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 ა.(ა.)ი. პ. „სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიის განვითარების ცენტრის“ 
პროექტი ამომრჩეველთა ინფორმირება-იმერეთის რეგიონში (ქუთაისის, ბაღდათის, 
სამტრედიის, ვანის, ხონისა და წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტი) წარდგენილი იქნა 

საკონკურსო თემატიკა - პირველი მიმართულება - ამომრჩეველთა ინფორმირება 2017 
წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებისთვის.  



 

პროექტში გათვალისწინებული იყო იმერეთის რეგიონის 6 
მუნიციპალიტეტში (ქუთაისი, ბაღდათი, სამტრედია, ვანი, ხონი, 

წყალტუბო) ამომრჩევლების ინფორმირება საქართველოს 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ, რომელიც 

2017 წლის 21 ოქტომბერს გაიმართება.  

 



პროექტის მიზანი : 

 ქუთაისის, ბაღდათის, სამტრედიის, ვანის, ხონისა და წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტების ამომრჩეველთა საარჩევნო ცნობიერების დონის 
ამაღლება;  

 ამომრჩეველთა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის და საარჩევნო აქტივობის 
ზრდა; 

 საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის 2017 წლის 21 ოქტომბერს 
ჩასატარებელ არჩევნებში  ქუთაისის, ბაღდათის, სამტრედიის, ვანის, ხონისა და 
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტებში ამომრჩეველთა გააქტიურების ხელშეწყობა; 

 ქუთაისის, ბაღდათის, სამტრედიის, ვანის, ხონისა და წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტებში/საარჩევნო ოლქებში ამომრჩეველთა 
აქტივობის/არჩევნებში მონაწილეთა რაოდენობის გაზრდა; 



ამოცანები  

 ქუთაისის, ბაღდათის, სამტრედიის, ვანის, ხონისა და წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტებში ამომრჩევლებისათვის საარჩევნო 
პროცესების და არჩევნების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება; 

 საჯარო შეხვედრების მოწყობა და სპეციალურად მათთვის 
დაბეჭდილი საინფორმაციო ფლაერების, კალენდრების და 
კალმების გადაცემა( 10 000 ცალი) 

 ქალაქ ქუთაისის უნივერსიტეტების პირველკურსელი 
სტუდენტებისთვის და საჯარო სკოლების მე-12 კლასის 
მოსწავლეებისთვის დაბეჭდილი საინფორმაციო ფლაერების “ჩემი 
პირველი არჩევნები“, კალენდრების, ბლოკნოტების წარწერით 
“ჩემი პირველი არჩევნები“ და კალმების გადაცემა (2000 ცალი). 



უნდა აღინიშნოს, რომ პროექტით განსაზღვრული 
აქტივები სრულად განხორ-ციელდა: იმერეთის 
რეგიონის 5 მუნიციპალიტეტის ყველა ქალაქში, 
დაბასა და თუ სოფელში გაიმართა 
ამომრჩევლებთან საინფორმაციო შეხვედრები,  
ქალაქ ქუთაისის უმაღლესი სასწავლებლების 
პირველკურსელებთან და საჯარო სკოლების მე-12 
კლასის მოსწავლეებთან გაიმართა 
შეხვედრა/ლექციები იმ გრაფიკის მიხედვით რაც  
სსიპ „საარჩევნო სისტემების განვითარების, 
რეფორმებისა და სწავლების ცენტრში“ იქნა 
წარდგენილი.  



ამომრჩევლებისთვის ტრენერის/საარჩევნო ექსპერტის ვლადიმერ ბოჟაძის მიერ მომზადებული იქნა 
სამახსოვრო (ტრიპლეტი 10 000 ცალი), სადაც დეტალურად არის გაწერილი კონსტიტუციის და 

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მიხედვით საქართველოს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის, მერის და საკრებულოს ფუნქციები, უფლება/მოვალეობები, არჩეულ მერს, 

საკრებულოს წევრებსა და ამომრჩეველს შორის ანგარიშვალდებულების ფორმები, კენჭისყრის 
პროცედურები, ამომრჩეველთა უფლება-მოვალეობები არჩევნების დღეს. ასევე მომზადდა კედლის 

კალენდარი სადაც განთავსებულია 2017 წლის დარჩენილი 3 თვის-ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი და 
2018 წლის სრული კალენდარი(10 000 ცალი) და წარწერა „შენი ხმა გადამწყვეტია“  ასევე კალამი(10 000 

ცალი) წარწერით „შენი ხმა გადამწყვეტია“. 



