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საგრანტო კონკურსის თემატიკა: ამომრჩეველთა ინფორმირება 2020 წლის საქართველოს 
პარლამენტის არჩევნებისათვის   

„ინფორმირებული ამომრჩეველი“ 
 
 

ა(ა)იპ დემოკრატიული განვითარების ახალგაზრდული ცენტრი 

 



 
 
 
პროექტის განხორციელების არეალი: 
 
ქვემო ქართლის რეგიონი:  რუსთავის, გარდაბნის, მარნეულის, ბოლნისის მუნიციპალიტეტები 
 
პროექტის სამიზნე ჯგუფი: 
 
ეთნიკური უმცირესობები, ახალგაზრდები, ქალები 
 
 

                                                    „ინფორმირებული ამომრჩეველი“ 

პროექტის მიზანი: 
 
პროექტის განხორციელების არეალში ეთნიკური უმცირესობებით  დასახლებულ თემებში, ორენოვანი 
(ქართული და შესაბამისი ეთნიკური ჯგუფის ენაზე) საინფორმაციო მასალების გავრცელების გზით,  
საინფორმაციო კამპანიის განხორციელება, შედეგად კი -  ელექტორატის საარჩევნო ცნობიერების და  
სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ამაღლება არჩევნებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, 
პანდემიის პირობებში არჩევნების ჩატარების წესსა და საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის უსაფრთხო 
პროცედურის საკითხებზე, საარჩევნო უფლებებსა და მათი რეალიზების პროცედურაზე, (მათ შორის ხმის 
მიცემის ფარულობის პრინციპთან დაკავშირებით).  



 

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

ფლაერი ქართულენოვანი ფლაერი აზერბაიჯანულ ენაზე ფლაერი ქართულენოვანი 
ფლაერი აზერბაიჯანულ ენაზე 

                                                    „ინფორმირებული ამომრჩეველი“ 



 

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

ბანერები კეპი თეთრი მაისური შავი მაისური 

                                                    „ინფორმირებული ამომრჩეველი“ 



 

  
განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა: 
 
ღონისძიება 1. საინფორმაციო კამპანია  ქ. რუსთავში  
გამართვის თარიღი - 12/10/2020 - 13/10/2020 

ფოტომასალა 

                                                    „ინფორმირებული ამომრჩეველი“ 



 

  
განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა: 
 
ღონისძიება 2. საინფორმაციო კამპანია  გარდაბნის მუნიციპალიტეტში 
გამართვის თარიღი - 14/10/2020 

ფოტომასალა 

                                                    „ინფორმირებული ამომრჩეველი“ 



 

  
განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა: 
 
ღონისძიება 3. საინფორმაციო კამპანია მარნეულის მუნიციპალიტეტში 
გამართვის თარიღი - 15/10/2020 

ფოტომასალა 

                                                    „ინფორმირებული ამომრჩეველი“ 



 

  
განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა: 
 
ღონისძიება 4. საინფორმაციო კამპანია ბოლნისის  მუნიციპალიტეტში 
გამართვის თარიღი - 16/10/2020 -17/10/2020 

ფოტომასალა 

                                                    „ინფორმირებული ამომრჩეველი“ 



 

პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები): 
 
 საინფორმაციო კამპანია განხორციელდა სამიზნე თემებში განსაზღვრულ ლოკაციებზე:  გარდაბნის 

მუნიციპალიტეტი: ქ. გარდაბანი, აღაშენებლის #8, სოფლები: ვახტანგისი, ქეშალო;   
 რუსთავის მუნიციპალიტეტი: ქ. რუსთავი, კოსტავას გამზირი #20,  ლეონიძის პარკი კაპანაძის #7; 
 მარნეულის მუნიციპალიტეტი: ქ. მარნეული, რუსთაველის 47, სოფლები: ჯანდარი, საბირკეთი, 

ყიზილაჯლო;   
 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი: ქ. ბოლნისი, კულტურის სახლთან არსებული სკვერი, მისამართი: სულხან 

საბას 110, სოფლები: სამტრედო, სავანეთი, აკაურთა, ძველი ქვეში. 
 

  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 (მათ შორის ახალგაზრდა ამომრჩევლების)  აქტივობის ზრდას საარჩევნო 
პროცესში. 

                                                    „ინფორმირებული ამომრჩეველი“ 



გმადლობთ ყურადღებისათვის! 

                                                    „ინფორმირებული ამომრჩეველი“ 


