
ამომრჩეველთა ინფორმირება 2020 წლის საქართველოს საპარლამენტო  

არჩევნებისთვის 

 

„ამომრჩევლის ინფორმირება უსაფრთხო და 

დემოკრატიული არჩევნებისთვის“ 

 

ა(ა)იპ ჟურნალისტთა ასოციაცია - საზოგადოებრივი 

განვითარების კავშირი „მეცენატი“ 

 

 

პროექტის განხორციელების პერიოდი: 25 სექტემბერი -25 ოქტომბერი,  

2020 

 



განხორციელების არეალი:  

 
N9 მაჟორიტარული ოლქი, რომელიც მოიცავს გურჯაანის, საგარეჯოს, 

სიღნაღისა და დედოფლისწყაროს  მუნიციპალიტეტებს 

მიზანი:  

საგარეჯოს, გურჯაანის, სიღნაღისა და დედოფლისწყაროს  ამომრჩევლების 

ინფორმირება პანდემიის პირობებში არჩევნების ჩატარების წესის, ხმის 

მიცემის პროცედურების, საარჩევნო უფლებების,  2020 წლის 2 ივლისს 

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსში“ 
შეტანილი ცვლილებების შესახებ, მათი  გააქტიურება და  საარჩევნო 

პროცესში ჩართულობის ხელშეწყობა. 



ამოცანა:  

1 
• საინფორმაციო კამპანია 

2 

• საინფორმაციო-შემეცნებითი 

ვიდეოკონტენტის წარმოება 

 

3 
• საგანმანათლებლო ტრენინგ-სემინარის 

ჩატარება 



სამიზნე ჯგუფი 

1 

2 

3 

3 

ტრენინგის მონაწილეები 

N9 მაჟორიტარული ოლქის ამომრჩევლები 

(4 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა) 

SPEQTRI.GE-ს და რადიო ივრისის  

ვებგვერდების ვიზიტორები 

ეთნიკური აზერბაიჯანელები 



განხორციელებული ღონისძიებები 

 

საინფორმაციო 

კამპანია 

ფლაერების 

გავრცელება 

საინფორმაციო-

შემეცნებითი 

ვიდეოკონტენტის 

წარმოება  

გადაცემების 

მომზადება 

ინფოგრაფიკული 

ანიმაციის 

მომზადება 

ტრენინგის ჩატარება 

საგანმანათლებლო 

ტრენინგ-სემინარის 

ჩატარება 

იორმუღანლოს თემში  



პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები) 

 

• ტრენინგზე დასწრების მსურველთათვის გამოვაქვეყნეთ 
განცხადება რადიო ივრისის ვებგვერდზე ქართულ-
აზერბაიჯანულ ენაზე 

• შევარჩიეთ მონაწილეები 

• შევიძინეთ ტრენინგისთვის 

     საჭირო მასალები 

 

 



პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები) 

 

15 და 16 ოქტომბერს იორმუღანლოს თემში, რადიო ივრისის ოფისში  

ჩავატარეთ ტრენინგი არჩევნების თემაზე , რომელსაც ესწრებოდა 18  

ადგილობრივი, ეთნიკურად აზერბაიჯანელი: 11 ბიჭი და 7 გოგო 

ქალი. 39% 

კაცი 

61% 

ტრენინგზე განხილული 
საკითხები: 
საკანონმდებლო სიახლეები, 
პანდემიის პირობებში ხმის 
მიცემის პროცედურები, ხმის 
მიცემის ფარულობა და სხვა. 



პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები) 

 
• ტრენინგისთვის განსაზღვრული იყო 10 სასწავლო  საათი. 
• სემინარები დატვირთული იყო თეორიული და  პრაქტიკული სავარჯიშოებით.  
• მონაწილეებს გადაეცათ სერტიფიკატები, ასევე სუვენირები: ჩანთა და ჭიქა 

წარწერით: წადი არჩევნებზე შენი ხმა გადამწყვეტია 



პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები) 

 

ტრენინგის შესახებ მომზადდა 
მულტიმედია კონტენტი: ვიდეო, 
ტექსტი, ფოტო, რომელიც 
განთავდსდა speqtri.ge-სა და  
რადიო ივრისის ვებგვერდებზე 



პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები) 

 

• საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში მოვამზადეთ A4 ფორმატის ფლაერი, 
რომელიც ითარგმნა აზერბაიჯანულადაც   

 
• ფლაერში იყო ინფორმაცია არჩევნების თარიღის, მაჟორიტარული ოლქების 

ახალი საზღვრების, აგიტაციის წარმოების ახალი წესის,  პანდემიის 
პირობებში არჩევნების ჩატარების წესის, ხმის მიცემის პროცედურების და 
სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ.  
 

• ქართულენოვანი ფლაერი დაიბეჭდა 6500 ტირაჟით, ხოლო 
აზერბაიჯანულენოვანი - 1500 ტირაჟით 

 
 



პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები) 

 
• 10,11 და 12 ოქტომბერს ფლაერები გავავრცელეთ, საგარეჯოს 

მუნიციპალიტეტში, მათ შორის აზერბაიჯანული ვერსია 

იორმუღანლოს თემში 

• 13-14 ოქტომბერს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 

• 19-20 ოქტომბერს - სიღნაღის მუნიციპალიტეტში 

• 24-25 ოქტომბერს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში 



პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები) 

 

 
პირველი გადაცემის სტუმარი 

იყო #12 საოლქო საარჩევნო 

კომისიის თავმჯდომარე, მაია 

ჩუთლაშვილი, რომელმაც 

ისაუბრა 2020 წლის 

საპარლამენტო 

არჩევნებისთვის 

განხორციელებულ 

ცვლილებებზე, მაჟორიტარულ 

საზღვრებზე, აგიტაციის წესზე 

პროექტის ფარგლებში მომზადდა ორი გადაცემა 

მეორე გადაცემის სტუმარი 

იყო გურჯაანის N12 

საოლქო-საარჩევნო 

კომისიის მდივანი, მადონა 

ჯავახიშვილი. 

მან დეტალურად აღწერა 

პროცედურები,  რომლის 

გავლაც ამომრჩეველს 

მოუწევდა უბანზე 

შესვლისას, პანდემიის 

პირობებში. 

 

 

 

მოვამზადეთ 

ინფოგრაფიკული 

ანიმაცია. ანიმაციის გმირი 

გადის იმ გზას, რაც უნდა 

გაიაროს ამომრჩეველმა. 

გმირი ზუსტად ასრულებს 

კანონით 

გათვალისწინებულ 

ვალდებულებებს. 

ანიმაციას აქვს ტიტრი და 

გახმოვანება 



გამოწვევები და გადაჭრის გზები 

პროექტის განხორციელებისას მიღებული დახმარებები 

ა/მ 

მონაწილეთა 

დასწრება 

გენდერული 

ბალანსი 

თემში მრავალწლიანი მუშაობისა 

და პირადი კონტაქტებით 

გარკვეულწილად მოვაგვარეთ ეს 

საკითხი, რადგან მონაწილეების  

39 პროცენტი ქალია, რაც 

იორმუღანლოს თემისთვის 

საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია 

მოტივაციის ამაღლება 

სერტიფიკატების 

გადაცემით 

მოტივაციის ამაღლება 

სუვენირებით: 

გადავეცით ჩანთა და ფინჯანი 



მადლობა ყურადღებისთვის 


