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წინასიტყვაობა

ონ ლა ინ ხმის მი ცე მის ელექ ტრო ნუ ლი მრიცხ ვე ლის ძი რი თა
დი იდე ა ა, ამომ რჩე ველს წა რუდ გი ნოს ინ სტრუ მენ ტი, რა თა 
მო ახ ლო ე ბუ ლი არ ჩევ ნე ბის დროს შეძ ლოს ინ ფორ მი რე ბუ ლი 
არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბა. ევ რო პა ში ეს მო დე ლი ფარ თო დაა გავ
რცე ლე ბუ ლი და გა მო ყე ნე ბუ ლი არა მხო ლოდ ნა ცი ო ნა ლუ
რი, არა მედ ად გი ლობ რი ვი არ ჩევ ნე ბის წი ნაც, რა თა და ეხ მა
როს ამომ რჩევ ლებს, მი ი ღონ მათ თვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცია 
ისეთ პი რო ბებ ში, რო ცა ვრცელ დე ბა საკ მა ოდ დი დი რა ო დე
ნო ბის და მრა ვალ მხრი ვი ინ ფორ მა ცი ა.

სა ქარ თვე ლოს შემ თხვე ვა ში, ვფიქ რობ, ეს სა ინ ტე რე სოა იმი
ტო მაც, რომ ქარ თვე ლებს უყ ვართ პო ლი ტი კა ზე სა უ ბა რი, 
ზოგ ჯერ ემო ცი უ რა დაც და ეს იწ ვევს სე რი ო ზულ დის კუ
სი ებს. ონ ლა ინ ხმის მი ცე მის ელექ ტრო ნუ ლი მრიცხ ვე ლი 
ამომ რჩე ველს აძ ლევს შე საძ ლებ ლო ბას, იფიქ როს უპირ ვე
ლე სად არ გუ მენ ტებ ზე, რომ ლებ საც პარ ტია წარ მო ად გენს 
და ამის შე სა ბა მი სად მი ი ღოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა და არა იმის 
მი ხედ ვით, მოს წონს თუ არა კონ კრე ტუ ლი პი როვ ნე ბა, ან 
რო მელ პარ ტი ას აქვს მეტი მე დი ამ ხარ და ჭე რა. აპ ლი კა ცია 
არის შე საძ ლებ ლო ბა პა ტა რა პარ ტი ე ბის თვის, წარ მო ად გი
ნონ უკე თე სი არ გუ მენ ტე ბი, იმის მი უ ხე და ვად, არი ან თუ 
არა ისი ნი ფარ თოდ წარ მოდ გე ნილ ნი მე დი ა ში. 

ვფიქ რობ, სა ქარ თვე ლოს შემ თხვე ვა ში ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა
ნია იმის აღ ნიშ ვნა, რომ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას აქვს 
მო საზ რე ბე ბი სხვა დას ხვა სა კითხ ზე, რაც ნიშ ნავს, რომ მათ 
შე უძ ლი ათ, შეს თა ვა ზონ პარ ტი ებს ერ თგვა რი დღის წეს რი
გი, თუ რა სა კი თხე ბი უნ და გა ნი ხი ლე ბო დეს არ ჩევ ნე ბის წინ. 
მათ შე უძ ლი ათ გავ ლე ნა იქო ნი ონ სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ა ზე და 
წა მოს წი ონ სა ზო გა დო ე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კი თხე ბი, 
იმის და მი უ ხე და ვად, სა უბ რობს თუ არა პარ ტია მათ შე სა ხებ. 

სა ქარ თვე ლო ში ბევ რი პარ ტია იღებს მო ნა წი ლე ო ბას არ
ჩევ ნებ ში, ამი ტომ ეს კარ გი ინ სტრუ მენ ტია იმის გა სა გე ბად, 
რამ დე ნად ახ ლო საა პარ ტია შენს პი როვ ნულ სტან დარ ტებ
თან. გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო
ე ბას შე უძ ლი ა, გა ეც ნოს ამ ონ ლა ინ ინ სტრუ მენტს და ნა ხოს, 
რე ა ლუ რად მიჰ ყვე ბა თუ არა მას კონ კრე ტუ ლი პო ლი ტი
კუ რი პარ ტია და რამ დე ნად არის თან ხვედ რა ში გა ცე მუ ლი 
და პი რე ბე ბი მის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ რე ა ლურ მოქ მე დე
ბებ თან. 

ამი ტო მაც ამ ინ სტრუ მენ ტის გა მო ყე ნე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
სა ქარ თვე ლოს თვის.

ბე ნე დიქტ ივა ნოვ სი

ფონ დი „სო ხუ მის“ 
სა ერ თა შო რი სო 

ექ სპერ ტ
კონ სულ ტან ტი

პრო ექ ტის „ონ ლა ინ 
ხმის მრიცხ ვე ლი

2020 წლის
სა პარ ლა მენ ტო 

არ ჩევ ნე ბის თვის“
ავ ტო რი 
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შესავალი

მო სახ ლე ო ბის მხრი დან პო ლი ტი კუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის მი მართ და ბა ლი ნდო ბის პი რო ბებ
ში, რა საც სა ქარ თვე ლო ში ჩა ტა რე ბუ ლი არა ერ თი კვლე ვა მოწ მობს,1 დიდ მნიშ ვნე ლო ბას 
იძენს პო ლი ტი კუ რი ნდო ბის გაძ ლი ე რე ბის კენ მი მარ თუ ლი მოქ მე დე ბე ბის წარ მარ თვა. 
სწო რედ პო ლი ტი კუ რი ნდო ბა აყა ლი ბებს მო ქა ლა ქე ე ბის მხრი დან კო ლექ ტი უ რი ვალ
დე ბუ ლე ბე ბის და კა ნო ნე ბის შეს რუ ლე ბის სურ ვილს და მზა ო ბას, ჩა ერ თონ მათ თვის 
პრი ო რი ტე ტუ ლი პო ლი ტი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის პრო ცეს ში. მო სახ ლე ო ბის აქ ტი უ რო
ბა და მო ნა წი ლე ო ბა პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ში უზ რუნ ველ ყოფს მათ პრი ო რი ტე ტებ სა 
და სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბას, მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
ლე გი ტი მუ რო ბას და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ თა მხრი დან მო ქა ლა ქე ე ბის მი მართ ან
გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის ზრდას, რაც მო ნა წი ლე ო ბი თი დე მოკ რა ტი ის აუ ცი ლე ბელ წი ნა პი
რო ბას წარ მო ად გენს.

არ ჩევ ნე ბი მო ქა ლა ქე თა ნე ბის გა მოვ ლე ნის ყვე ლა ზე მძლავ რი ინ სტრუ მენ ტი ა, ხო ლო 
წი ნა სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ის პრო ცე სი  ერ თერ თი ყვე ლა ზე ხელ საყ რე ლი გა რე მო მო ქა
ლა ქე ე ბის ჩარ თუ ლო ბი სა და მათ თვის პრი ო რი ტე ტულ სა კი თხებ ზე პო ლი ტი კურ სუ ბი ექ
ტებ თან კო მუ ნი კა ცი ის თვის. სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გა აქ ტი
უ რე ბა ზრდის მო ქა ლა ქე ე ბის თვის აქ ტუ ა ლუ რი და პრი ო რი ტე ტუ ლი სა კი თხე ბის ასახ ვის 
შანსს პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის დღის წეს რიგ ში. მო ქა ლა ქე ე ბის მაქ სი მა ლუ რი ინ ფორ
მი რე ბა პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის პროგ რა მებ ში ასა ხუ ლი პრი ო რი ტე ტე ბის და მი მარ თუ
ლე ბე ბის შე სა ხებ კი არ ჩევ ნე ბის დროს ამომ რჩევ ლის გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი და გა აზ რე ბუ ლი 
არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბის სა უ კე თე სო წი ნა პი რო ბა ა. 

