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პროექტი: 

 

 
პროექტის განხორციელების პერიოდი: 25.09.2020 – 25.10.2020 



 
 
 
 

2020 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის აბაშის, სენაკისა და 
მარტვილის მუნიციპალიტეტებში ამომრჩეველთა საარჩევნო ცნობიერების ამაღლების, 
სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ზრდისა და არჩევნებში ამომრჩევლის, 
განსაკუთრებით ქალი ამომრჩევლების გააქტიურების ხელშეწყობის მიზნით 
საინფორმაციო და სასწავლო ხასიათის პროგრამების განხორციელება.  
 

პროექტის მიზანი 

პროექტის განხორციელების არეალია სამეგრელო - ზემო სვანეთის რეგიონი 
 

 აბაშის მუნიციპალიტეტი 
 სენაკის მუნიციპალიტეტი 
 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 



სამიზნე ჯგუფი: 

 ქალები; 

 კაცები; 

 ახალგაზრდები 
35% 

28% 

37% 

ამომრჩეველი - 500 

ქალი  

კაცი 

ახალგაზრდა 

საინფორმაციო შეხვედრები გაიმართა  
დაახლოვებით 500 - მდე ამომრჩეველთან  

საჯარო ლექცია ჩაუტარდა 48 მსმენელს აქედან: 28 მსმენელი იყო ქალი, ხოლო 20 
კაცი  



განხორციელებული ღონისძიებები: 

 პროექტით გათვალისწინებული ყველა ძირითადი საშუალების და 
საკანცელარიო მასალის შესყიდვა, სატრენინგო და საინფორმაციო მასალების 

(ბუკლეტი, მაისური, ბლოკნოტი, კალამი, პოსტერი, კალენდარი) ბეჭდვა. 





პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები 



პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები 



პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგი) 

 აბაშის მუნიციპალიტეტი - ღია სივრცეში 2020 წლის 10, 12, 13 ოქტომბერი (ორ დღე ნახევარი) 

მოსახლეობასთან გაიმართა საინფორმაციო ხასიათს შეხვედრები (სააგიტაციო მასალების დარიგება და 

მესიჯების სახით პარლამენტის არჩევნებზე ინფორმაციის მიწოდება);  

 

 სენაკის მუნიციპალიტეტი - ღია სივრცეში 2020 წლის 11, 13, 15 ოქტომბერი (ორ დღე ნახევარი) 

მოსახლეობასთან გაიმართა საინფორმაციო ხასიათს შეხვედრები (სააგიტაციო მასალების დარიგება და 

მესიჯების სახით პარლამენტის არჩევნებზე ინფორმაციის მიწოდება); 

 

 მარტვილის მუნიციპალიტეტი - ღია სივრცეში 2020 წლის 10, 11, 14, 16 ოქტომბერი (სამი დღე)  

მოსახლეობასთან გაიმართა საინფორმაციო ხასიათს შეხვედრები (სააგიტაციო მასალების დარიგება და 

მესიჯების სახით პარლამენტის არჩევნებზე ინფორმაციის მიწოდება); 

 

 სენაკის მუნიციპალიტეტი -  2020 წლის 17 ოქტომბერი (ერთი დღე) ავტო ტურის მოწყობა რომლის 

საშუალებით, განხორციელდა შემდეგი მოწოდებები „წადი არჩევნებზე“, „იყავი რეგიონის აქტიური 

ამომრჩეველი“, „ჩაერთე რეგიონის მართვაში“ და ა.შ. 

 

 



 მარტვილის მუნიციპალიტეტი -  2020 წლის 18 ოქტომბერი (ერთი დღე) ავტო ტურის მოწყობა 

რომლის საშუალებით, განხორციელდა შემდეგი მოწოდებები „წადი არჩევნებზე“, „იყავი რეგიონის 

აქტიური ამომრჩეველი“, „ჩაერთე რეგიონის მართვაში“ და ა.შ. 

 აბაშა მუნიციპალიტეტი -  2020 წლის 19 ოქტომბერი (ერთი დღე) ავტო ტურის მოწყობა რომლის 

საშუალებით, განხორციელდა შემდეგი მოწოდებები „წადი არჩევნებზე“, „იყავი რეგიონის აქტიური 

ამომრჩეველი“, „ჩაერთე რეგიონის მართვაში“ და ა.შ. 

 აბაშა მუნიციპალიტეტი -  2020 წლის 20 ოქტომბერი (ერთი დღე) ღია სივრცეში ერთი საჯარო 

ლექციის ჩატარება; 

 სენაკი მუნიციპალიტეტი -  2020 წლის 21 ოქტომბერი (ერთი დღე) ღია სივრცეში ერთი საჯარო 

ლექციის ჩატარება; 

 მარტვილი მუნიციპალიტეტი -  2020 წლის 22 ოქტომბერი (ერთი დღე) დახურულ სივრცეში ორი 

საჯარო ლექციის ჩატარება. 

      პროექტით გათვალისწინებული აქტივობების განხორციელების შედეგად გაიზარდა ამომრჩეველთა 

არჩევნებში მონაწილეობის მოტივაცია და მონაწილეებს საშუალება მიეცათ უკეთ გაეცნობიერებინათ ის 

სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, რომელიც აკისრიათ ქვეყნის განვითარებისთვის. უფრო მეტად ამაღლდა 

ამომრჩეველთა სამოქალაქო და საარჩევნო კულტურა და ვფიქრობთ, რომ პროექტის ფარგლებში 

გავრცელებული ინფორმაცია უფრო მეტად გაზრდის ამომრჩეველთა აქტივობას 2020 წლის 

საქართველოს პარლამენტის არჩევნებზე.  

პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგი) 



მადლობა ყურადღებისთვის 


