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შემაჯამებელი ანგარიში 

ამომრჩეველთა ინფორმირება 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებისთვის 

“მე ვირჩევ - _მე ვმართავ ჩემს მუნიციპალიტეტს! - -დეცენტრალიზაციის ეროვნული სტრატეგია ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის” 

 



ამომრჩეველთა ინფორმირება 2017 წლის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებისთვის 
“მე ვირჩევ - მე ვმართავ ჩემს მუნიციპალიტეტს!”-დეცენტრალიზაციის 

ეროვნული სტრატეგია ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის  

 პროექტის ხანგრძლივობა 

  პროექტის დაწყების თარიღი: 01.08.2017  

 პროექტის დასრულების თარიღი 31.09.2017 

პროექტის დასახული მიზნები: 

 პროექტის მიზანია 2017 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 
არჩევნებისთვის კასპის, ხაშურის გორისა და ქარელის ოლქების ამომრჩეველთა 
სრულფასოვანი საინფორმაციო სივრცის უზრუნველყოფა, საინფორმაციო-
საგანმანათლებლო პროგრამების სისტემატურად განხორციელების აუცილებლობა 
ცხადად ჩანს 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების 
ანგარიშიდან: 2014 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევებში 
მონაწილეობა მიიღო ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის, რომელიც კასპში 
შეადგენს 39863 ამომრჩევლის 43%-მა.. საერთო ამომრჩევლის (109517) 40% 
გამოცხადდა არჩევნებზე გორში, ქარელის 37163 ამომრჩევლისგან 48%, ხოლო 
ხაშურის 49382 ამომრჩევლიდან ყველაზე დაბალი ამ რეგიონში 36% მონაწილეობდა 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 2014 წლის არჩევნებში. 

 



“მე ვირჩევ - მე ვმართავ ჩემს მუნიციპალიტეტს!” 

 გენდერული ბალანსი ამომრჩევლებში - მოცემულობა: 

 გენდერული ბალანსის გადანაწილება მონაწილე ამომრჩევლებში 
2016 წლის მონაცემებით 3513884 ამომრჩეველია ბაზაში, საიდანაც 
არჩევნებში (საპარლამენტო არჩევნებში 2016) მოსულმა 
ამომრჩეველმა შეადგინა 1814276 ადამიანი, მათ შორის 51,1% კაცი, 
ხოლო 48,9% ქალია. ფაქტია, რომ საქართველოში ქალთა აქტივობა 
თითქმის არ ჩამოუვარდება მამაკაცთა მონაწილეობას არჩევნებში 
ამომრჩევლის სტატუსით, თუმცა კარგი იქნებოდა, 
განსაკუთრებით, კი ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნებში ქალთა მონაწილეობის გაზრდა, როგორც მაჟორიტარი 
კანდიდატების, ასევე მათი წარმოდგენა პროპორციულ სიებშიც. 
ანუ ქალების ხელშეწყობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. 
საქართველო, როგორც ევროპული ღირებულების მატარებელი 
ქვეყანა სრულად იზიარებს ევროკომისიის 2016-2020 წლების 
გენდერული განვითარების სტრატეგიას და უერთდება მას. 

 



“მე ვირჩევ - მე ვმართავ ჩემს მუნიციპალიტეტს!” 

 პროექტის  დასახული ამოცანაა, თითოეულ ამომრჩევლამდე მივიდეს მათი 
ჩართულობის მნიშვნელობა, მიუხედავად მათი პოლიტიკური, რელიგიური, 
ეთნიკური, სოციალური, გენდერული კუთვნილებისა. მით უმეტეს, რომ მხოლოდ 
ქვემო ქართლში 2013 წლის აღწერით 17512 იძულებით გადაადგილებული პირი, 
5486 ოჯახი ცხოვრობს. მათ შორის 12000 მეტი პირი გორშია კონცენტრირებული. 