ფონ დი „სო ხუ მი“ 2005 წლი დან აქ ტი უ რად მუ შა ობს წი ნა სა არ ჩევ ნოდ მო სახ ლე ო ბის ინ
ფორ მი რე ბის გაზ რდის მი მარ თუ ლე ბით. 2005 წლი დან და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს 10 მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ში შექ მნი ლი „ა მომ რჩე ველ ქალ თა კლუ ბე ბის“ დახ მა რე ბით, წი ნა სა არ ჩევ
ნოდ პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის საპ როგ რა მო დო კუ მენ ტე ბის კრე ბუ ლის გა მო ცე მით და 
ფარ თო გავ რცე ლე ბით, სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბი სა თუ მრგვა ლი მა გი დე ბის ორ გა
ნი ზე ბით ცდი ლობ და, ხე ლი შე ე წყო მო სახ ლე ო ბა სა და პო ლი ტი კურ პარ ტი ებს შო რის 
დი ა ლო გის გაძ ლი ე რე ბი სა და მო ქა ლა ქე ე ბის მაქ სი მა ლუ რი ინ ფორ მი რე ბის თვის პო ლი
ტი კუ რი პარ ტი ე ბის პროგ რა მუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბის შე სა ხებ. მუ შა ო ბის მრა ვალ წლი
ან მა გა მოც დი ლე ბამ ცხად ყო, რომ „პარ ტი ე ბის პო ლი ტი კუ რი პროგ რა მე ბის კრე ბუ ლე
ბის“ გავ რცე ლე ბა და შეხ ვედ რე ბი ბო ლომ დე ვერ უზ რუნ ველ ყოფს მო სახ ლე ო ბის ფარ
თო მა სე ბის მოც ვას და ინ ფორ მა ცი ის სრუ ლად და გა სა გებ ენა ზე მი წო დე ბას. სწო რედ 

1 კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი (2017). „კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - 
საქართველო“. ხელმისაწვდომია https://caucasusbarometer.org/ge/cb-ge/TRUPPS/
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ამი ტო მაც დად გა ფონ დი „სო ხუ მის“ დღის წეს რიგ ში ინ ფორ მი რე ბის ახა ლი და უფ რო 
ეფექ ტი ა ნი ფორ მე ბის ძი ე ბის სა ჭი რო ე ბა, რა მაც სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რა ევ რო პის მრა ვალ 
ქვე ყა ნა ში წარ მა ტე ბით და ნერ გი ლი „ა მომ რჩევ ლის რჩე ვის აპ ლი კა ცი ის“ სა ქარ თვე ლო ში 
რეპ ლი კა ცი ის სურ ვილს და მცდე ლო ბას. 

2020 წლის თე ბერ ვალ ში ფონდ „სო ხუმს“ სა შუ ა ლე ბა მი ე ცა, წა მო ე წყო ვი შეგ რა დის სა
ერ თა შო რი სო ფონ დის მხარ და ჭე რი ლი პრო ექ ტი  „ონ ლა ინ ხმის ელექ ტრო ნუ ლი მრიცხ
ვე ლი 2020 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის თვის“, რო მე ლიც გა მიზ ნუ ლი იყო, ერ თი 
მხრივ, წი ნა სა არ ჩევ ნოდ მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბის და, მე ო რე მხრივ, პარ ტი ე ბის 
მხრი დან სა კუ თა რი ამომ რჩევ ლის მი მართ ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის გაზ რდის ხელ შე სა
წყო ბად. 

აპ ლი კა ცი ის ამოქ მე დე ბას წინ უს წრებ და საკ მა ოდ აქ ტი უ რი თა ნამ შრომ ლო ბა ვი შეგ რა
დის ქვეყ ნებ ში (ჩე ხე თი, პო ლო ნე თი, სლო ვა კე თი) მოქ მედ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, რომ ლე ბიც სა გულ და გუ ლოდ გვი ზი ა რებ დნენ სა კუ თა რი ქვეყ ნე ბის 
გა მოც დი ლე ბას აპ ლი კა ცი ის და ნერ გვის გზა ზე  იმას, თუ რა სირ თუ ლე ე ბი და მიღ წე
ვე ბი ჰქონ დათ მათ ამ მი მარ თუ ლე ბით. ხო ლო, დაგ რო ვი ლი გაკ ვე თი ლე ბის გათ ვა ლის
წი ნე ბით, გვაწ ვდიდ ნენ პრაქ ტი კულ რე კო მენ და ცი ებს, რა მაც მნიშ ვნე ლოვ ნად შე უ წყო 
ხე ლი ონ ლა ინ პლატ ფორ მის და სა ნერ გად ისე თი სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბას, რო მე ლიც 
ეყ რდნო ბო და ვი შეგ რა დის ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბას და ამა ვე დროს მორ გე ბუ ლი იყო 
სა ქარ თვე ლოს სპე ცი ფი კას და თა ვი სე ბუ რე ბებს. 

ajylb @cj[evbc# 
ajnjfhmbdblfy
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პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ჩა ტარ და არა ერ თი შეხ ვედ რა პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის წარ მო
მად გენ ლებ თან და მო სახ ლე ო ბის ფარ თო ფე ნებ თან, რომ ლის დრო საც ხდე ბო და აპ ლი კა
ცი ის არ სის და მა თი ჩარ თუ ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბის გაც ნო ბა. ამომ რჩევ ლის რჩე ვის აპ ლი
კა ცი ის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის არე ა ლის გა ფარ თო ე ბის და მო სახ ლე ო ბის და ინ ტე რე სე ბის 
მიზ ნით, გან ხორ ცი ელ და საკ მა ოდ ინ ტენ სი უ რი მე დი ა კამ პა ნი ა, სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის 
აქ ტი უ რი გა მო ყე ნე ბით, ონ ლა ინ მე დია სა ინ ფორ მა ციო პორ ტა ლე ბის, ტე ლე გა და ცე მე ბის 
ორ გა ნი ზე ბის და ჟურ ნა ლის ტებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის გზით.

ონ ლა ინ მრიცხ ვე ლი ამოქ მედ და 2020 წლის სექ ტემ ბრის პირ ველ რიცხ ვებ ში და 21 ნო
ემ ბრამ დე ფუნ ქცი ო ნი რებ და. ის სა ბო ლოო ჯამ ში 68780მა ადა მი ან მა შე ავ სო.2 ეს კი 
მკა ფი ოდ მეტყ ვე ლებს ქვეყ ნის მო მა ვა ლი პო ლი ტი კუ რი კურ სის მი მართ ამომ რჩევ ლის 
მა ღალ ინ ტე რეს ზე და ახა ლი მოწ ვე ვის პარ ლა მენ ტის თვის პრი ო რი ტე ტუ ლი სა კი თხე ბის 
სა ზო გა დო ებ რივ დაკ ვე თა ზე.

აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტის და ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ ამომ რჩევ ლის რჩე ვის აპ ლი კა ცი ის 
„ონ ლა ინ ხმის მრიცხ ვე ლის“ და ნერ გვის თვის შერ ჩე უ ლი სტრა ტე გია და მიდ გო მე ბი საკ
მა ოდ სა ინ ტე რე სო მე თო დო ლო გი ას წარ მო ად გენს მო მა ვალ ში მსგავ სი ინი ცი ა ტი ვე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის. ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი მე თო დო ლო გია წარ მო ად
გენს სა ქარ თვე ლოს სპე ცი ფი კა ზე გათ ვლილ, მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბის, მა თი მო ნა
წი ლე ო ბის და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის გაზ რდის უნი კა ლურ და ინო ვა ცი ურ მე ქა ნიზმს.

წი ნამ დე ბა რე მე თო დო ლო გი უ რი სა ხელ მძღვა ნე ლო მიზ ნად ისა ხავს და ინ ტე რე სე ბულ 
პირ თათ ვის ამომ რჩევ ლის რჩე ვის აპ ლი კა ცია „ხმის ონ ლა ინ მრიცხ ვე ლის“ და ნერ გვის 
გზა ზე ფონ დი „სო ხუ მის“ გა მოც დი ლე ბის და დაგ რო ვი ლი გაკ ვე თი ლე ბის გა ზი ა რე ბას 
და მო მა ვალ ში მსგავ სი აპ ლი კა ცი ე ბის სხვა დას ხვა კონ ტექ სტში მულ ტიპ ლი ცი რე ბის და 
რეპ ლი კა ცი ის ხელ შე წყო ბას. 

პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის თი თო ე უ ლი ეტა პის აღ წე რა სა შუ ა ლე ბას მის ცემს მკითხ
ველს, დეტალურად გა ეც ნოს აპ ლი კა ცი ის მე თო დო ლო გი ას, რაც სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა 
სხვა დას ხვა სფე რო ში მოღ ვა წე სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის აქ ტი უ რი წევ რე ბის და ორ
გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის თვის, რომ ლე ბიც მუ შა ო ბენ მო ქა ლა ქე ე ბის ინ ფორ მი
რე ბის, მა თი მო ნა წი ლე ო ბის გაზ რდის და სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტე ბის მხრი დან ან გა
რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის გაძ ლი ე რე ბის მი მარ თუ ლე ბით. 

2 ონლაინ ხმის მრიცხველი, ხელმისაწვდომია http://onlinemricxveli.ge/ 
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თავიI

ამომრჩევლისრჩევისაპლიკაცია
„ონლაინხმისმრიცხველი“-არსი
დამნიშვნელობა

ეკა ტე რი ნე გა მა ხა რია

ამომ რჩევ ლის რჩე ვის აპ ლი კა ცია „ონ ლა ინ ხმის მრიცხ ვე ლი“ არის ამომ რჩევ ლის ინ ფორ
მი რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი აპ ლი კა ცი ა, რო მე ლიც ეყ რდნო ბა ევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბის, მათ 
შო რის ვი შეგ რა დის ქვეყ ნე ბის სა უ კე თე სო პრაქ ტი კას. აპ ლი კა ცია ინო ვა ცი უ რი, მარ ტი ვი 
და სა ინ ტე რე სო გზით აწ ვდის მო სახ ლე ო ბას ინ ფორ მა ცი ას პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის სა
არ ჩევ ნო პროგ რა მე ბის შე სა ხებ. 

აპ ლი კა ცი ა ში ასა ხულ კითხ ვებ ზე პა სუ ხე ბის გა ცე მით, ამომ რჩე ვე ლი მოკ ლედ და მის
თვის გა სა გებ ენა ზე გა ეც ნო ბა იგი ვე კითხ ვა ზე კონ კრე ტუ ლი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის 
პო ზი ცი ას და შე ხე დუ ლე ბას. 

აპ ლი კა ცი ის შევ სე ბის გზით ამომ რჩე ველს შე უძ ლია გა ი გოს, რო მე ლი პო ლი ტი კუ რი სუ
ბი ექ ტი დგას ყვე ლა ზე ახ ლოს მის შე ხე დუ ლე ბებ თან, რა თა არ ჩევ ნებ ზე შეძ ლოს ინ ფორ
მი რე ბუ ლი და გა აზ რე ბუ ლი არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბა. პო ლი ტი კურ პარ ტი ებს კი ეძ ლე ვათ 
შე საძ ლებ ლო ბა, მი ნი მა ლუ რი და ნა ხარ ჯე ბით და ძა ლის ხმე ვით მი ა წო დონ სათ ქმე ლი მო
სახ ლე ო ბას, და ა ინ ტე რე სონ ისი ნი და, შე სა ბა მი სად, გა ზარ დონ სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ
ნებ ში ამომ რჩე ველ თა მო ნა წი ლე ო ბის ინ ტე რე სი და მო ტი ვა ცი ა.

პრო ცე სის გამ ჭვირ ვა ლო ბის და სა ჯა რო ო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, ონ ლა ინ პლატ ფორ
მა ში ასა ხუ ლი შე კითხ ვე ბის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში აქ ტი უ რად იყ ვნენ ჩარ თულ ნი ვი შეგ
რა დის ქვეყ ნე ბის (ჩე ხე თი, პო ლო ნე თი, სლო ვა კე თი) ექ სპერ ტე ბი, სა ქარ თვე ლო ში სხვა
დას ხვა პრო ფი ლით მო მუ შა ვე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, სა მეც ნი ე რო და პრო
ფე სი უ ლი ასო ცი ა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი და რი გი თი მო ქა ლა ქე ე ბი. პარ ტი ე ბი სად მი 
სა კუ თა რი კითხ ვე ბის დას მის სა შუ ა ლე ბა მო ქა ლა ქე ებ საც მი ე ცათ სო ცი ა ლუ რი ქსე ლის 
სა შუ ა ლე ბით. კითხ ვარ ში გა ერ თი ან და სხვა დას ხვა სფე რო ში (სა გა რეო პო ლი ტი კა და 
თავ დაც ვა, ეკო ნო მი კა, სო ცი ა ლუ რი დაც ვა, გა ნათ ლე ბა, ეკო ლო გი ა, გენ დე რუ ლი თა ნას
წო რო ბა, კონ ფლიქ ტე ბის და რე გუ ლი რე ბა და ა.შ.) მო სახ ლე ო ბის თვის ყვე ლა ზე აქ ტუ ა
ლუ რი სა კი თხე ბი. პო ლი ტი კურ პარ ტი ებს სურ ვი ლი სა მებრ შე ეძ ლოთ, თა ვად შე მო ე თა
ვა ზე ბი ნათ ერ თი კითხ ვა და და ე ფიქ სი რე ბი ნათ აზ რი მათ თვის სა სურ ველ თე მა ზე.

ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ინო ვა ცი უ რი პრო ექ ტის გან სა კუთ რე ბუ
ლო ბა გა მო ი ხა ტე ბო და იმა ში, რომ მო ქა ლა ქე ებს შე საძ ლებ ლო ბა ჰქონ დათ, არა მარ ტო 
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გა ერ კვი ათ, თუ რამ დე ნად ახ ლოა მათ შე ხე დუ ლე ბებ თან კან დი და ტე ბის პო ლი ტი კუ რი 
დღის წეს რი გი, არა მედ ის ქმნი და სხვა პა რა ლე ლურ შე საძ ლებ ლო ბებს, მათ შო რის:

	პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის პროგ რა მის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის კომ პაქ ტუ რად მი ღე ბა  
მა შინ, რო დე საც პარ ტი ე ბის პროგ რა მე ბი უფ რო და უფ რო რთუ ლი და კომ პლექ
სუ რი ხდე ბა, ამომ რჩევ ლი სათ ვის ძნელი ა, იპო ვოს პარ ტია ან კან დი და ტი, რო მე
ლიც მის თვის მი სა ღებ შე ხე დუ ლე ბებს იზი ა რებს. ინ ფორ მა ცი ის კომ პაქ ტუ რი და 
გა სა გე ბი სა ხით წარ მოდ გე ნა, რა საც გვთა ვა ზობს ეს აპ ლი კა ცი ა, ეხ მა რე ბა ამომ
რჩე ველს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში, მა ში ნაც კი, რო დე საც ეს ხდე ბა პო ლი
ტი კუ რი პარ ტი ე ბის პლატ ფორ მე ბის ზედ მე ტად გა მარ ტი ვე ბის ხარ ჯზე. ეს ხელს 
უწყობს ამომ რჩე ველ თა აქ ტი უ რო ბის ზრდას და პო ლი ტი კუ რი გა ნათ ლე ბის დო ნის 
ამაღ ლე ბას;

	ამომ რჩე ვე ლი ინ ფორ მი რე ბუ ლი ა  სხვა დას ხვა პარ ტი ის პო ლი ტი კუ რი პროგ რა მე ბის 
და პო ზი ცი ე ბის შე სა ხებ და მკა ფი ოდ ხე დავს გან სხვა ვე ბას მათ შო რის;

	ზრდის პარ ტი ე ბის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბას ამომ რჩევ ლის წი ნა შე, რად გან ამომ რჩე
ველს ექ ნე ბა შე საძ ლებ ლო ბა, კარ გად შე ა ფა სოს და შე ა და როს  პარ ტი ის მი ერ დეკ
ლა რი რე ბუ ლი პო ზი ცია და რე ა ლუ რი ქმე დე ბა მო მა ვალ ში პარ ლა მენ ტში აღ მო ჩე ნის 
შემ თხვე ვა ში;

	ამომ რჩე ველს,  რო მელ საც არ აქვს მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა და გა ურ კვე ვე ლია 
სა კუ თარ პო ზი ცი ა ში, ეხმარება ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში;

	აპ ლი კა ცი ა ში ასა ხუ ლი კითხ ვე ბით პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი ეც ნო ბი ან ამომ რჩევ ლის
თვის პრი ო რი ტე ტულ და სა ინ ტე რე სო სა კი თხებს და, შე საძ ლო ა, ზო გი ერთ მათ განს 
ისეთ სა კი თხებ ზე გა ა მახ ვი ლე ბი ნოს ყუ რა დღე ბა სა კუ თარ პო ლი ტი კურ პროგ რა მა ში, 
რაც აქამ დე ასა ხუ ლი არ ჰქო ნი ა;

	ზრდის სა მარ თლი ა ნო ბას და პარ ტი ებს შო რის შე ჯიბ რე ბი თო ბას არ ჩევ ნებ ზე.

