
სამოქალაქო ალიანსი 
განვითარებისთვის 

საგრანტო კონკურსის თემატიკა 

ადგილობრივი მაუწყებელი ამომრჩეველთა 
ინფორმირებისა და საარჩევნო ცნობიერების 
ამაღლებისათვის. 



 აქტიური ტელემაუწყებელი ამომრჩეველთა 
ინფორმირებისათვის სამცხე–ჯავახეთის რეგიონში. 

პროექტის სახელწოდება 

პროექტის განხორციელების პერიოდი: 
21 სექტემბერი  21 ოქტომბერი 



 რეგიონში საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის ინფორმაციის მიწოდება, იმ 
აუცილებელი უფლებებისა და გარანტიების შესახებ, რაც მათთვის 
უზრუნველყოფილია საქართველოში მოქმედი საარჩევნო კანონმდებლობით; 
მნიშვნელოვანი იყო  გაზრდილიყო არჩევნებთან დაკავშირებით საზოგადოების 
ინფორმირებისათვის საჭირო ღონისძიებათა რიცხვი, ადგილობრივი 
ტელემაუწყებლობის ჩართულობით, მოსახლეობის თვითშეგნების ამაღლებისა და 
ამომრჩეველთა აქტივობის გაზრდის ხელშეწყობის კუთხით საარჩევნო პროცესში, 
მოახლოებული 2018 წლის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის.  

 პროექტის მიზნებიდან გამომდინარე დაიგეგმა ხარისხიანი, პროფესიული და 
დამოუკიდებელი ინფორმაციის მიწოდება, მედია პროდუქტების შექმნა, რომელიც 
ხელს შეუწყობდა საზოგადოებაში საარჩევნო ცნობიერების ამაღლებას, სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობის გრძნობის გაზრდას, ამომრჩევლების გააქტიურებას, საარჩევნო 
წესების დაცვას და სამოქალაქო ქცევის პასუხისმგებლობის დონის გაზრდას.  

პროექტის მიზანი: 



პროექტის განხორციელების არეალი გახლდათ 
სამცხე–ჯავახეთის რეგიონი 

 პროექტის საწყისი ეტაპი დაეთმო მოსამზადებელ სამუშაოებს, გაფორმდა 
ხელშეკრულება სამცხე–ჯავახეთის რეგიონში მოქმედ ტელემაუწყებელთან 
(შ.პ.ს. ტელერადიოკომპანია ,,იმპერია“ (მე–9 არხი);  

 მიმდინარეობდა კონსულტაციები არჩევნების 
სპეციალისტებთან/ექსპერტებთან, რომლებთან ერთობლივი მუშაობის 
შედეგად დაიწყო მზადება გადაცემების ჩასაწერად; 

 მაუწყებელთან შეთანხმებით გადანაწილდა საეთერო ბადე და დაიგეგმა 
განსახორციელებელი ღონისძიებები; 

  შეირჩა ადგილობრივი მაცხოვრებლები, რომლებიც მონაწილეობას იღებდნენ 
რუბრიკების (ტელედღიურების) შექმნაში. 

 



გადაცემებში და რუბრიკებში მონაწილეობას 
იღებდნენ  

 პროექტის ხელმძღვანელები;  

 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეები;  

 მოწვეული ექსპერტები; 

 ახალგაზრდები (მათ შორის ისინი, რომლებიც პირველად მიიღებდენენ 
მონაწილეობას მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში); 

 სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები;  

 ხანდაზმული ამომრჩევლები; 

 ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები; 

 ტარდებოდა მოსახლეობაში გამოკითხვები. 

 



გადაცემების და რუბრიკების ძირითადი 
თემები გახლდათ: 
 საპრეზიდენტო არჩევნების მნიშვნელობა; 

 არჩევნების გზით ქვეყნის მართვის პროცესში მონაწილეობა; 

 ამომრჩეველთა სიები; 

 კენჭისყრის დღე; 

 ახალგაზრდების ჩართულობა; 

 საოლქო საარჩევნო კომისიების საქმიანობა; 

 ინკლუზიურ გარემო; 

  ყველა ის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც დაკავშირებულია 
ამომრჩევლებთან და მთლიანად საარჩევნო პროცესთან. 

 ჩვენს მიერ შექმნილი ყველა მედია პროდუქტი ატვირთული იყო 
ტელემაუწყებლის ვებ გვერდზე და სოციალურ ქსელებში. 



