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პრეზენტატორი  

გია გარსევანიშვილი 

 

ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნები 

პროექტი დაფინანსდა სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მიერ.   



ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნები 
 

პროექტის განხორციელების საფუძველი 

• 2018 წლის საგრანტო კონკურსი 
საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 

• ორგანიზაციის მიზნები და ამოცანები 
“ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნები” 



პროექტის მიზნები 
პროექტის საბოლოო მიზანი 
• გაიზრდება სამიზნე ჯგუფში ინფორმირებულობის დონე და აქტიურობა 

არჩევნებში. 
• აღნიშნული პროექტის განხორციელება მნიშვნელოვნად  გააუმჯობესებს  ქვემო 

ქართლის რეგიონში ამომრჩევლთა   ინფორმირებულობის დონეს და აამაღლებს 
საარჩევნო პროცესებში მათი  ჩართულობის ხარისხს, რაც აუცილებლად გაზრდის 
კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობას. 

• პროექტის უშუალო მიზნები:  
-აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შემადგენლობაში შემავალი 
მუნიციპალიტეტების ახალგაზრდა ამომრჩეველთა ინფორმირება  2018 წლის 
ოქტომბერში გასამართი საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისათვის;  

- ადგილობრივი ტელევიზიების ეთერით მომზადდეს გადაცემები და სარეკლამო 
ვიდეო რგოლი, რომლებიც ხელს შეუწყობს აქტიური და  ინფორმირებული 
ამომრჩევლის ჩამოყალიბებას, მათში საარჩევნო ცნობიერების ამაღლებას და ხელს 
შეუწყობს არჩევნებში ამომრჩევლის აქტივობის გაზრდას.  

ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნები 
 



ახალი თაობა დემოკრატიული  არჩევნები 

პროექტის ამოცანები 

 

 

• საარჩევნო კულტურის  და უნარ-ჩვევების მიწოდება ახალგაზრდებისათვის  და 
მათი სრულფასოვანი ინფორმირება. 
•  ამომრჩევლისათვის საარჩევნო პროცესებისა და საარჩევნო ტექნოლოგიების 
გაცნობა.  
•  ახალგაზრდებს, რომლებიც 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე მიდიან (მათ 
შორის ბევრი პირველად), ჩამოუყალბდეს საარჩევნო კულტურა, გაიზარდოს მათი 
მოტივაცია არჩევანის გაკეთების პროცესში 
• ამომრჩევლებს განემარტოთ დემოკრატიული არჩევნების არსი და მნიშვნელობა 
ქვეყნის განვითარებისათვის.  
•  ამომრჩევლებს გაუმყარდეთ რწმენა, რომ საზოგადოების პრობლემის 
გადაწყვეტა შესაძლებელია, მხოლოდ ურთიერთთანამშრომლობის და 
პოლიტიკურ პროცესებში ჩართულობის გზით.  



განხორციელების გზები 

 

ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნები 
 

პროექტის განხორციელებისთვის შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაში შევიდნენ 
პროექტის ხელმძღვანელი, ხლმძღვანელის ასისტენტი და რეგიონის კოორდინატორი. ჯგუფმა 
განახორციელა ღონისძიებები  შემუშავებული გრაფიკის მიხედვით 
 

21.09.2018 – 01.10. 2018 ქ.თბილისი. ფურცელაძის 23 

02.10.2018 ბათუმი. ლუკა ასათიანის 71, ტელეკომპანია 

,,ბათუმი ტვ” 

09.10.2018 ბათუმი. ლუკა ასათიანის 71, ტელეკომპანია 

,,ბათუმი ტვ” 

16.10.2018 ბათუმი. ლუკა ასათიანის 71, ტელეკომპანია 

,,ბათუმი ტვ” 

20.10.2018 ბათუმი. ლუკა ასათიანის 71, ტელეკომპანია 

,,ბათუმი ტვ” 



განხორციელების გზები 

ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნები 
 

ძირითადი მიზნებისა და ამოცანების ეფექტურად განსახორიცლებლად  პროექტი მოიცავდა რამდენიმე 
ეტაპს: 
I ეტაპი - მოსამზადებელი სამუშაოები 
1) სამუშაო ჯგუფი - პროექტის სამუშაო ჯგუფი შეიკრიბა და შესაბამისი ფუნქციები გადაინაწილეს; 
2) საორგანიზაციო სამუშაოები - სამუშაო ჯგუფი შეიკრიბა და დაგეგმა განსახორციელებელი აქტივობები.  
3)პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო კონტრაქტების გაფორმება და შესაბამისი შესყიდვების 
განხორციელება 
4) შეირჩა  და და დაიგეგმა  გადაცემების მომზადება თემატიკის გათვალისწინებით 
5) დამზადდა  რამოდნიმე წამიანი სარეკლამო რგოლი. 
II ეტაპი - ძირითადი ეტაპი 
პროექტი განხორციელდა აჭარის რეგონალურ ტელევიზიასთან, ,,ბათუმი ტვ“, პარტნიორობით. ჩვენს მიერ 
არჩეული ტელევიზია ფარავს ამ რეგიონს, ტელევიზიასთან ერთად დაიგეგმა გადაცემების ფორმატი. 
ტელეკომპანია ,,ბათუმი ტვ“-ს ეთერში გავიდა ახალი გადაცემა ,,ყველანი არჩევნებზე”, სადაც მოწვეული 
იყვნენ სტუმრები და მსჯელობდნენ  თუ რა მნიშვნელობა აქვს არჩევნებს დემოკრატიის განვითარებაში და 
რა მნიშვნელობა აქვს თითოეული ამომრჩევლის ხმას.  
III საფეხური - შემაჯამებელი ეტაპი.. 
პროექტის განხორციელების ბოლო ეტაპზე დაიწერა საბოლოო ფინანსური და ტექნიკური ანგარიში, 
რომელიც წარედგინა სსიპ „საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრს“. 



ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნები 
 

• გადაცემებისთვის ეფექტისთვის დამზადდა სხვადასხვა მასალა 



ახალი თაობა დემოკრატიული  არჩევნები 

სატელევიზიო გადაცემის ლინკები 

1. https://www.youtube.com/watch?v=2kZwlFcKImU 
2. https://www.youtube.com/watch?v=WaYrb5oYpaI 
3. https://www.youtube.com/watch?v=fCgN5YPNieI 
4. https://www.youtube.com/watch?v=tOEQjVuqK6k 
 
      ასევე მომზადდა სარეკლამო ვიდეო რგოლი, რომელიც 

პროექტის მიმდინარეობის დროს გადიოდა ეთერში. 

https://www.youtube.com/watch?v=2kZwlFcKImU
https://www.youtube.com/watch?v=WaYrb5oYpaI
https://www.youtube.com/watch?v=fCgN5YPNieI
https://www.youtube.com/watch?v=tOEQjVuqK6k


ახალი თაობა დემოკრატიული  არჩევნები 

• პროექტის შესრულების წინასწარი სამუშო პროცესი 



მადლობა ყურადღებისთვის! 

პროექტი დაფინანსდა სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მიერ. 


