
ამომრჩევლის საარჩევნო კულტურის განვითარებაზე ორიენტირებული  

საინფორმაციო სივრცის უზრუნველყოფა 

საარჩევნო სისტემების 
განვითარების რეფორმისა და 
სწავლების ცენტრის ფინანსური 
მხარდაჭერით 



ინფორმაციის მიღება-გავრცელება პროცესებში საზოგადოების ჩართვა 

  გურიისა და მიმდებარე მუნიციპალიტეტების 
საზოგადოებისთვის კვალიფიციური, 

მიუკერძოებელი ინფორმაციის, განსხვავებული 
მოსაზრებების მიწოდების უზრუნველყოფა 

სხვადასხვა მედიაპლატფორმაზე; 
   

 ადგილობრივი არჩეული ხელისუფლების 
საზოგადოებრივი და მედიამონიტორინგი;  

 
 სადისკუსიო სივრცის შექმნა და შესაბამისად, 

ამომრჩეველთა საარჩევნო კულტურის 
გაუმჯობესება. 

 



მიმდინარე საზოგადოებრივ-პოლიტიკური პროცესების გაშუქება; 
სადისკუსიო პროდუქტის შექმნა; 

პოლიტიკური მეხსიერებისთვის პროდუქტის შექმნა; საზოგადოების 
სხვადასხვა ჯგუფებთან ინტერაქტივი. 

პრეს-პატრული; მედიამონიტორინგი; დებატები; 

პოლიტმეხსიერება; 

ექსკურსიები თვითმმართველობებში 

 ბეჭდურ, ონლაინ პლატფორმაზე 
მედიაპროდუქტის შექმნა, რომელიც 
უზრუნველყოფს ელექტორატის 
ინფორმირებულობას მოქალაქის 
პოლიტიკურ უფლებებსა და 
თავისუფლებებზე;  

  

 ადგილებზე ჟურნალისტების 
კვალიფიციური მუშაობით, პროცესებში 
მოსახლეობის ჩართულობის, მოქალაქეების 
დაცულობის განცდის და პოლიტიკური 
პროცესებისადმი ნდობის გაზრდა;  

  

 მოქალაქეების, განსაკუთრებით, 
ახალგაზრდების ჩართვა საზოგადოებრივ-
პოლიტიკური გადაწყვეტილებების 
გაკონტროლების პროცესში ადგილობრივ 
დონეზე; 

  

 ახალი მედიაპროდუქტის შექმნით,  
საზოგადოებისთვის პოლიტიკური 
მეხსიერების აღდგენა, რაც ხელი შეუწყობს 
გადაწყვეტილების მიმღებთა პოლიტიკური 
პასუხისმგებლობის გაზრდას. 

 სადისკუსიო სივრცის შექმნა; 
 
 პოლიტმეხსიერება; 
 
 საზოგადოებისთვის კვალიფიციური, 

მიუკერძოებელი ინფორმაციის, განსხვავებული 
მოსაზრებების მიწოდების უზრუნველყოფა 
სხვადასხვა მედია პლატფორმაზე; 
 

 ახალგაზრდების ჩართვა. 



 ჟურნალისტები უზრუნველვყავით ექსპერტული წყაროებით, იურიდიული კონსულტაციებით; 
საკანონმდებლო განმარტებებით, მასალების იურიდიული გამართულობით.  

 

 პროექტის ფარგლებში მომზადდა 22 საგაზეთო ჩანართი.  

 

შედეგი: 
 მოვლენების მაქსიმალური გაშუქება; 

 თვითმმართველობის მაქსიმალური მონიტორინგი; 

 კვალიფიციური მედია პროდუქტი; 

 პრესპატრულის მაქსიმალური დატვირთვით მუშაობა; 

 მოსახლეობის ნდობის ძალიან მაღალი ხარისხი; 

 მედიასივრცეში რეზონანსულობა; 

 კონკრეტულ ფაქტებზე ხელისუფლების რეაგირების მიღწევა! 

 

 



მედიამონიტორინგი; პრესპატრული;  

მოქალაქის ხმა; პოლიტმეხსიერება 

 

„ცხელი ხაზი“ ; “ცხელი მეილი“ 



ვებ-გვერდზე უნიკალური ვიზიტორების 
რაოდენობა, დღეში, საშუალოდ 10 000! 

მოქალაქეთა აქტიურობა; 

სტუდიის განვითარება. 

მომზადდა 20 გადაცემა: 

 
 ყოველკვირეულ გადაცემაში 

“მთავარი თემა“ გაშუქდა 
ყველა მთავარი მოვლენა; 

 

 დებატებში ჩართული იყო 
ყველა კვალიფიციური 
სუბიექტის წარმომადგენელი 
ადგილობრივი პოლიტიკური 
ლიდერი; 

 

 მომზადდა გადაცემის ბლოკი 
“პოლიტმეხსიერება“; 

 

 ყველა გადაცემა იყო 
ინტერაქტიული - “მოქალაქის 
ხმა“, რეპორტაჟი ადგილიდან, 
ზარები სტუდიაში. 

 



ახალგაზრდების დაინტერესება; 

თვითმმართველობების გამოცოცხლება; 

სამომავლო გეგმები; 

შეურიგებელი კრიტიკა; 

 დათქმული პირობების მონიტორინგი. 

გაგრძელება იქნება! 

გურიის ოთხივე მუნიციპალიტეტში შედგა 
უფროსკლასელების ექსკურსიები; 

მოსწავლეებს შეხვდნენ პირველი პირები; 

შედგა პრეზენტაციები და კითხვა-პასუხი; 

მოსწავლეები დაესწრნენ საკრებულოს სხდომას; 

გაეცნენ კომისიების, გამგეობების სამსახურების მუშაობას; 

ჩაერთნენ შემდგომ პროცესებში - დაესწრნენ გამსვლელ 
სხდომას, საკრებულოს სხდომას; 

აღმოაჩინეს საკუთარი პრობლემები; 

სხდომაზე დეპუტატების აქტივობამ პიკს მიაღწია! 

 

 





ანგარიში რესპონდენტებს; 

ახალგაზრდებს; 

საზოგადოებას; 

ინფორმაცია მედიაში. საკითხები, რომლებიც თვითმმართველობებში 
უფროსკლასელებთან შეხვედრებისას წამოიჭრა 





 პრეს-პატრული ისევ განაგრძობს მუშაობას; 

 ჩვენი სადისკუსიო სტუდია ნებისმიერ, განსხვავებულ მოსაზრებებს მოუსმენს; 

 პოლიტიკური მეხსიერება სრულად აღსადგენია! 

მოგვძებნეთ ინტერნეტში: post-alioni.ge; gurianews.com 

სოციალურ ქსელებში:https://www.facebook.com/groups/gurianews/ 

 

 



     

 მადლობა დონორს, 

 პროექტის თანამშრომლებს, 

 პარტნიორებს, 

 მკითხველს, მაყურებელს, მსმენელს! 

 
 

 

ია მამალაძე, Post-ალიონი 