 ყველაზე მნიშვნელოვნად მიგვაჩნდა ამომრჩევლის უფლების სწავლება, 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მნიშვნელობის დაკონკრეტება 
(საქართველოს ორგანული კანონი, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, 
პრეზიდენტი მარგველაშვილი, 2014 წლის 5 თებერვალი, ქუთაისი #1958-IIს) და 
ამომრჩევლის დარწმუნება, რომ თითოეულის მაქსიმალური ჩართულობით და 
საარჩევნო ადმინისტრაციის გამჭვირვალე და საერთაშორისო დონეზე აღიარებული 
სამართლიანი არჩევნების ჩატარების გამოცდილებით, შესაძლო ხდება თითოეულ 
ამომრჩეველს და ყველას ერთად, მუდმივად ედოს ხელი ქვეყნის გულისცემაზე, 
მუდმივად მიუწვდებოდეს ხელი ქვეყნის, მუნიციპალიტეტის, თემის, ადგილობრივი 
ერთეულის მართვის სადავეზე.  



“მე ვირჩევ - მე ვმართავ ჩემს მუნიციპალიტეტს!” 

 პროექტის განხორციელებისთვის სამი ძირითადი ეტაპი გამოვყავით: 

 მოსამზადებელი ეტაპი:  

 შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, მოხდა ფუნქციების განაწილება, სამოქმედო გეგმის გაწერა ფასთა 
გამოკითხვა პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო საქონლისა და მომსახურებაზე ჩართული 
მხარეების შერჩევა და მათთან მემორანდუმის გაფორმება თანამშრომლობაზე (ადგილობრივი 
ქალთა ორგანიზაციები, ადგილობრივი პროფესიული გაერთიანებები)გაფორმდა მემორანდუმი 
ტელერადიოკოპნია “ თრიალეთთან” და ხაშურის ააიპ “თანამონაწილესთან”, ასევე გორის 
ცენტრალურ ბიბლიოთეკასთან, რომელსაც 2000-ზე მეტი  აქტიური ხელმომწერი ჰყავს. პირველივე 
ღონისძიება გაშუქდა ადგილობრივი ტელეკომპანია “თრიალეთის” 22:00 საათიან საინფორმაციო 
გამოშვებაში , შემდგომ ამ თანამშრომლობის შედეგად ჩამოყალიბდა ადგილობრივი 
ახალგაზრდების მობილური ჯგუფები. 4 ჯგუგფი 1 თითო ოლქში, განსაკუთრებით   ახლგაზრდა 
ქალთა (35 წლამდე) ჩართულობა, მოხდა მათი რეგისტრაცია, განხორციელდა 
 შესყიდვები მიზნობრივად,  გამოვლინდა კომპაქტურად ჩასახლებული მიზნობრივი ჯგუფები( 
გორში, კასპში, მეტეხში, ქარელში, ხაშურში) განისაზღვრა შეხვედრების გრაფიკი 

 



“მე ვირჩევ - მე ვმართავ 
ჩემს მუნიციპალიტეტს!” 



“მე ვირჩევ - მე ვმართავ 
ჩემს მუნიციპალიტეტს!” 



“მე ვირჩევ - მე ვმართავ 
ჩემს მუნიციპალიტეტს!” 



“მე ვირჩევ - მე ვმართავ ჩემს 
მუნიციპალიტეტს!” 



“მე ვირჩევ - მე ვმართავ ჩემს 
მუნიციპალიტეტს!” 



“მე ვირჩევ - მე ვმართავ ჩემს 
მუნიციპალიტეტს!” 



“მე ვირჩევ - მე ვმართავ 
ჩემს მუნიციპალიტეტს!” 



“მე ვირჩევ - მე ვმართავ 
ჩემს მუნიციპალიტეტს!” 



“მე ვირჩევ - მე ვმართავ 
ჩემს მუნიციპალიტეტს!” 

