სამოქალაქო საზოგადოების და
დემოკრატიის განვითარების ცენტრი

„ამომრჩეველთა ინფორმირება
(მათ შორის ახალგაზრდების)
შიდა ქართლის რეგიონში“
21 სექტემბერი - 21 ოქტომბერი 2018 წელი

მიზნები:


ა) შიდა ქართლის რეგიონის ამომრჩევლების (მათ შორის ახალგაზრდების) საქართველოს
პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების და ამ პროცესში თითოეული მოქალაქის/ამომრჩევლის როლის
მნიშვნელობის შესახებ ინფორმირება;



ბ) შიდა ქართლის რეგიონის ამომრჩევლების სამოქალაქო/პოლიტიკური პასუხისმგებლობის და
საარჩევნო აქტივობის ზრდა;



გ) საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის ოქტომბერში ჩასატარებელ არჩევნებში შიდა ქართლის
რეგიონის მუნიციპალიტეტების/საარჩევნო ოლქების ამომრჩეველთა გააქტიურების ხელშეწყობა;



დ) შიდა ქართლის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში/საარჩევნო ოლქებში ამომრჩეველთა
აქტივობის/არჩევნებში მონაწილეთა რაოდენობის გაზრდა;

ამოცანები:
ა) შიდა ქართლის რეგიონის საარჩევნო ოლქების ამომრჩეველთა საარჩევნო
ცნობიერების დონის ამაღლება;
ბ) ტელეკომპანია „დია“-ს ეთერში 1 თვის განმავლობაში 4 სატელევიზიო
გადაცემის მომზადება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების
შესახებ, რომელიც ხელს შეუწყობს ამომრჩევლების მიერ ინფორმირებული
და გააზრებული არჩევანის გაკეთებას;

ტელეკომპანია „დიას“ პირდაპირ ეთერში
გავიდა 4 გადაცემა „თავისუფალი სივრცე“ :


2018 წლის 27 სექტემბერი 19:30 სთ
http://dia.ge/?m=1&ID=13480&fbclid=IwAR3OgFB6TENvWUgkC1V6QBwnCqo8diOnZ7KJSerumBSEsxH3s
N7MyIaOB3w



2018 წლის 11 ოქტომბერი 19:30 სთ



http://dia.ge/?m=1&ID=13924&fbclid=IwAR3p8a2n_xyljV-6lmq489715rJMklEzbO1SyXJF_9vsOzbb8rxnZAYC_I



2018 წლის 16 ოქტომბერი 19:30 სთ



http://dia.ge/?m=1&ID=13925&fbclid=IwAR149h-KFVohGvOwvUZoiEhTSELJY6aOWdwC1KD1xvihKON76RAdKkuQJs



2018 წლის 18 ოქტომბერი 19:30 სთ



http://dia.ge/?m=1&ID=13926&fbclid=IwAR3JXfnCY36plccBxpNydmaH4OkNJqpy_uL-mt1gfGO8xtWDzOi9ufDdVM

ოთხივე გადაცემის „თავისუფალი სივრცე“ მსვლელობისას
მიმდინარეობდა ინტერაქტივი შეკითხვით: „მიდიხართ თუ
არა საპრეზიდენტო არჩევნებზე?“


მოქალაქეებს ქონდათ საშუალება დაერეკათ გადაცემის პირდაპირ ეთერში
(0370226068) და გადაცემის წამყვანისთვის ან/და გადაცემის სტუმრებისთვის
დაესვათ მათთვის საინტერესო თემებზე შეკითხვა.



გადაცემების მსვლელობის დროს გადიოდა სიუჟეტები, მიმდინარეობდა
საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა: „მიდიხართ თუ არა საპრეზიდენტო
არჩევნებზე?“



გადაცემები ასევე პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა ტელეკომპანია „დიას“
ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე: https://www.facebook.com/www.dia.ge/

შედეგები:


პროექტი განხორციელდა შიდა ქართლის ტელეკომპანია „დიას“-სთან ერთად აქტიური და შედეგიანი თანამშრომლობით.
გადაცემების „თავისუფალი სივრცე“ სტუმრები იყვნენ ახალგაზრდები და გორის უნივერსიტეტის სტუდენტები,
პოლიტიკური პარტიების/საარჩევნო სუბიექტების მიერ წარდგენილი საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატების
წარმომადგენლები, ასევე ადგილობრივი მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.



პროექტის განხორციელებისა და ოთხი გადაცემის - „თავისუფალი სივრცე“ შედეგად ამომრჩევლებში განსაკუთრებით კი
ახალგაზრდა ამომრჩევლებში გაიზარდა საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების შესახებ ინფორმირებულობის დონე,
გაეცნენ საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს, სხვადასხვა საპრეზიდენტო კანდიდატების საარჩევნო
პროგრამებს, მოისმინეს ადგილობრივი მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების შეფასებები
საარჩევნო გარემოს შესახებ. გადაცემების ციკლი „თავისუფალი სივრცე“ პირდაპირ ეთერში და შემდგომ ნახა ათასობით
ადამიანმა, რომლებისთვისაც მიღებული ინფორმაცია გახდა დამატებითი მოტივაცია მონაწილეობა მიეღოთ არჩევნებში და
დაეფიქსირებინათ საკუთარი არჩევანი.



N30 კასპის საარჩევნო ოლქი-ამომრჩეველთა აქტივობა 45.09% N32 გორის საარჩევნო ოლქი-ამომრჩეველთა აქტივობა
45.58%, N33 ქარელის საარჩევნო ოლქი-ამომრჩეველთა აქტივობა 47.33% და N 35 ხაშურის საარჩევნო ოლქი-ამომრჩეველთა
აქტივობა 44.15%, ამომრჩეველთა ასეთი მაღალი აქტივობის მიზეზი შესაძლოა ჩვენი გადაცემათა ციკლის „თავისუფალი
სივრცე“ მოკრძალებული წვლილიც იყოს.

მადლობა ყურადღებისთვის!