მი უ ხე და ვად უამ რა ვი სი კე თი სა, აპ ლი კა ცი ის და ნერ გვა გარ კვე უ ლი გა მოწ ვე ვე ბი თაც 
ხა სი ათ დე ბა:

	ონ ლა ინ პლატ ფორ მი სად მი წვდო მის გარ თუ ლე ბა, გან სა კუთ რე ბით რე გი ო ნებ ში და 
სოფ ლებ ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის თვის, ინ ტერ ნე ტის სუს ტი და ფარ ვის, სმარტ 
ტექ ნო ლო გი ე ბის არ ქო ნის ან მა თი გა მო ყე ნე ბის უნარ ჩვე ვე ბის ნაკ ლე ბო ბის გა მო 
(გან სა კუთ რე ბით შუა და ხან დაზ მული ასაკის მო სახ ლე ო ბას შო რის). შე სა ბა მი სად, 
აპ ლი კა ცი ის პო პუ ლა რი ზა ცი ის დროს ფონ დმა „სო ხუმ მა“ გან სა კუთ რე ბუ ლი ფო კუ სი 
ახალ გაზ რდებ ზე გა ა კე თა და სწო რედ მა თი დახ მა რე ბით ცდი ლობ და სა ზო გა დო ე ბის 
დი დი ნა წი ლის ჩარ თვას აპ ლი კა ცი ის შევ სე ბის პრო ცეს ში;

	პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის მი ერ კითხ ვებ ზე პა სუ ხე ბის გა ცე მა სა და აპ ლი კა ცი ის ირ
გვლივ კო მუ ნი კა ცი ა ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბის მი ნი ჭე ბა ხში რად ხდე ბო და ისე თი პი რე
ბის თვის, რომ ლე ბიც ან კე ტის შე სავ სე ბად ნაკ ლე ბად მო ტი ვი რე ბუ ლე ბი ან არა საკ მა
რი სად კვა ლი ფი ცი უ რე ბი იყ ვნენ;
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	პარ ტი ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის პრო ცეს ში იყო მა თი მხრი დან სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა
დო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მი მართ ან ტა გო ნიზ მის მა გა ლი თე ბი ან თა ნამ შრომ ლო
ბის ნაკ ლე ბი მო ტი ვა ცი ა, რა საც შე დე გად მოჰ ყვა ან კე ტე ბის შევ სე ბა ზე უა რის თქმა 
ან მა თი არა სა თა ნა დოდ შევ სე ბა.

ფონ დი „სო ხუ მის“ ონ ლა ინ ხმის მრიცხ ვე ლის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი:

	აპ ლი კა ცია იყო ღია და მას ში მო ნა წი ლე ო ბა შე ეძ ლო ნე ბის მი ერ და ინ ტე რე სე ბულ 
პირს, გა ნურ ჩევ ლად ასა კი სა;

	ყვე ლა კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მის შემ დეგ ეკ რან ზე ჩნდე ბო და დი აგ რა მა. ის პრო ცენ
ტუ ლად აჩ ვე ნებ და პირს, თუ რო მე ლი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის პო ლი ტი კუ რი პროგ რა
მა და ხედ ვა შე ე სა ბა მე ბო და ამომ რჩევ ლის პო ზი ცი ას ყვე ლა ზე მე ტად. გარ და ამი სა, 
ცალ კე ფან ჯა რა ში აპ ლი კა ცია ანა ხებ და ადა მი ანს ყო ველ კითხ ვა ზე პარ ტი ის მი ერ 
გა ცე მულ პა სუხს, რო მელ ზე და ჭე რი სას ჩნდე ბო და პარ ტი ის კო მენ ტა რი, პო ზი ცია 
თუ ამო ნა რი დი სა არ ჩევ ნო პროგ რა მი დან;

	პო ლი ტი კურ პარ ტი ებს კითხ ვა რის შევ სე ბი სას ჰქონ დათ სრუ ლი თა ვი სუფ ლე ბა  
კონ კრე ტულ და ხუ რულ კითხ ვა ზე პა სუ ხის და ფიქ სი რე ბას თან ერ თად, ყვე ლა კითხ
ვა ზე აე სა ხათ სა კუ თა რი კო მენ ტა რი/ პო ზი ცია მა თი ვე პო ლი ტი კურ პროგ რა მა ზე 
დაყ რდნო ბით, ისე თი ფორ მით და მო ცუ ლო ბით, რო გო რაც სა ჭი როდ ჩათ ვლიდ ნენ. 
ზო გი ერ თმა პარ ტი ამ რამ დე ნი მე კითხ ვა კო მენ ტა რის გა რე შე და ტო ვა, რა საც იმით 
ხსნი და, რომ აღ ნიშ ნულ სა კი თხებ ში მა თი პარ ტია საკ მა ოდ ამომ წუ რა ვად პო ზი ცი ო
ნი რებს და ზედ მეტ გან მარ ტე ბას არ სა ჭი რო ებ და, ხო ლო ზო გი ერთ პარ ტი ას გარ კვე
ულ სა კი თხებ ზე არ გა აჩ ნდა პო ზი ცია სა კუ თარ სა არ ჩევ ნო პროგ რა მა ში;

	აპ ლი კა ცი ა ში და ფიქ სი რე ბუ ლი პა სუ ხე ბის და შე დე გე ბის სტა ტის ტი კის სა ხით გა მო 
ყე ნე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა, რად გან კითხ ვა რის შევ სე ბი სას მო ქა ლა ქე ე ბი არ ახ დენ დნენ 
სა კუ თა რი თა ვის იდენ ტი ფი ცი რე ბას და რა ი მე ფორ მით აპ ლი კა ცი ა ში რე გის ტრა
ცი ას. ასე ვე არ იყო ლი მი ტი რე ბუ ლი ერ თი პი რის მი ერ აპ ლი კა ცი ის გან მე ო რე ბით 
შევ სე ბის შე საძ ლებ ლო ბაც. ონ ლა ინ პლატ ფორ მა ხელ მი საწ ვდო მი იყო ნე ბის მი ე რი 
პი რის თვის და ემ სა ხუ რე ბო და მხო ლოდ და მხო ლოდ ამომ რჩევ ლის ინ ფორ მი რე ბას 
აქ ტი უ რი პო ლი ტი კუ რი სუ ბი ექ ტე ბის პო ლი ტი კუ რი პროგ რა მის და დღის წეს რი გის 
შე სა ხებ.
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თავიII

ვიშეგრადისქვეყნებისპარტნიორებთან
თანამშრომლობადა
გამოცდილებისგაზიარება

ეკა ტე რი ნე გა მა ხა რია

ამომ რჩევ ლის რჩე ვის აპ ლი კა ცი ის ამოქ მე დე ბას წინ უს წრებ და ფონ დი „სო ხუ მის“ ინ
ტენ სი უ რი თა ნამ შრომ ლო ბა ვი შეგ რა დის სა მი ქვეყ ნის  ჩე ხე თი, პო ლო ნე თი, სლო ვა
კე თი  პარ ტნი ო რებ თან.3 გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბისთვის მიძღ ვნი ლი შეხ ვედ რე ბის, 
თე მა ტუ რი ტრე ნინ გე ბის და ანა ლი ტი კუ რი სტა ტი ე ბის პუბ ლი კა ცი ის გზით, პარ ტნი ო
რე ბი აქ ტი უ რად გვი ზი ა რებ დნენ ინ ფორ მა ცი ას სა კუ თა რი ქვეყ ნის სა არ ჩევ ნო სის ტე მის 
და კლი მა ტის შე სა ხებ. კონ კრე ტუ ლი მა გა ლი თე ბით გვაც ნობ დნენ ამომ რჩევ ლის რჩე ვის 
აპ ლი კა ცი ე ბის ნა ირ სა ხე ო ბას და სპე ცი ფი კუ რო ბას და ონ ლა ინ პლატ ფორ მე ბის და ნერ
გვის ხელ შემ წყობ და ხე ლის  შემ შლელ ფაქ ტო რებს. სწო რედ მათ მი ერ გა ზი ა რე ბულ გა
მოც დი ლე ბას, მი ღე ბულ გაკ ვე თი ლებს და შე მო თა ვა ზე ბულ რე კო მენ და ცი ებს და ეყ რდნო 
ფონ დი „სო ხუ მის“ მო მა ვა ლი სტრა ტე გია და კონ კრე ტუ ლი მოქ მე დე ბე ბი აპ ლი კა ცი ის 
და სა ნერ გად სა ქარ თვე ლო ში.