 მეორე ძირითადი ეტაპი:  

 4 ოლქის კასპი ქარელი, ხაშური, გორი, თითოეულიდან, 10 კაციანი საკომუნიკაციო 
ჯგუფის დაკომპლექტება და მათთვის საკომუნიკაციო ტრენინგის 
ჩატარება, თემები: ა. ამომრჩევლის უფლება (120წთ)  

 ბ. ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 
ორგანოების არჩევნები-მნიშვნელობა, დეცენტრალიზაციის ერთიანი ეროვნული 
სტრატეგიის მიზნები.(180წთ) გ. მიზნობრივ ჯგუფებთან ურთიერთობის ეთიკა 
(60წთ) (1.სრული პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი და მიუკერძოებლობა, 2.ადამიანის 
უფლებების დაცვა და მოწყვლადი ჯგუფების პატივისცემა და თანასწორობის 
პრინციპი) სულ 2 ჯგუფი, თითოეული 20 ადამიანის შემადგენლობით 1 დღე 
თითოეულ ჯგუფზე სულ 2 დღე. გადაეცათ სიმბოლური სამახსოვრო სერტფიკატები 
წოდებით “ამომრჩეველებთან კომუნიკაციის ოფიცერი” 

 სულ 6 საათი თითოეული ჯგუფისთვის.  

 



 ჯგუფები: 21-22 აგვისტოს ტრენინგისათვის 

 “მე ვირჩევ-მე ვმართავ ჩემს მუნიციპალიტეტს” 

 გორი 2017 

 სასტუმრო “ვიქტორია” 

 ტრენერი: დავით თოდრია 

 ჯგუფები: 21-22 აგვისტოს ტრენინგისათვის 

 “მე ვირჩევ-მე ვმართავ ჩემს მუნიციპალიტეტს” 

 გორი 2017 

 სასტუმრო “ვიქტორია” 

 ტრენერი: დავით თოდრია 

 



“მე ვირჩევ - მე ვმართავ 
ჩემს მუნიციპალიტეტს!” 

 სულ 40 კანდიდატი “ ამომრჩეველთან კომუნიკაციის 
ოფიცრის” წოდებაზე  

  24 ქალი  

 16 მამაკაცი  
გენდერული ბალანსი 

ქალი 

მამაკაცი 



“მე ვირჩევ - მე ვმართავ 
ჩემს მუნიციპალიტეტს!” 

 აქციების განხორციელება: შეფუთული ბრენდირებული 
ავტომანქნით (მიკროავტობუსით საკომუნიკაციო ჯგუფების 
გადაადგილება წინასწარ შემუშავებული მარშრუტით, რომლის 
საბოლოო გაჩერება იქნება კომპაქტურად ჩასახელებული ან 
ხალხმრაცვალი ადგილი, სადაც საკომუნიკაციო ჯგუფს ექნება 
ამოცანა, მაქსიმალურად ბევრ ადამიანს მიაწოდოს ინფორმაცია 
2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში 
თითოელი ამომრჩევლის ჩართულობის მნიშვნელობაზე და მათ 
უფლებებზე) აქციების განხორციელება: შეფუთული 
ბრენდირებული ავტომანქნით (მიკროავტობუსით საკომუნიკაციო 
ჯგუფების გადაადგილება წინასწარ შემუშავებული მარშრუტით, 
რომლის საბოლოო გაჩერება იქნება კომპაქტურად ჩასახელებული 
ან ხალხმრაცვალი ადგილი, სადაც საკომუნიკაციო ჯგუფს ექნება 
ამოცანა, მაქსიმალურად ბევრ ადამიანს მიაწოდოს ინფორმაცია 
2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში 
თითოელი ამომრჩევლის ჩართულობის მნიშვნელობაზე და მათ 
უფლებებზე)  



“მე ვირჩევ - მე ვმართავ 
ჩემს მუნიციპალიტეტს!” 



“მე ვირჩევ - მე ვმართავ 
ჩემს მუნიციპალიტეტს!” 

