
 
 

პროექტის განხორციელების პერიოდი: 25/სექტემბერი/2020 -25/ოქტომბერი/2020 
 

 

 

ამომრჩეველთა ინფორმირება 2020 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის   

„თანაბარი უფლებები და ინფორმირებული არჩევანი“ 
 
 

ა(ა)იპ დემოკრატიული არჩევანი 

 



პროექტის მიზანი: 
 
პროექტის სამოქმედო არეალში ორენოვანი საინფორმაციო მასალების გავრცელების და 
საინფორმაციო - სასწავლო ხასიათის ღონისძიების განხორციელების გზით, მოწყვლადი ჯგუფების 
ინფორმირებულობის გაზრდა და ცნობიერების ამაღლება საარჩევნო უფლებებსა და მათი 
რეალიზების პროცედურაზე, არჩევნებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, 
გლობალური პანდემიის პირობებში, ქვეყანაში არჩევნების უსაფრთხოდ ჩატარების პროცედურულ 
საკითხებზე. 
 
პროექტის განხორციელების არეალი: 
 
ქვემო ქართლის რეგიონი:  რუსთავის, გარდაბნის, მარნეულის, ბოლნისის მუნიციპალიტეტები 
 
პროექტის სამიზნე ჯგუფი: 
 
ეთნიკური უმცირესობები, ახალგაზრდები, ქალები 
 
 

                                                    „თანაბარი უფლებები და ინფორმირებული არჩევანი“ 



 

 
პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა: 
 
პროექტით გათვალისწინებული ყველა ძირითადი საშუალების, საკანცელარიო და  სარეკლამო-საინფორმაციო 
მასალების (ფლაერები, კეპი, მაისურები, ბანერები) დამზადება/შესყიდვა.  
 
 

                                                    „თანაბარი უფლებები და ინფორმირებული არჩევანი“ 

ფლაერი ქართულენოვანი ფლაერი აზერბაიჯანულ ენაზე ფლაერი ქართულენოვანი ფლაერი აზერბაიჯანულ ენაზე 



 

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა: 
 
პროექტით გათვალისწინებული ყველა ძირითადი საშუალების, საკანცელარიო და  სარეკლამო-საინფორმაციო 
მასალების (ფლაერები, კეპი, მაისურები, ბანერები) დამზადება/შესყიდვა. 

                                                    „თანაბარი უფლებები და ინფორმირებული არჩევანი“ 

ბანერი კეპი მაისური  წინა მხარე მაისური ზურგის მხარე 



 

  
განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა: 
 
ღონისძიება 1. საინფორმაციო კამპანია  ქ. გარდაბანში  და სოფელ ბირლიკში 
გამართვის თარიღი - 12/10/2020 . 

„თანაბარი უფლებები და ინფორმირებული არჩევანი“ 

ფოტომასალა 



 

  
განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა: 
 
ღონისძიება 2. საინფორმაციო კამპანია  ქ.რუსთავში 
გამართვის თარიღი - 13/10/2020 - 14/10/2020 

„თანაბარი უფლებები და ინფორმირებული არჩევანი“ 

ფოტომასალა 



 

  
განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა: 
 
ღონისძიება 3. საინფორმაციო კამპანია ქ. ბოლნისში და სოფ. ქვემო ბოლნისში 
გამართვის თარიღი - 15/10/2020 - 16/10/2020 

„თანაბარი უფლებები და ინფორმირებული არჩევანი“ 

ფოტომასალა 



 

  
განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა: 
 
ღონისძიება 4. საინფორმაციო კამპანია ქ. მარნეულში და სოფ. სარვანში 
გამართვის თარიღი - 17/10/2020 

„თანაბარი უფლებები და ინფორმირებული არჩევანი“ 

ფოტომასალა 



 

პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები): 
 
 საინფორმაციო კამპანია განხორციელდა სამიზნე თემებში 7 ლოკაციაზე: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი: ქ. 

გარდაბანი, აღაშენებლის 25, სოფელი ბირლიკი; რუსთავის მუნიციპალიტეტი: ქ. რუსთავი, წმინდა ნინოს 
ქუჩა, კულტურსა და დასვენების პარკი;   მარნეულის მუნიციპალიტეტი: ქ. მარნეული, რუსთაველის 52, 
სოფელი სარვანი;  ბოლნისის მუნიციპალიტეტი: ქ. ბოლნისი, სულხან საბას 142, კულტურისა და 
დასვენების პარკი, სოფელი ქვემო ბოლნისი 

 
  მოქალაქეებს მათთვის გასაგებ ენაზე გადაეცათ საინფორმაციო ფლაერები 
  
 პროექტმა  ხელი შეუწყო  2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, COVID 19-ით გამოწვეული პანდემიის 

პირობებში, ხმის მიცემის უსაფრთხო პროედურებზე ამომრჩეველთა ინფორმირებას,  მათი აქტივობის 
გაზრდას და სამიზნე ჯგუფების პოლიტიკური მონაწილეობის მხარდაჭერას. 

„თანაბარი უფლებები და ინფორმირებული არჩევანი“ 



გამოწვევები და გადაჭრის გზები: 
 
ა/მ 
 
 
პროექტის განხორციელებისას მიღებული დახმარებები: 
 
ა/მ 

„თანაბარი უფლებები და ინფორმირებული არჩევანი“ 



მადლობა ყურადღებისათვის! 

„თანაბარი უფლებები და ინფორმირებული არჩევანი“ 

2020 წელი 


