
ამომრჩეველთა ინფორმირება 2020 წლის 
საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის 

ახალგაზრდები  მომავლისთვის 

ა(ა)იპ თავისუფალ ჟურნალისტთა ასოციაცია „მეოთხე“ 

პროექტის განხორციელების პერიოდი:  
2020 წლის 25 სექტემბერი - 2020 წლის 25 ოქტომბერი  



პროექტის  მიზანი 

 სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ზრდა და 2020 წლის არჩევნებში 
ამომრჩევლის გააქტიურების ხელშეწყობა 

 
 
  ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონის ახალგაზრდა 

ამომრჩევლების, ქალების, შშმ ამომრჩევლების სამოქალაქო 
ცნობიერებისა და მიწოდებული ინფორმაციის შედეგად მათი 
მოტივაციის ამაღლება 
 

 
 საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილების გაცნობა და საარჩევნო 

პროცესების მიმართ დაინტერესება  

სამცხე -ჯავახეთი 



პროექტის  მიზანი 

• მოსახლეობასთან საგანმანათლებლო შეხვედრების ორგანიზება 
ბორჯომის, ახალციხის და ადიგენის მუნიციპალიტეტებში  

 
•  2020 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის 

ამომრჩეველთათვის იმ საკანონმდებლო ცვლილებების გაცნობა, რაც 
უკავშირდებოდა პანდემიის (კოვიდ-19) პირობებში საარჩევნო უბანზე 
ხმის მიცემის უსაფრთხო  პროცედურებს  

 
• შშმ ამომრჩეველთათვის დადგენილ რეგულაციას, მათთვის ხელსაყრელ 

პირობებში არჩევნებში მონაწილეობისათვის  
 
• ამომრჩეველთათვის ხმის მიცემის ფარულობის პრინციპის გააზრება 

კენჭისყრის ინსცენირების გამოყენებით. 

სამცხე -ჯავახეთი 



პროექტის  სამიზნე ჯგუფები  

ახალგაზრდები  

შშმ პირები  
ქალები  

ეთნიკური ჯგუფები  



 
პროექტის ფარგლებში განხორციელდა არა მხოლოდ 
ახალგაზრდების, არამედ ზრდასრული ამომრჩევლების და შშმ 
პირების დაინტერესება საარჩევნო საკითხებით.  
 
 
 
 

განსაკუთრების მნიშვნელოვანია ის ფაქტი რომ, საველე 
პირობებში მოწყობილ საარჩევნო უბნებზე ერთნაირი 

სიამოვნებით იღებდნენ მონაწილეობას როგორც ეთნიკურად 
ქართველი, ასევე ეთნიკურად სომეხი ამომრჩევლები (ქალები).   

 

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 
ღონისძიებების მიმოხილვა  



პროექტის მონაწილეები ყველა „ამომრჩეველს“ გადასცემდნენ 
საინფორმაციო ბუკლეტს, საინფორმაციო ფლაერს და ჯიბის კალენდარს 

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 
ღონისძიებების მიმოხილვა  



* პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 
ღონისძიებების მიმოხილვა  



* პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 
ღონისძიებების მიმოხილვა  



 ბორჯომის,  ახალციხისა და ადიგენის მუნიციპალიტეტებში 

განხორციელდა 3 საგანმანათლებლო ხასიათის შეხვედრა 

მოსახლეობასთან, მუნიციპალურ ცენტრებში მოსახლეობის 

თავშეყრის ადგილებში, ღია სივრცეები (პარკები, სკვერები, 

მოედნები),  ჩატარდა კენჭისყრის ინსცენირება  

      (იმიტირებული არჩევნები). 

 ავტოტურის ფარგლებში ბორჯომის,  ახალციხისა და    

ადიგენის მუნიციპალიტეტების სოფლებში (ღია სივრცეები) 

განხორციელდა 9 საგანმანათლებლო ხასიათის შეხვედრა.  

 

* პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 
ღონისძიებების მიმოხილვა  



ბორჯომი 
საგანმანათლებლო  ხასიათის  შეხვედრა 

05 ოქტომბერი 2020 წ. 



დაბა  ახალდაბა 

საგანმანათლებლო  ხასიათის  შეხვედრა 

სოფ. ლიკანი 



საგანმანათლებლო  ხასიათის 
 შეხვედრა სოფ. ქვაბისხევი 

08 ოქტომბერი 2020 წ. 

სოფ. აწყური 

11 ოქტომბერი 2020 წ. 



საგანმანათლებლო  ხასიათის 
 შეხვედრა სოფ. წნისი 11 ოქტომბერი 2020 წ. 

სოფ, კლდე 



საგანმანათლებლო  ხასიათის 
 შეხვედრა 

სოფ. ბენარა 
სოფ. ვარხანი 



საგანმანათლებლო  ხასიათის 
 შეხვედრა 

ახალციხე 



ადიგენი 

საგანმანათლებლო  ხასიათის 
 შეხვედრა 



ბორჯომის,  ახალციხისა და ადიგენის 
მუნიციპალიტეტებში განხორციელდა  
3  საგანმანათლებლო ხასიათის შეხვედრა 
მოსახლეობასთან, მუნიციპალურ ცენტრებში 
მოსახლეობის თავშეყრის ადგილებში, ღია სივრცეებში 
(პარკები, სკვერები, მოედნები). 
  ჩატარდა კენჭისყრის ინსცენირება 

პროექტის ეფექტი 

ავტოტურის ფარგლებში ბორჯომის,  ახალციხისა 
და ადიგენის მუნიციპალიტეტების სოფლებში 

(ღია სივრცეები: ქუჩები, ეზოები,  სოფლების 
ცენტრები, პატარა მოედნები) განხორციელდა 

 9  საგანმანათლებლო ხასიათის შეხვედრა 
 (დაბა ახალდაბა, სოფ. ლიკანი, სოფ. ქვაბისხევი, 

სოფ. აწყური, სოფ. წნისი, სოფ. კლდე, სოფ. 
ბენარა, სოფ. ვარხანი, სოფ. აბასთუმანი)        



გამოწვევები და გადაჭრის გზები - ა/მ  

პროექტის განხორციელებისას 
მიღებული დახმარებები - ა/მ  



ა(ა)იპ  თავისუფალ  ჟურნალისტთა  ასოციაცია 
„მეოთხე“ 

მადლობა   
ყურადღებისთვის!  