 ლინკები: 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211028464690851&set=a.10211008046020397.10737418

40.1332012000&type=3&theater 

 

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211028058320692&set=ms.c.eJxNzLkNwEAMA8GODOo5

Suy~%3BMeMSm~_lgsYGMQC7OVoLKJz6RiKn6hUFgpk3yimTSkdgakxPE0j9sYOWfaUDhn73S3qwInT

VRNsTzAhc6Jx8~-.bps.a.10211028057080661.1073741842.1332012000&type=3&theater 

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211028066400894&set=ms.c.eJxNzLkNwEAMA8GODOo5

Suy~%3BMeMSm~_lgsYGMQC7OVoLKJz6RiKn6hUFgpk3yimTSkdgakxPE0j9sYOWfaUDhn73S3qwInT

VRNsTzAhc6Jx8~-.bps.a.10211028057080661.1073741842.1332012000&type=3&theater 

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211028069240965&set=ms.c.eJxNzLkNwEAMA8GODOo5

Suy~%3BMeMSm~_lgsYGMQC7OVoLKJz6RiKn6hUFgpk3yimTSkdgakxPE0j9sYOWfaUDhn73S3qwInT

VRNsTzAhc6Jx8~-.bps.a.10211028057080661.1073741842.1332012000&type=3&theater 

 https://www.facebook.com/natia.tevzadze.54/videos/pcb.10211022690466499/10211021794884110/?typ

e=3&theater 

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211021409794483&set=pcb.10211021432115041&type=3

&theater 

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211021412634554&set=pcb.10211021432115041&type=3

&theater 

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211021413514576&set=pcb.10211021432115041&type=3

&theater 

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211021399794233&set=pcb.10211021432115041&type=3

&theater 

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211021408274445&set=pcb.10211021432115041&type=3

&theater 

   

 WWW.G4P.GE 
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 ლინკები: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211028464690851&set=a.10211

008046020397.1073741840.1332012000&type=3&theater 

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211028058320692&set=ms.c.eJ

xNzLkNwEAMA8GODOo5Suy~%3BMeMSm~_lgsYGMQC7OVoLKJz6RiKn6h

UFgpk3yimTSkdgakxPE0j9sYOWfaUDhn73S3qwInTVRNsTzAhc6Jx8~-

.bps.a.10211028057080661.1073741842.1332012000&type=3&theater 

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211028066400894&set=ms.c.eJ

xNzLkNwEAMA8GODOo5Suy~%3BMeMSm~_lgsYGMQC7OVoLKJz6RiKn6h

UFgpk3yimTSkdgakxPE0j9sYOWfaUDhn73S3qwInTVRNsTzAhc6Jx8~-

.bps.a.10211028057080661.1073741842.1332012000&type=3&theater 

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211028069240965&set=ms.c.eJ

xNzLkNwEAMA8GODOo5Suy~%3BMeMSm~_lgsYGMQC7OVoLKJz6RiKn6h

UFgpk3yimTSkdgakxPE0j9sYOWfaUDhn73S3qwInTVRNsTzAhc6Jx8~-

.bps.a.10211028057080661.1073741842.1332012000&type=3&theater 

 https://www.facebook.com/natia.tevzadze.54/videos/pcb.10211022690466499/

10211021794884110/?type=3&theater 

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211021409794483&set=pcb.102

11021432115041&type=3&theater 

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211021412634554&set=pcb.102

11021432115041&type=3&theater 

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211021413514576&set=pcb.102

11021432115041&type=3&theater 

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211021399794233&set=pcb.102

11021432115041&type=3&theater 

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211021408274445&set=pcb.102

11021432115041&type=3&theater 

   