პირველი გადაცემა დიალოგი (თოქ შოუ) ეთერში გავიდა 5 ოქტომბერს გადაცემაში მონაწილეობას იღებდნენ 
პროექტის ხელმძღვანელები, ახალციხისა და ბორჯომის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეები და 
სტუდიაში მოწვეული ახლაგაზრდები, რომლებსაც პირველად ეძლეოდათ შესაძლებლობა მიეღოთ არჩევნებში 
მონაწილეობა (მათ შორის ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები) 
გადაცემის ხანგრძლივობა შეადგენდა 70 წუთს. იხილეთ ბმული. http://tv9news.ge/ka/gadacemebi/dialogi/article/10736-
dialogimzadebasaprezidentoarchevnebisthvis 
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პირველი გადაცემის ეთერში გაშვების შემდეგ მეორე ეტაპზე დაიწყო პროექტით გათვალისწინებული 
რუბრიკების მომზადება (ტელედღიურები) 
 
 ტელედღიურებში მონაწილეობა მიიღეს ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებმა (მათ შორის 

ეთნიკური უმცირესობისთვის გასაგებ ენაზე)  ხანდაზმულმა ამომრჩველებმა, სამოქალაქო სექტორის 
წარმომადგენლებმა და ახალგაზრდებმა, რომლებიც პირველად იღებდნენ მონაწილეობას არჩევნებში, 
რუბრიკებში მონაწილეები გვიზიარებდნენ საკუთარ მოსაზრებებს საპრეზიდენტო არჩევნების 
მნიშვნელობაზე და არჩევნების გზით ქვეყნის მართვის პროცესში მონაწილეობაზე, მოუწოდებდნენ 
ამომრჩევლებს აქტიურობისკენ და საარჩევნო პროცესში ჩართვისკენ. რუბრიკების საერთო დრო 
შეადგენდა 25 წუთს. იხილეთ ბმულები:  

http://tv9news.ge/ka/gadacemebi/teledghiurebi/article/10750-eduardaivazianisteledghiuri 

http://tv9news.ge/ka/gadacemebi/teledghiurebi/article/10775-uchaafriamashvilisteledghiuri 

http://tv9news.ge/ka/gadacemebi/teledghiurebi/article/10776-lilizazadzisteledghiuri 

http://tv9news.ge/ka/gadacemebi/teledghiurebi/article/10777-hovikpetrosianisteledghiuri 

http://tv9news.ge/ka/gadacemebi/teledghiurebi/article/10795-zurabpapuashvilisteledghiuri 

http://tv9news.ge/ka/gadacemebi/teledghiurebi/article/10801-thamarfofkhadzisteledghiuri 

http://tv9news.ge/ka/gadacemebi/teledghiurebi/article/10840-thamarkapanadzisteledghiuri 

http://tv9news.ge/ka/gadacemebi/teledghiurebi/article/10842-jabanathenadzisteledghiuri 
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პროექტის მეორე შემაჯამებელი გადაცემა „დიალოგი“ ეთერში გავიდა 19 ოქტომბერს. გადაცემა 
გავყავით ორ ნაწილად, პირველ ნაწილში გადაცემაში მონაწილეობას იღებდენ პროექტის 
ხელმძღვანელი და ადიგენის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, ხოლო მეორე ნაწილში 
მოწვეული ექსპერტი/სპეციალისტი  და პროექტის ორგანიზატორი. 
გადაცემის საერთო დრო შეადგენდა 65 წუთს. იხილეთ ბმული. 

http://tv9news.ge/ka/gadacemebi/dialogi/article/10836-

dialogiprezidentisinstitutidasaarchevnoprocedurebimeorenatsili 
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პროექტის განხორციელების პირველ და ბოლო ეტაპზე ტელემაუწყებელმა ჩაატარა 
გამოკითხვები მოსახლეობაში შემთხვევითობის პრინციპით, ამომრჩეველთა 
განწყობის გამოსავლენად,  თუ რომელი არჩევნები იმართებოდა მიმდინარე წელს, 
როდის იმართებოდა საპრეზიდენდო არჩევნები და აპირებდნენ თუ არა არჩევნებში 
მონაწილეობის მიღებას, მომზადდა სიუჟეტები, რომლებიც გავიდა გადაცემების 
მსვლელობისას. 

 პირველ გამოკითხვაში იგრძნობოდა მოსახლეობის დაბალი 
ინფორმირებულობის დონე მოახლოებულ არჩევნებთან დაკავშირებით, 
ბევრად განსხვავებული სურათი მივიღეთ პროექტის მიწურულს 
ჩატარებული გამოკითხვიდან სადაც ნათლად ჩანდა ამომრჩეველთა 
ინფორმირებულობის დონის ამაღლება მოახლოვებულ არჩევნებთან 
დაკავშირებით, რაშიც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა პროექტის ფარგლებში 
განხორციელებულმა აქტივობებმა.  



პროექტის განხორციელების შედეგად არასამთავრობო 
ორგანიზაციის მიერ შექმნილი მედია პროდუქტების საეთერო 
დრო საერთო ჯამში შეადგენდა 160 წუთს. 

 
 2013 წლის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებზე ფიქსირდებოდა  სამცხე–

ჯავახეთის რეგიონში 149 285  ამომრჩეველი, საიდანაც არჩევნებში 
მონაწილეობა მიიღო 72 877 – მა ამომრჩეველმა, რაც შეადგენდა  არჩევნებში 
მონაწილეთა 48.8 %–ს, ხოლო მიმდინარე წელს დაფიქსირებული იყო 145 325 
ამომრჩეველი, არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 74 344–მა ამომრჩეველმა, რაც 
შეადგენდა  არჩევნებში მონაწილეთა 51.15 %–ს; 

 წინა საპრეზიდენტო არჩევნებთან შედარებით აქტივობამ მოიმატა  2.35 %–ით. 

 



მადლობა ყურადღებისთვის! 