თა ნამ შრომ ლო ბა რამ დე ნი მე ეტა პად გან ხორ ცი ელ და.

პარ ტნი ო რე ბის შეხ ვედ რა: რო მე ლიც მი ეძღ ვნა პარ ტნი ო რებს შო რის ინ ფორ მა ცი ის 
გაც ვლას თა ვი ან თი ქვეყ ნე ბის პო ლი ტი კუ რი კონ ტექ სტის და მო ქა ლა ქე ე ბის პო ლი ტი
კუ რი აქ ტი უ რო ბის შე სა ხებ. ვი შეგ რა დის ქვეყ ნე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა დე ტა ლუ რად 
აღ წე რეს მათ ქვეყ ნებ ში არ სე ბუ ლი ამომ რჩევ ლის რჩე ვის აპ ლი კა ცი ე ბის ნა ირ სა ხე ო ბა, 
თა ვი სე ბუ რე ბე ბი და გავ ლე ნა პო ლი ტი კო სე ბის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის გაზ რდა სა და 
თა ვად ამომ რჩე ველ თა ქცე ვის შეც ვლა ზე, ხო ლო ქარ თველ მა კო ლე გებ მა მი ა წო დეს ინ
ფორ მა ცია სა ქარ თვე ლოს პო ლი ტი კუ რი ლან დშაფ ტის და თა ვი სე ბუ რე ბე ბის შე სა ხებ.

პარ ტნი ორ თა შეხ ვედ რამ გა აღ რმა ვა ფონ დი „სო ხუ მის“ წარ მო მად გენ ლე ბის ინ ფორ მი რე ბა 
ვი შეგ რა დის ქვეყ ნე ბის სა არ ჩევ ნო გა რე მო ზე, გა მოც დი ლე ბა ზე და მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ

3  კლარა ჩმოლიკოვა -კოზლოვა, „გენ დე რუ ლი კვლე ვე ბი“ (ჩეხეთის რესპუბლიკა);
კა ტა რჟი ნა ზე ლინ სკა - პროფ. დოქ ტო რი ჰა ბი ლი ტუ სი, სო ცი ო ლო გი ის ინ სტი ტუ ტი, ია გე ლო ნის უნი-
ვერ სი ტე ტი, ფონდი „ჩანაწერები პოლონეთიდან“ (პოლონეთი)
პიტერ გურანი - მეცნიერებათა დოქტორი (PHD) ტრნა ვის უნი ვერ სი ტე ტი ტრნავაში (სლოვაკეთი)
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ფონდი „სოხუმის“ 

ვებგვერდიდან

25.11.19

2425 ნოემბერს ფონდი „სოხუმის“ 
ოფისში ჩატარდა ორდღიანი 
ვორკშოპი. ექსპერტებმა ვიშეგრადის 
ქვეყნებიდან და საქართველოდან 
ისაუბრეს პოლიტიკური სიტუაციის 
შესახებ თავიანთ ქვეყნებში, განიხილეს 
სამოქალაქო საზოგადოებისა 
და პოლიტიკური პარტიების 
დამოკიდებულება ხმების ონლაინ 
მრიცხველის აპლიკაციასთან 
მიმართებაში, შემუშავდა მომავალი 
კითხვარის სამუშაო ვერსია. 



12

www.onlinemricxveli.ge
მი რე ბის და არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბის სა უ კე თე სო პრაქ ტი კა ზე. შეხ ვედ რა ზე მოხ და რო
გორც შე საძ ლო გა მოწ ვე ვე ბის პროგ ნო ზი რე ბა, რო მე ლიც შე საძ ლოა აღ მო ცე ნე ბუ ლი ყო 
აპ ლი კა ცი ის და ნერ გვის პრო ცეს ში, ასე ვე დაძ ლე ვის შე საძ ლო სტრა ტე გი ებ ზე მსჯე ლო ბა. 
შეხ ვედ რა ზე შე მუ შავ და აპ ლი კა ცი ის კითხ ვა რის პირ ვე ლა დი ვა რი ან ტი და გა ი ცა კონ კრე
ტუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის პრო ფე სი ულ ჯგუ ფებ თან და რი გი
თი მო ქა ლა ქე ე ბის ფარ თო ფე ნებ თან კონ სულ ტა ცი ე ბის გა მარ თვის შე სა ხებ, რაც უზ რუნ
ველ ყოფ და ამომ რჩევ ლის თვის ყვე ლა ზე პრი ო რი ტე ტუ ლი სა კი თხე ბის ასახ ვას კითხ ვარ ში 
და მას გა ცი ლე ბით სან დოს და ლე გი ტი მურს გახ დი და პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის თვალ ში. 

ანა ლი ტი კუ რი სტა ტი ე ბის კრე ბუ ლის პუბ ლი კა ცი ა: პრო ექ ტში მო ნა წი ლე ქვეყ ნებ ში 
არ სე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის სის ტე მა ტი ზა ცი ის და კომ პი ლა ცი ის მიზ ნით, მომ ზად და და 
გა მო ი ცა ანა ლი ტი კუ რი სტა ტი ე ბის კრე ბუ ლი „ვი შეგ რა დის ქვეყ ნე ბის და სა ქარ თვე ლოს 
გა მოც დი ლე ბა არ ჩევ ნებ ში მო ქა ლა ქე ე ბის მო ნა წი ლე ო ბის გაძ ლი ე რე ბის საქ მე ში“. 

კრე ბულ ში წარ მოდ გე ნი ლია ხუ თი ანა ლი ტი კუ რი სტა ტი ა, რო მელ შიც ჩე ხე თის, პო ლო
ნე თის და სლო ვა კე თის ექ სპერ ტე ბი კლარა კოზლოვა, კატარჟინა ზელინსკა და პიტერ 
გურანი გვი ზი ა რე ბენ თა ვი ანთ ქვეყ ნებ ში დაგ რო ვილ გა მოც დი ლე ბას სა არ ჩევ ნო სის ტე
მის ჩა მო ყა ლი ბე ბის, გან ვი თა რე ბი სა და ამ პრო ცეს ში მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის შე სა
ხებ. მათ სტა ტი ებ ში აღ წე რი ლი ა, თუ რა როლს ას რუ ლებს წი ნა სა არ ჩევ ნოდ ამომ რჩე
ველ თა ინ ფორ მი რე ბის და აქ ტი უ რო ბის გაზ რდის საქ მე ში მათ ქვეყ ნებ ში უკ ვე ფარ თოდ 
გავ რცე ლე ბუ ლი ონ ლა ინ პლატ ფორ მა „ა მომ რჩევ ლის რჩე ვის აპ ლი კა ცი ა“ (Voter Advice 
Application). მოყ ვა ნი ლია აპ ლი კა ცი ის სუს ტი და ძლი ე რი მხა რე ე ბი და, მი ღე ბუ ლი გაკ
ვე თი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, შე თა ვა ზე ბუ ლია კონ კრე ტუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი, თუ რო გორ 
შე იძ ლე ბა აღ ნიშ ნუ ლი პლატ ფორ მის უკეთ და ეფექ ტი ა ნად და ნერ გვა სა ქარ თვე ლო ში. 