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211028464690851&set=a.10211008046020397.1073741840.1332012000&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211028464690851&set=a.10211008046020397.1073741840.1332012000&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211028058320692&set=ms.c.eJxNzLkNwEAMA8GODOo5Suy~;MeMSm~_lgsYGMQC7OVoLKJz6RiKn6hUFgpk3yimTSkdgakxPE0j9sYOWfaUDhn73S3qwInTVRNsTzAhc6Jx8~-.bps.a.10211028057080661.1073741842.1332012000&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211028058320692&set=ms.c.eJxNzLkNwEAMA8GODOo5Suy~;MeMSm~_lgsYGMQC7OVoLKJz6RiKn6hUFgpk3yimTSkdgakxPE0j9sYOWfaUDhn73S3qwInTVRNsTzAhc6Jx8~-.bps.a.10211028057080661.1073741842.1332012000&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211028058320692&set=ms.c.eJxNzLkNwEAMA8GODOo5Suy~;MeMSm~_lgsYGMQC7OVoLKJz6RiKn6hUFgpk3yimTSkdgakxPE0j9sYOWfaUDhn73S3qwInTVRNsTzAhc6Jx8~-.bps.a.10211028057080661.1073741842.1332012000&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211028058320692&set=ms.c.eJxNzLkNwEAMA8GODOo5Suy~;MeMSm~_lgsYGMQC7OVoLKJz6RiKn6hUFgpk3yimTSkdgakxPE0j9sYOWfaUDhn73S3qwInTVRNsTzAhc6Jx8~-.bps.a.10211028057080661.1073741842.1332012000&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211028058320692&set=ms.c.eJxNzLkNwEAMA8GODOo5Suy~;MeMSm~_lgsYGMQC7OVoLKJz6RiKn6hUFgpk3yimTSkdgakxPE0j9sYOWfaUDhn73S3qwInTVRNsTzAhc6Jx8~-.bps.a.10211028057080661.1073741842.1332012000&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211028066400894&set=ms.c.eJxNzLkNwEAMA8GODOo5Suy~;MeMSm~_lgsYGMQC7OVoLKJz6RiKn6hUFgpk3yimTSkdgakxPE0j9sYOWfaUDhn73S3qwInTVRNsTzAhc6Jx8~-.bps.a.10211028057080661.1073741842.1332012000&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211028066400894&set=ms.c.eJxNzLkNwEAMA8GODOo5Suy~;MeMSm~_lgsYGMQC7OVoLKJz6RiKn6hUFgpk3yimTSkdgakxPE0j9sYOWfaUDhn73S3qwInTVRNsTzAhc6Jx8~-.bps.a.10211028057080661.1073741842.1332012000&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211028066400894&set=ms.c.eJxNzLkNwEAMA8GODOo5Suy~;MeMSm~_lgsYGMQC7OVoLKJz6RiKn6hUFgpk3yimTSkdgakxPE0j9sYOWfaUDhn73S3qwInTVRNsTzAhc6Jx8~-.bps.a.10211028057080661.1073741842.1332012000&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211028066400894&set=ms.c.eJxNzLkNwEAMA8GODOo5Suy~;MeMSm~_lgsYGMQC7OVoLKJz6RiKn6hUFgpk3yimTSkdgakxPE0j9sYOWfaUDhn73S3qwInTVRNsTzAhc6Jx8~-.bps.a.10211028057080661.1073741842.1332012000&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211028066400894&set=ms.c.eJxNzLkNwEAMA8GODOo5Suy~;MeMSm~_lgsYGMQC7OVoLKJz6RiKn6hUFgpk3yimTSkdgakxPE0j9sYOWfaUDhn73S3qwInTVRNsTzAhc6Jx8~-.bps.a.10211028057080661.1073741842.1332012000&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211028069240965&set=ms.c.eJxNzLkNwEAMA8GODOo5Suy~;MeMSm~_lgsYGMQC7OVoLKJz6RiKn6hUFgpk3yimTSkdgakxPE0j9sYOWfaUDhn73S3qwInTVRNsTzAhc6Jx8~-.bps.a.10211028057080661.1073741842.1332012000&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211028069240965&set=ms.c.eJxNzLkNwEAMA8GODOo5Suy~;MeMSm~_lgsYGMQC7OVoLKJz6RiKn6hUFgpk3yimTSkdgakxPE0j9sYOWfaUDhn73S3qwInTVRNsTzAhc6Jx8~-.bps.a.10211028057080661.1073741842.1332012000&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211028069240965&set=ms.c.eJxNzLkNwEAMA8GODOo5Suy~;MeMSm~_lgsYGMQC7OVoLKJz6RiKn6hUFgpk3yimTSkdgakxPE0j9sYOWfaUDhn73S3qwInTVRNsTzAhc6Jx8~-.bps.a.10211028057080661.1073741842.1332012000&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211028069240965&set=ms.c.eJxNzLkNwEAMA8GODOo5Suy~;MeMSm~_lgsYGMQC7OVoLKJz6RiKn6hUFgpk3yimTSkdgakxPE0j9sYOWfaUDhn73S3qwInTVRNsTzAhc6Jx8~-.bps.a.10211028057080661.1073741842.1332012000&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211028069240965&set=ms.c.eJxNzLkNwEAMA8GODOo5Suy~;MeMSm~_lgsYGMQC7OVoLKJz6RiKn6hUFgpk3yimTSkdgakxPE0j9sYOWfaUDhn73S3qwInTVRNsTzAhc6Jx8~-.bps.a.10211028057080661.1073741842.1332012000&type=3&theater
https://www.facebook.com/natia.tevzadze.54/videos/pcb.10211022690466499/10211021794884110/?type=3&theater
https://www.facebook.com/natia.tevzadze.54/videos/pcb.10211022690466499/10211021794884110/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211021409794483&set=pcb.10211021432115041&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211021409794483&set=pcb.10211021432115041&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211021412634554&set=pcb.10211021432115041&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211021412634554&set=pcb.10211021432115041&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211021413514576&set=pcb.10211021432115041&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211021413514576&set=pcb.10211021432115041&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211021399794233&set=pcb.10211021432115041&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211021399794233&set=pcb.10211021432115041&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211021408274445&set=pcb.10211021432115041&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211021408274445&set=pcb.10211021432115041&type=3&theater


