინფორმაციო 
პლაკატი, ამომრჩევლებისათვის გასაგებ 
ენაზე გაიმართა საინფორმაციო კამპანია 
და დარიგდა საინფორმაციო ბუკლეტები, 
სამახსოვრო ბლოკნოტები და 
ბრენდირებული კალმები. 

 



პროექტის ფარგლებში 
განხორციელებული კონკრეტული 

ღონისძიებები 
ამომრჩევლებს გავუმასპინძლდით ჩაით, რაც ამ 
რეგიონის ამომრჩეველთათვის პატივისცემის 
გამოვლინებაა. 3 ოლქის (მარნეული, ბოლნისი, 
დმანისი) ეთნიკური სპეციფიკის  
გათვალისწინებით ე.წ. „ჩაიხანები“ 
წარმოადგენს  მოსახლეობის ყველა ფენისა და 
ასაკისათვის თავშეყრის ყველაზე 
მნიშვნელოვან და პოპულარულ ადგილს 
საქმიანი საუბრების, ინფორმაციის გადაცემის, 
პრობლემებზე სასაუბროდ, სიახლების 
მოსმენისა და რათქმაუნდა  გართობის მიზნით. 
იქ გაჟღერებული ინფორმაცია საკმაოდ 
სწრაფად გავრცელდა სხვა ადამიანებზე. 
„ჩაიხანებში“ განხორციელებული ეს 
საინფორმციო კამპანია  განკუთვნილი იყო 
არამხოლოდ იქ მყოფი ამომრჩევლებისათვის, 
არამედ მათი ოჯახის წევრებისთვისაც 



ნაბეჭდი მასალა, აუდიო-ვიდეო-ფოტო ან სხვა 
მასალები, რომლებიც შეიქმნა პროექტის 

განხორციელების შედეგად 



გამოწვევები და შედეგები 

პროექტის განხორციელების შედეგად 
გაიზრდა ინფორმირებული 
ამომრჩევლის რაოდენობა და  
ჩართულობა საარჩევნო პროცესებში;  
მოსახლეობას მათთვის გასაგებ ენაზე 
მიეწოდა ინფორმაცია ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოების 
არჩევნების მნიშვნელობაზე და 
ამომრჩეველთა უფლების 
რეალიზებაზე,   კანონმდებლობის და 
საარჩევნო პროცედურების თაობაზე.  



გამოწვევები და შედეგები 

გაიზრდა 2017 წელს გასამართი 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნებისთვის ამომრჩეველთა 
აქტივობა და საარჩევნო პროცესებში 
ჩართულობა. მოსახლეობამ გაიგო, 
თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია 
თვითმმართველობა მათი 
სოციალურ-ეკონომიკური 
პრობლემატიკის მოსაგვარებლად. 

 



გამოწვევები და შედეგები 

• მაქსიმალური სიზუსტით დაგეგმილი პროექტი 

• ტრენინგების მთელი პერიოდის მანძილზე, აქტიურად 
შუქდებოდა ტრენინგების მიმდინარეობა სოციალური ქსელის 
მეშვეობით (https://www.facebook.com/infosociety2016/). 
ყოველდღიურად თავსდებოდა ფოტოსურათები და 
ვიდეოები, რაც კიდევ უფრო წამახალისებელს ხდიდა 
მონაწილეთა ჩართულობას. 

 

 

https://www.facebook.com/infosociety2016/)


პატივისცემით 
ააიპ „ინფორმირებული საზოგადოების“ 

დირექტორი 
 რატი გოგატიშვილი 