ანალიტიკური სტატიების კრებული, თებერვალი, 2020, ხელმისაწვდომია 

http://www.fsv4.ge/index.php/ka/news-ka-2/publicatiebi/266-2020-03-08-17-48-49 
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კრე ბულ ში ასე ვე ასა ხუ ლია ქარ თვე ლი ექ სპერ ტე ბის ეკატერინე გამახარიას და ლელა 
ხათრიძის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი ორი ანა ლი ტი კუ რი სტა ტი ა. ერ თერთ სტა ტი ა ში გა ა ნა ლი
ზე ბუ ლია პო ლი ტი კუ რი და სა ზო გა დო ებ რი ვი ნდო ბის მნიშ ვნე ლო ბა სა ქარ თვე ლო ში დე
მოკ რა ტი ის მდგრა დი გან ვი თა რე ბი სათ ვის და მო ცე მუ ლია უნ დობ ლო ბის დაძლევის კონ
კრე ტუ ლი სტრა ტე გი ე ბი. მე ო რე ში კი აღ წე რი ლია სა ქარ თვე ლო ში ძი რი თა დი პო ლი ტი კუ რი 
პარ ტი ე ბის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი 2020 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის თვის შე საძ ლო 
სა არ ჩევ ნო სის ტე მე ბის მო დე ლე ბი. სტა ტი ა ში მოყ ვა ნი ლია ამ მო დე ლე ბის შე საძ ლო სცე
ნა რე ბი და გავ ლე ნა სა ქარ თვე ლოს პო ლი ტი კურ ლან დშაფ ტსა და პო ლი ტი კურ გან ვი თა
რე ბა ზე და გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია მა თი შე სა ბა მი სო ბა სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ას თან.

ტრე ნინ გი: ად ვო კა ტი რ ე ბა მო ქა ლა ქე ე ბი სა და პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის აპ ლი კა ცი
ა ში ჩარ თვის მიზ ნით  ჩე ხი პარ ტნი ო რის მი ერ ფონ დი „სო ხუ მის“ თა ნამ შრომ ლე

ფონდი „სოხუმის“ 

ვებგვერდიდან

19.02.20

ორდღიან ვორკშოპზე 
კლარა კოზლოვამ ქართველ 
პარტნიორებს გაუზიარა 
თავისი ქვეყნის  ჩეხეთის 
გამოცდილება საარჩევნო 
ონლაინ მრიცხველის 
დანერგვასთან დაკავშირებით. 
შემუშავდა ადვოკატირების 
გეგმა, გაიწერა სამუშაო 
სტრატეგია.

ვორკშოპი გაიმართა ფონდი 
„სოხუმის“ თბილისის 
წარმომადგენლობის ოფისში. 
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ბის თვის ჩა ტა რე ბუ ლი ორ დღი ა ნი ტრე ნინ გი მიზ ნად ისა ხავ და კონ კრე ტუ ლი ად ვო
კა ტი რე ბის სტრა ტე გი ის და სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბას, ამომ რჩევ ლის რჩე ვის 
აპ ლი კა ცი ის შე სა ხებ პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბის ფარ თო ფე ნე ბის 
ინ ფორ მი რე ბის და მას ში მო ნა წი ლე ო ბის ინ ტე რე სის გაზ რდა. ტრე ნინ გზე გა ა ნა ლიზ
და ად ვო კა ტი რე ბის ჩა სა ტა რებ ლად ორ გა ნი ზა ცი ის ძლი ე რი და სუს ტი მხა რე ე ბი, შე
საძ ლო გა მოწ ვე ვე ბი თუ ხელ შემ წყო ბი ფაქ ტო რე ბი, გა ნი საზ ღვრა ად ვო კა ტი რე ბის 
კონ კრე ტუ ლი სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბი და მო კავ ში რე ე ბი. ასე ვე გა ი წე რა მოქ მე დე ბა თა ორი 
გან სხვა ვე ბუ ლი გეგ მა: 1. პო ლი ტი კურ პარ ტი ებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ად ვო კა ტი რე
ბის კამ პა ნია და 2. სა ზო გა დო ე ბის ფარ თო ფე ნე ბის კენ მი მარ თუ ლი ად ვო კა ტი რე ბის 
კამ პა ნი ა. ტრე ნინ გზე შე მუ შა ვე ბუ ლი დო კუ მენ ტე ბი წარ მო ად გენს ფონ დი „სო ხუ მის“ 
საგ ზაო რუ კას ად ვო კა ტი რე ბის მიზ ნე ბი სა და ამო ცა ნე ბის მი საღ წე ვად.

ტრე ნინ გი: „ონ ლა ინ და მე დი ა კამ პა ნი ის წარ მარ თვა აპ ლი კა ცი ის პო პუ ლა რი ზა ცი ის მიზ
ნით“. პო ლო ნე ლი ექ სპერ ტის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი ტრე ნინ გი მიზ ნად ისა ხავ და ფონ დი 
„სო ხუ მის“ თა ნამ შრომ ლე ბის თვის, პო ლო ნურ გა მოც დი ლე ბა ზე დაყ რდნო ბით, ონ ლა ინ 
და მე დი ა კამ პა ნი ე ბის წარ მა ტე ბუ ლი მა გა ლი თე ბის გაც ნო ბას, ამომ რჩევ ლის რჩე ვის აპ

ფონდი „სოხუმის“ 

ვებგვერდიდან

05.06.20

ონ ლა ინ ხმე ბის მრიცხ ვე ლი  რა მნიშ
ვნე ლო ბა აქვს? რო გორ მუ შა ობს? 

ამ ჯე რად ევ რო პუ ლი მო დე ლი წარ
მოდ გე ნი ლი იყო პო ლო ნე თის მა გა
ლით ზე. ამის შე სა ხებ სა ინ ტე რე სოდ, 
კონ კრე ტუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი გვერ დე
ბის მი მო ხილ ვით ისა უბ რა დოქ ტორ მა 
კა ტარ ჟი ნა ზე ლინ სკამ (სო ცი ო ლო გი ის 
ინ სტი ტუ ტი, ია გე ლო ნის უნი ვერ სი ტე
ტი). 
მან ვორ კშო პის მო ნა წი ლე ებს გა აც
ნო პო ლო ნე თის გა მოც დი ლე ბა VAA–ს 
(ონ ლა ინ ხმის ელექ ტრო ნუ ლი მრიცხ
ვე ლი) ინ ტეგ რი რე ბი სა და მი სი შე
დე გე ბის შე სა ხებ, ასე ვე მე დი ი სა და 
ონ ლა ინ პლატ ფორ მე ბის სა შუ ა ლე ბით 
VAA–ს გავ რცე ლე ბის პრაქ ტი კუ ლი ინ
სტრუ მენ ტე ბი. 



15

ლი კა ცი ის პო პუ ლა რი ზა ცი ის თვის კონ კრე ტუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბას. ტრე
ნინ გის მსვლე ლო ბი სას მო ნა წი ლე ებს მი ე ცათ შე საძ ლებ ლო ბა, გა ნე ხი ლათ ორ გა ნი ზა ცი
ის ში და რე სურ სე ბი, მე დი ა კამ პა ნი ის წარ მა ტე ბუ ლად წარ მარ თვის თვის ხე ლის შემ წყო ბი 
და ხე ლის შემ შლე ლი ფაქ ტო რე ბი. კამ პა ნი ის ეფექ ტი ა ნო ბის და მას შტა ბუ რო ბის უზ რუნ
ველ სა ყო ფად, გა ნი საზ ღვრა ჟურ ნა ლის ტებ თან, ტე ლე და ონ ლა ინ მე დი აპ ლატ ფორ მებ
თან თა ნამ შრომ ლო ბის სტრა ტე გი ე ბი, სო ცი ა ლუ რი ქსე ლის რე სურ სის მაქ სი მა ლუ რად 
გა მო ყე ნე ბის გზე ბი. 