“მე ვირჩევ - მე ვმართავ 
ჩემს მუნიციპალიტეტს!” 

 შეხვედრების ფოტო და ვიდეო რეპორტაჟის 
ტირაჟირებით სოციალურ ქსელში და ადგილობრივი 

მედიის საშუალებით (სააგენტოები, ადგილობრივი 

რეგიონალური ტელევიზია (თრიალეთი.) 5 კვირის 

განმავლობაში 2 შეხვედრა -აქცია თითოეულ ოლქში 

და ოთხი შეხვედრა იძულებით გადაადგილებული 

პირების კომპაქტურ ჩასახლებებში. ( 5000 -ზე მეტი 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახი) სულ 12 

საკომუნიკაციო შეხვე  



“მე ვირჩევ - მე ვმართავ 
ჩემს მუნიციპალიტეტს!” 



“მე ვირჩევ - მე ვმართავ 
ჩემს მუნიციპალიტეტს!” 



“მე ვირჩევ - მე ვმართავ 
ჩემს მუნიციპალიტეტს!” 



“მე ვირჩევ - მე ვმართავ 
ჩემს მუნიციპალიტეტს!” 



“მე ვირჩევ - მე ვმართავ 
ჩემს მუნიციპალიტეტს!” 



“მე ვირჩევ - მე ვმართავ 
ჩემს მუნიციპალიტეტს!” 



“მე ვირჩევ - მე ვმართავ 
ჩემს მუნიციპალიტეტს!” 



“მე ვირჩევ - მე ვმართავ 
ჩემს მუნიციპალიტეტს!” 

 ყველა შეხვედრა იწვევდა განსაკუთრებულ ინრტერესს მას შემდეგ, რაც ცხადი გახდებოდა 
მსმენელისათვის, რომ კონკრეტულად მათ უფლებებსა და მოვალეობებზე იყო საუბარი და არ იყო 
რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტის მხარდამჭერი აქცია. 

 მემორამდუმის ფარგლებში ტელერადიო კომპანია “ თრიალეთი” გარდა მედია უზრუნველყოფისა, 
მონიტორინგსაც უწევდა პროეტის მიმდინარეობას, რათა არ მომხდარიყო საკომუნიკაციო სივრცის 
რღვევა და კონფლიქტი აგრესიულ მსმენელთან, დაუკმაყოფილებებლი მოთხოვნილებების გამო და 
კომუნიკაციის ოფიცრები, რომ მაქსიმალურად ობიექტურები დარჩენილიყვნენ და არ ჰქონოდა 
ადგილი პროექტის ობიეტური მიმდინარეობის რღვევას. 

