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სხვადასხვა კვლევები 

ცხადყოფს, რომ ამომრჩეველი 

საკამოდ პასიურია  
თვითმმართველობის 

არჩევნების მიმართ.  
 



აღნიშნული არჩევნების 
მნიშვნელობის შეგრძნება 
მოსახლეობის უმეტეს ნაწილში 
ბევრად უფრო დაბალია  და 
ისინი  მეტად მგრძნობიარე და 
აქტიურნი არიან 
საპარლამენტო, ან 
საპრეზიდენტო არჩევნების 
პერიოდში. 
 



ჩვენი აზრით, მოსახლეობის 
პასიურობა გამოწვეულია 
ინფორმირებულობის 
პრობლემით, რის შედეგადაც 
სამწუხაროდ ამომრჩეველი 
ნაკლებადაა ჩართული 
თვითმმარველობის ცხოვრებაში 
და ელის, რომ ვიღაც სხვა 
მოაგვარებს და გადაწყვეტს მის 
პრობლემებს.  

 



სწორედ ამ დამოკიდებულებისა და 
სტერეოტიპის შეცვლას ისახავდა 
მიზნად ჩვენი პროექტი რათა 
მოსახლეობას გასჩენოდა 
თვთმმართველობის არჩევნების 
მიმართ ინტერესი.  

გვინდოდა, ამომრჩეველი 
დაგვერწმუნებინა, რომ მათ თავად  
უნდა გადაწყვიტონ საკუთარი 
თვითმმართველობის ბედი და მისი 
მუშაობის პრიორიტეტები 
 
 



აღნიშნული  პროექტის მიზანი იყო, 
2017 წლის  ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნებში 
ამომრჩეველთა ჩართულობის 
გაზრდა და თვითმმართველობის 
არჩევნების პოპულარიზაცია. 



 გურიის რეგიონის სამივე ოლქის - 
ლანჩხუთის, ჩოხატაურისა და ოზურგეთის 
საარჩევნო ოლქებში, შესაბამის გამოყოფილ 
ადგილებში მოხდა  საინფორმაციო 
შეხვედრების ორგანიზება, საარჩევნო 
სივრცის მოწყობა და მასში იმიტირებული 
არჩევნების ჩატარება. 





გაიშალა საინფორმაციო 
კარავი, სადაც მოსულ 
მოსახლეობას საშუალება 
ჰქონდა, მეტი ინფორმაცია 
მიეღო 
თვითმმართველობის 
არჩევნების შესახებ. 



დარიგდა საინფორმაციო 
ხასიათის მასალები. 

შეიქმნა ბრენდირებული 
მაისურები, კეპები, კალმები, 
კალენდრები. 
 





 აღნიშნულ მასალაზე გამოსახულია როგორც 

დონორისა და ჩვენი ორგანიზაციის 

აღმნიშვნელი ლოგოები და დასახელებები, 

ასევე ამომრჩევლის მოწოდება არჩევნებში 

მონაწილეობის მიღების თაობაზე. 

 



 გადამზადდნენ მოხალისეები, რომლებმაც 

უზრუნველყვეს საინფორმაციო მასალების 

(ფლაერი, ბუკლეტი) გავრცელება 
მოსახლეობაში, ხალხმრავალ ადგილებზე.  

 





 მოეწყო იმიტირებული საარჩევნო 

სივრცეები.  

 განთავსდა საარჩევნო ყუთი, საარჩევნო 

ინვენტარი რომლებმაც ნათელი წარმოდგენა 
შეუქმნეს  მოსახლეობას საარჩევნო 

პროცედურების შესახებ.  

 



 იმიტირებული საარჩევნო სივრცის მოწყობა 
მნიშვნელოვანი იყო არამხოლოდ საარჩევნო 

პროცედურების გაცნობის მიზნით,  

საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ 

ნდობის ამაღლებისთვისაც. 

 





 აღნიშნული  ღონისძიებები  წარიმართა  
საარჩევნო ოლქის ყველაზე ხალხმრავალ 

ადგილზე, რათა უფრო მეტ ამომრჩეველს 

მიეღო ზუსტი და ამომწურავი ინფორმაცია, 
2017 წლის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ. 

 





 მოსახლეობას მიეწოდა ინფორმაცია 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოების არჩევნების მნიშვნელობაზე. 

  კანონმდებლობის სიახლეებსა და 
საარჩევნო პროცედურების გამჭვირვალობის 

თაობაზე. 

 





 ვინაიდან, გაზეთი დღესაც პოპულარულია 
გურიაში, ჩვენმა ორგანიზაციამ იზრუნა და 
ბეჭდურ მედიაში, კერძოდ კი „გურია 
ნიუსში“   განთავსდა ყოველკვირეული 

საინფორმაციო სტატიები 

თვითმმართველობის არჩევნების 

მნიშვნელობაზე, რამაც  დამატებით ხელი 

შეუწყო მოსახლეობის ცნობიერების 

ამაღლებას. 

 











 ვიმედოვნებთ, რომ გატარებული 

ღონისძიებების შედეგად გაიზარდა 
ინფორმირებული ამომრჩევლის 

რაოდენობა. 

  მოიმატება მათმა ჩართულობამ საარჩევნო 

პროცესებში და ამომრჩეველმა ნათლად 

გაიაზრა თვითმმართველობის არჩევნებისა 
და თვითმმართველობის ორგანოების 

მნიშვნელობას. 

 


