
         „ამომრჩეველთა ინფორმირება 2020 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის“ 

                                  პროექტი  „ინფორმირებული ამომრჩეველი“ 

  

                       ა(ა)იპ „დემოკრატიისა და მონიტორინგის ცენტრი“ 

 
                                   

                                                                                                                                 

  

    

 პროექტის განხორციელების არეალი: მცხეთა-მთიანეთი                      

როექტის განხორციელების პერიოდი: 25.09.2020 – 25.10.2020წ. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

     სსიპ  „საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის“  

მიერ 2020 წლის 13 ივლისს გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის ფარგლებში,  საგრანტო 

საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით დაფინანსდა ა(ა)იპ  „დემოკრატიისა და 

მონიტორინგის ცენტრი“-ს პროექტი  „ინფორმირებული ამომრჩეველი“ 



პროექტის  მიზანს წარმოადგენდა: 

 
2020 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის ამომრჩეველთა საარჩევნო ცნობიერების 
ამაღლება, კერძოდ: 
 
 ამომრჩეველთა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გრძნობის გაზრდა;  
 
 ამომრჩევლის გააქტიურების ხელშეწყობა;  
 
 ამომრჩეველთა ინფორმირება საარჩევნო კანონმდებლობაში განხორციელებულ  ცვლილებებთან 

დაკავშირებით; 
 
 საზოგადოების ინფორმირება პანდემიის პირობებში არჩევნების ჩატარების წესსა და საარჩევნო 

უბანზე ხმის მიცემის უსაფრთხო პროცედურებთან დაკავშირებით; 
 
 ამომრჩევლის ინფორმირება საარჩევნო უფლებებსა და მათი რეალიზების საკითხებთან 

დაკავშირებით, რომელიც განაპირობებდა  მცხეთა-მთიანეთის  რეგიონში (მცხეთა, თიანეთი, 
დუშეთი, ყაზბეგი) ამომრჩეველთა ინფორმირებას საარჩევნო საკითხებზე და გაზრდიდა სამოქალაქო 
ქცევის პასუხისმგებლობას. 

 
 



 
 

    პროექტის ამოცანას წარმოადგენდა:  

 

 მცხეთა-მთიანეთში მცხოვრები ამომრჩევლების საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებული 

საგანმანათლებლო/საინფორმაციო პროგრამის მიწოდება, შესაბამისი საინფორმაციო/სარეკლამო 

მასალების შექმნა/გავრცელება;   

 რეგიონში მცხოვრები საზოგადოების თვითშეგნების, საარჩევნო კულტურისა და საარჩევნო პროცესებში 

მათი ჩართულობის დონის ამაღლება;   

 არჩევნების პოლულარიზაცია და საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა, მოქალაქეთა 

ინფორმირებულობისა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დონის ამაღლების კუთხით შეხვედრები 

მოსახლეობასთან; 

 რეგიონში მოქმედი ტელემაუწყებლის საშუალებით საინფორმაციო ხასიათის სატელევიზიო გადაცემის 

მომზადება და ეთერში გაშვება. 



 
 

პროექტის შემსრულებლებმა უზრუნველყვეს მცხეთა-მთიანეთის  რეგიონში 
(მცხეთა, თიანეთი, დუშეთი, ყაზბეგი) მცხოვრებ ამომრჩევლებთან ინტენსიური 
ხასიათის  საინფორმაციო  შეხვედრები. 
 
   10.10.2020  ყაზბეგი  



 
 

საორგანიზაციო ჯუფის მიერ განისაზღვრა სამოქმედო არეალები და შეირჩა 
ადგილები დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად.  
 
11.10.2020 თიანეთი 



 
 

მონიტორინგის გრაფიკის შესაბამისად ორგანიზაციის თანამშრომლების მიერ 
მოეწყო საინფორმაციო ხასიათის გასვლითი შეხვედრები. 
 
12.10.2020 დუშეთი  



 
 

                                                                     13.10.2020 - მცხეთა                   



 
 

რეგიონში მოქმედი ტელემაუწყებლის (ტელეკომპანია ,,ჯიემტივი“) საშუალებით, 

მოწვეულ საარჩევნო ექსპერტ(ებ)თან ერთად 17.10.2020წ.  ჩაიწერა 45 წუთიანი 

საინფორმაციო ხასიათის გადაცემა და განთავსდა ამავე ტელევიზიის  საეთერო 

ბადეში 21.10.2020წ. 21 საათზე. 



 
 

პროექტის ეფექტი 
 
 
 
პროექტის „ინფორმირებული ამომრჩეველი“ ფარგლებში გათვალისწინებული აქტივობების 
განხორციელების შედეგად გაიზარდა სამიზნე ჯგუფის  (ამომრჩევლების)  არჩევნებში მონაწილეობის 

მოტივაცია და მათ საშუალება მიეცათ უკეთ გაეცნობიერებინათ ის სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, 

რომელიც აკისრიათ ქვეყნის განვითარებისთვის. 
   
პროექტის  განხორციელების შედეგად რეგიონში მცხოვრები ამომრჩეველი  უფრო მეტად 
ინფორმირებულია საკუთარი, როგორც ამომრჩევლის უფლებებზე, ვინაიდან მათ მიიღეს ინფორმაცია 
საარჩევნო კანონმდებლობაში განხორციელებულ  ცვლილებებთან დაკავშირებით და  გაეცნენ პანდემიის 

პირობებში არჩევნების ჩატარების წესებს; 
 
 რეგიონში მცხოვრებ ამომრჩევლებს გაუჩნდათ მეტი მოტივაცია მონაწილეობა მიეღოთ მომავალ 
არჩევნებში და გააცნობიერეს ის ფაქტი, რომ მათი ხმა შესაძლოა გადამწყვეტი იყოს ქვეყნისა და რეგიონის 
შემდგომი განვითარებისთვის.  

   
 



ორგანიზაციას მიაჩნია, რომ პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებების შედეგად  სრულად 

განხორცილედა ის მიზნები და ამოცანები, რომელიც მას ქონდა დასახული.  

კერძოდ,  პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებით მიღებული შედეგი მეტად 

მნიშვნელოვანია როგორც ამომრჩეველთა ინფორმირებისათვის, ასევე საარჩევნო კულტურის დონის 

ამაღლებისათვის. გაიზარდა ამომრჩევლის აქტივობა და ინფორმირებულობის დონე.  

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში გაუმჯობესდა არჩევნების ხარისხი, გაიზარდა სამოქალაქო 

პასუხისმგებლობა და საზოგადოებრივ–პოლიტიკურ პროცესებში ჩართულობა. 

  

 
 



 
 

                                   
 
 
 

                      მადლობა ყურადღებისთვის  
 