 ყველა შეხვედრა იწვევდა განსაკუთრებულ ინრტერესს მას შემდეგ, რაც ცხადი გახდებოდა 
მსმენელისათვის, რომ კონკრეტულად მათ უფლებებსა და მოვალეობებზე იყო საუბარი და არ იყო 
რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტის მხარდამჭერი აქცია. 

 მემორამდუმის ფარგლებში ტელერადიო კომპანია “ თრიალეთი” გარდა მედია უზრუნველყოფისა, 
მონიტორინგსაც უწევდა პროეტის მიმდინარეობას, რათა არ მომხდარიყო საკომუნიკაციო სივრცის 
რღვევა და კონფლიქტი აგრესიულ მსმენელთან, დაუკმაყოფილებებლი მოთხოვნილებების გამო და 
კომუნიკაციის ოფიცრები, რომ მაქსიმალურად ობიექტურები დარჩენილიყვნენ და არ ჰქონოდა 
ადგილი პროექტის ობიეტური მიმდინარეობის რღვევას. 

 



“მე ვირჩევ - მე ვმართავ 
ჩემს მუნიციპალიტეტს!” 

 მემრანდუმის ფარგლებში შემუშავებული ერთიანი 
საინფორმაციო სტრატეგიამ გაამართლა: 

 მესიჯები იყო ადვილად დასამახსოვრებელი, შერჩეული 
ფერები იმეორებდა ყველასთვის ნაცნობი შუქნიშანის 
ფერებს( წითელი, ყვითელი, მწვანე) იქცევდა ყურადღებას 
და მესიჯების ნარატივის შესაბამისად დიდხანს და 
გარკვევით რჩებოდა ამომრჩევლის მეხსიერებაში: 

 არ გამოტოვო! 

 იყავი ფხიზლად!  

 აირჩიე და მართე! 

 



“მე ვირჩევ - მე ვმართავ 
ჩემს მუნიციპალიტეტს!” 

 თვისობრივი მაჩვენებელი  

  

 1.მოქალაქეებმა აიმაღლებეს ცოდნა საარჩევნო 
საკითხებთან დაკავშირებით;  

  2.მეკავშირე ოფიცრები და ამომრჩევლები გადაცემდნენ 
ინფორმაციას საკუთარ თანათემელებს;  

   3.ამაღლდა საარჩევნო კულტურა მოცემულ სამიზნე 
ჯგუფებში - ამომრჩევლებში. 

 



“მე ვირჩევ - მე ვმართავ 
ჩემს მუნიციპალიტეტს!” 

 საბოლოო ჯამში: გაცილებით მეტმა მოქალაქემ და 
ამომრჩეველმა მიიღო მონაწილეობა შეხვედრებსა და 
აქციებში და ინფორმაციის გავრცელებამ, 
ავტოტურებმა/ ბრენდირებული ავტომანქანით  და 
სატელევიზიო და ციფრულმა უზრუნველყოფამ 
პროექტი თითქმის ყველასათვის ხელმაწვდომი 

გახადა, მათ შორის ქალებისთვის, იძულებით 

გადაადგილებული პირებისთვის, განსაკუთრებით, 

რადგან ყველა შეხვედრა და აქცია ძირითადად 

სრულდებოდა კომპაქტურად ჩასახლებულ 

ლოკაციებზე  



“მე ვირჩევ - მე ვმართავ 
ჩემს მუნიციპალიტეტს!” 

 ფოტო, ვიდეო და ციფრული მასალები 

თანდართულია: 

 დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ: 

www.g4p.ge da  fb: საქართველო 

მშვიდობისათვის/Georgia for Peace 

 დიდი მადლობა  

http://www.g4p.ge