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ვი შეგ რა დის ქვეყ ნე ბის ექ სპერ ტებ თან თა ნამ შრომ ლო ბამ, მა
თი ქვეყ ნე ბის პრაქ ტი კა ში არ სე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის და გაკ ვე თი ლე ბის გა ზი ა რე ბამ 
მნიშ ვნე ლოვ ნად შე უ წყო ხე ლი ფონდ „სო ხუმს“ ისე თი სტრა ტე გი ე ბის და მოქ მე დე ბე ბის 
გან საზ ღვრა ში, რა მაც შექ მნა აპ ლი კა ცი ით მო სახ ლე ო ბის და პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე
ბის და ინ ტე რე სე ბის და მა თი აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბის რე ა ლუ რი წი ნა პი რო ბა. პარ ტნი
ო რე ბის მი ერ გა ზი ა რე ბულ მა გა მოც დი ლე ბამ და წარ მოდ გე ნილ მა რე კო მენ და ცი ებ მა 
მნიშ ვნე ლოვ ნად შე ამ სუ ბუ ქა აპ ლი კა ცი ის და ნერ გვის პრო ცეს ში აღ მო ცე ნე ბუ ლი გა
მოწ ვე ვე ბი და უზ რუნ ველ ყო მო ქა ლა ქე ე ბის მაქ სი მა ლუ რი აქ ტი უ რო ბა და ინ ფორ მი
რე ბა არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ყვე ლა მთა ვა რი პო ლი ტი კუ რი სუ ბი ექ ტის პო ლი ტი კუ რი 
პროგ რა მის შე სა ხებ.
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თავიIII

პოლიტიკურპარტიებთან
თანამშრომლობა
აპლიკაციაშიჩართვისმიზნით

ეკა ტე რი ნე გა მა ხა რია

ფონ დი „სო ხუ მი“ პო ლი ტი კურ პარ ტი ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის მრა ვალ წლი ან ის ტო რი
ას ით ვლის. ორ გა ნი ზა ცია ჯერ კი დევ 2005 წლი დან აქ ტი უ რად მუ შა ობს წი ნა სა არ ჩევ
ნოდ და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს ამომ რჩევ ლის ინ ფორ მი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით. ფონ დის 
მი ერ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი „ა მომ რჩე ველ ქალ თა კლუ ბე ბი“ აქ ტი უ რად იყ ვნენ ჩარ თულ ნი 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის პროგ რა მე ბის გავ რცე ლე ბის და მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე
ბის საქ მე ში. პარ ტი ე ბის საპ როგ რა მო დო კუ მენ ტე ბის კრე ბუ ლის მომ ზა დე ბის და გავ
რცე ლე ბის გზით, სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბის თუ მრგვა ლი მა გი დე ბის ორ გა ნი ზე ბით, 
ორ გა ნი ზა ცია ხელს უწყობ და მო სახ ლე ო ბა სა და პო ლი ტი კურ პარ ტი ებს შო რის დი ა
ლო გის გაძ ლი ე რე ბას, აქ ტი უ რად ად ვო კა ტი რებ და პარ ტი ე ბის დღის წეს რიგ ში მო სახ
ლე ო ბის თვის აქ ტუ ა ლუ რი სა კი თხე ბი სა და სა ჭი რო ე ბე ბის ინ ტეგ რი რე ბას. 2006 წლი დან 
ფონ დი „სო ხუ მი“ თა ნამ შრომ ლობ და პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის „ქალ თა ფრთის“ წარ მო
მად გენ ლებ თან მა თი რო ლის გაძ ლი ე რე ბის და პო ლი ტი კურ პროგ რა მებ ში გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის სა კი თხე ბი სა და ქალ თა პრი ო რი ტე ტე ბის და სა ჭი რო ე ბე ბის გათ ვა ლის
წი ნე ბის მიზ ნით. პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის ად გი ლობ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ფონ დი „სო
ხუ მის“ თა ნამ შრომ ლო ბის მრა ვალ წლი ან მა და პო ლი ტი კუ რად სრუ ლი ად ნე იტ რა ლურ მა 
მიდ გო მამ სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რა აქ ტი ურ მუ შა ო ბას ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ ში 
არ ჩე ულ საკ რე ბუ ლოს წევ რებ თან გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის პო ლი ტი კის და ნერ გვის 
მი მარ თუ ლე ბით. 2013 წელს ორ გა ნი ზა ცი ამ ად გი ლობ რივ დო ნე ზე მო ახ დი ნა იმ დრო ის
თვის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის პირ ვე ლი ინ სტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ მის  „გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის საბ ჭო ე ბის“ პი ლო ტი რე ბა4 და შექ მნა გენ დერ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ად გი
ლობ რი ვი პო ლი ტი კის პირ ვე ლი პრე ცე დენ ტი. ფონ დი „სო ხუ მი“ უწყ ვე ტად აგ რძე ლებს 
აქ ტი ურ მუ შა ო ბას აღ ნიშ ნუ ლი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მე ქა ნიზ მის ინ სტი ტუ ცი უ რი 
გაძ ლი ე რე ბის მი მარ თუ ლე ბით. 

4 ფონდი „სოხუმის“ მიერ საკრებულოებთან შექმნილი პირველი „გენდერული თანასწორობის საბჭო-
ები“ მოქმედებდა 2013-2016 წლებში ქუთაისში, სენაკში, ოზურგეთსა და ბათუმში. 
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31.07.20
ფონ დის „სო ხუ მის“ თბი ლი სის წარ მო მად გენ ლო ბამ პო
ლი ტი კურ პარ ტი ებ თან შეხ ვედ რე ბი და ი წყო. პო ლი ტი
კუ რი პარ ტი ე ბის წარ მო მად გენ ლებმა გა მოთ ქვეს თა ნამ
შრომ ლო ბის სურ ვი ლი. 
შეხ ვედ რებ ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს შემ დეგ მა პარ ტი ებ მა: 
ეკა ბე სე ლი ას „პარ ტია სა მარ თლი ა ნო ბის თვის“, მო ქა ლა
ქე თა პო ლი ტი კუ რი გა ერ თი ა ნე ბა „ლე ლო სა ქარ თვე ლოს
თვის“, ახა ლი პო ლი ტი კუ რი ცენ ტრი „გირ ჩი“, „ერ თი ა ნი 
ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბა“, „ევ რო პუ ლი სა ქარ თვე ლო“.

20.08.20
დას რულ და პო ლი ტი კურ პარ ტი ებ თან შეხ ვედ რის ეტა პი. 
ფონ დი „სო ხუ მის“ თბი ლი სის წარ მო მად გენ ლო ბის თა ნამ
შრომ ლე ბი ამ ჯე რად ოთხი პარ ტი ის წევ რებს შეხ ვდნენ 
(„ქართ ულ ი ოც ნე ბა“, „ა ლე კო ელი საშ ვი ლი  მო ქა ლა ქე ე
ბი“, „ჩვე ნი სა ქარ თვე ლო  სო ლი და რო ბის ალი ან სი“, „რე
ფორ მე რი“). მათ მი ე წო და ინ ფორ მა ცია ონ ლა ინ  მრიცხ ვე
ლის და მი სი და ნერ გვის მნიშ ვნე ლო ბის შე სა ხებ. 

ფონდი „სოხუმის“ ვებგვერდიდან
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2020 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის თვის პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის „ხმის ონ ლა ინ 
მრიცხ ველ ში“ ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, ფონ დმა „სო ხუმ მა“ აირ ჩია კო მუ ნი კა
ცი ის ზე მო დან ქვე მოთ და ქვე მო დან ზე მოთ პა რა ლე ლუ რი სტრა ტე გი ა, რო მე ლიც გუ
ლის ხმობ და პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის სა თაო ოფი სებ თან და მათ უშუ ა ლო ლი დე რებ თან 
კო მუ ნი კა ცი ას, ასე ვე პარ ტი ის ად გი ლობ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ფონ დი „სო ხუ მის თვის“ 
უკ ვე ცნო ბილ პო ლი ტი კო სებ თან თა ნამ შრომ ლო ბას. ერ თი მხრივ, თა ვად პარ ტი უ ლი ლი
დე რე ბის თვის სრუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბამ მნიშ ვნე ლოვ ნად შე უ წყო ხე ლი პარ ტი ის 
მხრი დან და ინ ტე რე სე ბას, შემ დე გი კო მუ ნი კა ცი ის თვის პარ ტი ი დან გა მო ყო ფილ სა კონ
ტაქ ტო პირ თან პრო დუქ ტი ულ თა ნამ შრომ ლო ბას და წარ დგე ნი ლი კითხ ვა რის დრო უ ლად 
შევ სე ბას. ისეთ შემ თხვე ვებ ში კი, სა დაც რთულ დე ბო და ცენ ტრა ლურ დო ნე ზე პარ ტი ის 
ლი დე რებ თან ხელ მი საწ ვდო მო ბა და კო მუ ნი კა ცი ა, გა დამ წყვეტ როლს ას რუ ლებ დნენ 
პარ ტი ე ბის ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, რომ ლე ბიც კარ გად იც
ნობ დნენ ფონ დი „სო ხუ მის“ პო ლი ტი კურ ნე იტ რა ლი ტეტს და წლე ბის გან მავ ლო ბა ში 
ამომ რჩევ ლებ თან და პო ლი ტი კურ პარ ტი ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბით დაგ რო ვილ გა მოც
დი ლე ბას. მა თი ხელ შე წყო ბით ხდე ბო და პარ ტი ე ბის სა თაო ოფი სებ თან და კავ ში რე ბა და 
თა ნამ შრომ ლო ბის წა მო წყე ბა. 