ქალაქ ქუთაისის საშუალო სკოლების მე-12 კლასელებისთვის და ქუთაისის უნივერსიტეტების 
(აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისის უნივერსიტეტი) პირველ 
კურსელებისთვის ტრენერის/საარჩევნო ექსპერტის ვლადიმერ ბოჟაძის მიერ მომზადებული 
იქნა სამახსოვრო (ტრიპლეტი 2 000 ცალი), სადაც დეტალურად არის გაწერილი კონსტიტუციის 
და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მიხედვით საქართველოს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის, მერის და საკრებულოს ფუნქციები, უფლება/მოვალეობები, არჩეულ 
მერს, საკრებულოს წევრებსა და ამომრჩეველს შორის ანგარიშვალდებულების ფორმები, 
კენჭისყრის პროცედურები, ამომრჩეველთა უფლება-მოვალეობები არჩევნების დღეს. 
განთავსებულია ინფორმაცია არჩევნებში მონაწილეობის მნიშვნელობისა და აუცილებლობის 
შესახებ, მოყვანილია ისტორიული ფაქტები „ერთი გადამწყვეტი ხმის“ შესახებ. ასევე 
მომზადდა კედლის კალენდარი სადაც განთავსებულია 2017 წლის დარჩენილი 3 თვის-
ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი და 2018 წლის სრული კალენდარი(2 000 ცალი) და წარწერა 
„შენი ხმა გადამწყვეტია“,  ასევე კალამი(2 000 ცალი) წარწერით „ჩემი პირველი არჩევნები“ და 
ბლოკნოტი (2 000 ცალი) წარწერით „ჩემი პირველი არჩევნები“.  



 პროექტით განსაზღვრული მიზნები და ამოცანები თითქმის 
სრულად იქნა მიღწეული რადგან:  

 ბაღდათის, სამტრედიის, ვანის, ხონისა და წყალტუბოს  
მუნიციპალიტეტებში შეხვედრები გაიმართა ყველა, წინასწარ 
შემუშავებული გეგმით განსაზღვრულ თარიღებსა და ლოკაციებში, 
ხალხმრავალ ადგილებში: ბაზრები, ბაზრობები, ავტო-სადგურები, 
სოფლის ცენტრი, საზოგადოებრივი თავშეყრის სხვა ადგილები;  

 ქალაქ ქუთაისის უმაღლეს სასწავლებლების (აკაკი წერეთლის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისის უნივერსიტეტი) 
პირველკურსელებტან გაიმართა 11 შეხვედრა/ლექცია. 

 ქალაქ ქუთაისის 27  საშუალო საჯარო სკოლის მე-12 კლასის 
მოსწავლეებთან ჩატარდა 63 შეხვედრა/გაკვეთილი 

  სრულად იქნა დარიგებული დამზადებული და დაბეჭდილი მასალები 

 

 



 საინფორმაციო შეხვედრების დროს ექსპერტ/ტრენერი ვლადიმერ ბოჟაძე და 
ექსპერტი კონსტანტინე კანდელაკი პასუხობდნენ მოსახლეობის მიერ დასმულ 
საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებულ შეკითხვებს, რაც კიდევ უფრო 
ამაღლებდა ამომრჩევლების ინფორმირებულობის/ცოდნის დონეს და 
არჩევნებზე წასვლის მოტივაციას; 

 იმერეთის რეგიონის 5 მუნიციპალიტეტის 120-მდე სოფლის   10 000-მდე 
ამორჩეველთან შეხვედრები საინტერესო და თბილ გარემოში ტარდებოდა. 
საინფორმაციო შევედრებზე მიღებულ ინფორმაციას ისინი ჩვენივე თხოვნით 
გაუზიარებდნენ საკუთარი ოჯახის წევრებს, ახლობლებს, მეზობლებს და 
შესაბამისად სხვა ათასობით ამომრჩეველიც მიიღებდა ინფორმაციას 
საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის 2017 წლის 21 ოქტომბრის 
არჩევნების და კენჭისყრის დღის პროცედურების შესახებ.  

 

 



 ქალაქ ქუთაისის უმაღლეს სასწავლებლების (აკაკი წერეთლის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისის უნივერსიტეტი) 
პირველკურსელებტან გაიმართა 11 შეხვედრა/ლექცია. 
შეხვედრები სტუდენტებისთვის საინტერესო გარემოში 
ტარდებოდა. საინფორმაციო შეხვედრა/ლექციებზე მიღებულ 
ინფორმაციას ისინი ჩვენივე თხოვნით გაუზიარებდნენ 
საკუთარი ოჯახის წევრებს, ახლობლებს, მეზობლებს და 
შესაბამისად სხვა ათასობით ამომრჩეველიც მიიღებდა 
ინფორმაციას საქართველოს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნების და 
კენჭისყრის დღის პროცედურების შესახებ.  



 ქალაქ ქუთაისის 27  საშუალო საჯარო სკოლის მე-12 
კლასის მოსწავლეებთან ჩატარდა 63 
შეხვედრა/გაკვეთილი შეხვედრები მათთვის 
საინტერესო და თბილ გარემოში ტარდებოდა. 
საინფორმაციო შეხვედრა/გაკვეთილებზე მიღებულ 
ინფორმაციას ისინი ჩვენივე თხოვნით გაუზიარებდნენ 
საკუთარი ოჯახის წევრებს, ახლობლებს, მეზობლებს 
და შესაბამისად სხვა ათასობით ამომრჩეველიც 
მიიღებდა ინფორმაციას საქართველოს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის 2017 წლის 21 ოქტომბრის 
არჩევნების და კენჭისყრის დღის პროცედურების 
შესახებ.  



 

პროექტის მიზნები და ამოცანები სრულად, 
თითქმის 100% იქნა შესრულებული 



 

 

მადლობა ყურადღებისთვის 


