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ამომრჩეველთა ინფორმირება 2019 წლის მაისში
გასამართი საქართველოს პარლამენტის შუალედური,
მუნიცეპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს
საკრებულოს შუალედური და მუნიცეპალიტეტის

მერის რიგგარეშე არჩევნებისათვის

,,ხალხის არჩევანი“

თავისუფალი არჩევანი

15 აპრილი-15მაისი

2019



პროექტის მიზანი და განხორციელების 
არეალი

 პროექტი მიზანად ისახავს 2019 წლის შუალედური
არჩევნებისათვის ქ. თბილისი N 1 მთაწმინდის ოლქის
ამომრჩევლის ცნობიერების, მათი, ინფორმირებულობისა და
პოლიტიკური განათლების დონის ამაღლებას და საარჩევნო
პროცესებში მათი ჩართულობის ხარისხის ზრდის ხელშეწყობას.

 პროექტი განხორციელების არეალს წარმოადგენს ქ. თბილისის
მთაწმინდის მუნიცეპალიტეტი.



,,დემოკრატიულად ორგანიზებული სახელმწიფო 

ესწრაფვის აღზარდოს არა მარტო პიროვნება, არამედ, 
პირველ ყოვლისა, მოქალაქე ... უდავოა, რომ დემოკრატია 
დაინტერესებულია შეგნებულ მოქალაქეთა აღზრდით, 
რომლებსაც უნარი ექნებათ შემოქმედებითად ჩაერთონ 
სახელმწიფოს ცხოვრების განვითარების  პროცესში...”

დიმიტრი უზნაძე,                                                
„ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის ამოცანები“, 1917 წ.



პროექტის სამიზნე ჯგუფი

 პროექტში მონაწილეობდა:

 50 ბენეფიციარი , ( 99% ქალი და 1%  მამაკაცი)

 1 000  ამომრჩეველი  ( პირდაპირი კომუნიკაციის 
საშუალებით)

 3 000  ამომრჩეველი (ირიბი)



 პროექტის ფარგლებში განხორციელდა  სამი 
საინფორმაციო შეხვედრა ამომრჩეველთან.

 მეტრო ,,თავისუფლების მოედანის“და  ალექსანდრეს 
პარკის მიმდებარე ტერიტორია ზე   (7 მაისი)

 სოლოლაკის და მთაწმინდის ლოკაციებზე (10 მაისი) 

 ვერაზე (11მაისი).  

აქტივობები



აქტივობები



აქტივობები



აქტივობები

 პროექტის ფარგლებში გაიმართა  2 საგანმანათლებლო/ 
საინფორმაციო  სემინარი.

5 მაისი                                    12 მაისი



სემინარის თემატიკა

 სემინარზე განხილულ  თემები:

 არჩევნების ცნება და როლი საზოგადოების
პოლიტიკურ ცხოვრებაში;

 საარჩევნო სისტემების ტიპოლოგიზაცია;
 საქართველოს  კონსტიტუციური ცვლილების არსი;
 საქართველოს პოლიტიკური ინსტიტუტების არსი და მათი 

უფლებამოსილება;
 მოქალაქე, მისი როლი და პასუხისმგებლობა დემოკრატიულ

სახელმწიფოში;

 სემინარებს  უძღვებოდა პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი,

პროფესორი  თამარ კიკნაძე.



კონტრიბუცია

 12 მაისს, განხორციელდა საგრანტო კონკურსის პირობებით 
გათვალისწინებული  კონტრიბუცია,  რომლის ფარგლრბშიც 
მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის თავმჯდომარემ ბ-მა გიორგი 
ზირაქაშვილმა სემინარის მონაწილეებს  მიაწოდა ინფორმაცია  
საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობისა  და 
ამომრჩევლებისთვის შეთავაზებული სერვისების შესახებ. 



პროექტის ფარგლებში დამზადებული 
სასწავლო/ საინფორმაციო მასალა 



საინფორმაციო  მასალა



სასწავლო/საინფორმაციო მასალა



გამოწვევები

აბსენტეიზმის ნიშნები                 
(ამომრჩეველთა მიერ არჩევნებში 
მონაწილეობისაგან თავის არიდება); 

საარჩევნო ცნობიერების დაბალი დონე;

საზოგადოების პოლარიზება.



შედეგები

პროექტის განხორციელებამ ხელი შეუწყო:

 მოსახლეობის საარჩევნო ცნობიერების ამაღლებას;

 ამომრჩეველთა  მოტივაციის  ზრდას;

 სამოქალაქო  პასუხისმგევლობის   ზრდას;

 ამომრჩეველთა ინფორმირებულობის  გაზრდას საარჩევნო 
პროცედურებისა და ზოგადად არჩევნების მნიშვნელობის შესახებ 
დემოკრატიულ სახელმწიფოში. 

 საარჩევნო ადმინისტრაციის  ფუნქციებისა და მისი როლის  გააზრებას.



მადლობა ყურადღებისათვის!