აპ ლი კა ცი ა ში პარ ტი ე ბის ასახ ვის შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის გა მო აქ ტი უ რი კო მუ ნი
კა ცია მიმ დი ნა რე ობ და მხო ლოდ უკ ვე მოქ მედ, წი ნა სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნებ ზე მა ღა ლი 
რე ი ტინ გის მქო ნე პო ლი ტი კურ სუ ბი ექ ტებ თან და ასე ვე ახალ და რე გის ტრი რე ბულ პარ
ტი ებ თან, რომ ლე ბიც საკ მა ოდ აქ ტი უ რად პო ზი ცი ო ნი რებ დნენ სა არ ჩევ ნო მა რა თონ ში 
და მო ქა ლა ქე ე ბის მხრი დან მა ღალ ინ ტე რესს და ყუ რა დღე ბას იპყ რობ დნენ. სა ბო ლო ოდ, 
აპ ლი კა ცი ა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო ცა მეტ მა პო ლი ტი კურ მა პარ ტი ამ.5 

პარ ტი ე ბის თვის მი წო დე ბულ მა მაქ სი მა ლუ რად სრულ მა და გამ ჭვირ ვა ლე ინ ფორ მა ცი
ამ ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბის, პრო ექ ტის არ სის, მიზ ნე ბის, და ფი ნან სე ბის წყა როს და 
აპ ლი კა ცი ის პო პუ ლა რი ზა ცი ის თვის შერ ჩე უ ლი ფორ მე ბის შე სა ხებ მნიშ ვნე ლოვ ნად შე
უ წყო ხე ლი მა თი მხრი დან ორ გა ნი ზა ცი ის მი მართ სან დო ო ბის გაზ რდას. ხო ლო პარ ტი
ებ თან კო მუ ნი კა ცი ის თვის გა მო ყე ნე ბულ მა მრა ვალ მა ფორ მამ: მი მო წე რა, სა ტე ლე ფო ნო 
სა უბ რე ბი და უშუ ა ლო შეხ ვედ რე ბი  პრო დუქ ტი ულ თა ნამ შრომ ლო ბას და პარ ტი ე ბის
თვის მი წო დე ბუ ლი კითხ ვა რე ბის დრო უ ლად შევ სე ბას. 

ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ არ ჩე უ ლი სტრა ტე გია ით ვა ლის წი ნებ და კითხ ვარ ში ასა ხულ და
ხუ რულ კითხ ვებ ზე პარ ტი ე ბის მხრი დან პა სუ ხე ბის რო გორც  „კი, არა, ნა წი ლობ რივ 

5 ეკა ბესელია - პ.პ. „სამართლიანობისთვის“; მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება - „ლელო 
საქართველოსთვის“ (კომენტარები ამოღებულია პოლიტიკური პარტიის პროგრამიდან); „გირჩი“; 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“; „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია“; 
„ნინო ბურჯანაძე - ერთიანი საქართველო დემოკრატიული მოძრაობა“; „არჩევანი სამშობლოსათვის“; 
„თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა, გიორგი წულაია)“; „სტრატეგია აღმაშენებელი“ (კომენტარები 
ამოღებულია პოლიტიკური პროგრამიდან); ალეკო ელისაშვილი - მოქალაქეები“; „რეფორმერი“; 
რესპუბლიკური პარტია; ქართული ოცნება (არ გამოვიდა თანამშრომლობაზე. კითხვებზე პასუხი 
ამოღებულია პარტიის პოლიტიკური პროგრამიდან)
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ვე თან ხმე ბი“ ფორ მით გა ცე მას, ასე ვე ყო ვე ლი კითხ ვის ირ გვლივ მარ ტი ვი და მოკ ლედ 
ფორ მუ ლი რე ბუ ლი კო მენ ტა რე ბის გა კე თე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. პო ლი ტი კურ პარ ტი ებს, 
აპ ლი კა ცი ა ში მო ნა წი ლე ო ბით და ინ ტე რე სე ბის მიზ ნით, სა შუ ა ლე ბა მი ე ცათ, შე მო ე თა ვა
ზე ბი ნათ მა თი პარ ტი ის თვის აქ ტუ ა ლურ თე მა ზე „სა ვი ზი ტო“ კითხ ვა, რომ ლი თაც რამ
დე ნი მე პარ ტი ამ ისარ გებ ლა. 

აპ ლი კა ცი ის და ნერ გვის პრო ცეს ში ცალ სა ხად გა მო იკ ვე თა პარ ტი ე ბის მხრი დან აპ ლი
კა ცი ით და ინ ტე რე სე ბა, გან სა კუთ რე ბით კი ახა ლი და ნაკ ლე ბი ფი ნან სუ რი რე სურ
სის მქო ნე პარ ტი ე ბის გან, რომ ლებ საც აპ ლი კა ცია უქ მნი და კარგ შე საძ ლებ ლო ბას, 
მი ნი მა ლუ რი და ნა ხარ ჯე ბით და ძა ლის ხმე ვით გა ე ზარ დათ თა ვი ან თი ხილ ვა დო ბა და 
ცნო ბა დო ბა, მათ თვის ხელ საყ რე ლი ფორ მით მი ე წო დე ბი ნათ სათ ქმე ლი ამომ რჩევ ლის
თვის, და ე ინ ტე რე სე ბი ნათ ისი ნი და, შე სა ბა მი სად, გა ე ზარ დათ სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ
ნებ ში ამომ რჩე ველ თა მო ნა წი ლე ო ბის ინ ტე რე სი და მო ტი ვა ცი ა. წი ნა სა არ ჩევ ნო მა რა
თო ნის საკ მა ოდ ინ ტენ სი უ რი ხა სი ა თის და პო ლი ტი კუ რი ლი დე რე ბის მო უც ლე ლო ბის 
გა მო, ზო გი ერ თი პო ლი ტი კუ რი პარ ტია აპ ლი კა ცი ა ში მი თი თე ბულ და ხუ რულ კითხ ვებ
ზე პასუხების მარტივი გაცემით შე მო ი ფარ გლა და კო მენ ტა რე ბის თვის გან კუთ ვნი
ლი ფან ჯა რა ცა რი ე ლი და ტო ვა. თუმ ცა კო მენ ტა რის გა რე შე და ტო ვე ბუ ლი კითხ ვე ბის 
ნა წი ლი აპლიკაციაში, პო ლი ტი კუ რი პროგ რა მე ბის შეს წავ ლის შე დე გად, შე სა ბა მი სი 
ამო ნა რი დე ბით შე ივ სო.6 

მუ შა ო ბის პრო ცეს ში ასე ვე შე იმ ჩნე ო და ცალ კე უ ლი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის მხრი დან 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ინი ცი ა ტი ვე ბის მი მართ ან ტა გო ნის ტუ რი 
და სკეპ ტი კუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა და სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბის თვის მნიშ ვნე ლო
ვან სა კი თხებ ზე პო ზი ცი ის გა ზი ა რე ბის ნაკ ლე ბი მო ტი ვა ცი ა. აღ ნიშ ნუ ლი კი ცალ სა ხად 
ასუს ტებს რო გორც წი ნა სა არ ჩევ ნო პრო ცე სის გამ ჭვირ ვა ლო ბის და ღი ა ო ბის პრინ ციპს, 
ასე ვე ქმნის მო მა ვალ ში ამომ რჩევ ლის წი ნა შე ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის და ბა ლი ხა რის ხის 
რისკს და პო ლი ტი კურ პროგ რა მა ში გა ცე მუ ლი და პი რე ბე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბის მა ღალ 
ალ ბა თო ბას. 

მიღებულიგაკვეთილები

	ფონ დი „სო ხუ მის“ საქ მი ა ნო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბამ გა ა მარ ტი ვა პო ლი ტი კურ პარ ტი ებ
თან კავ ში რე ბის დამ ყა რე ბა და თა ნამ შრომ ლო ბის წა მო წყე ბა (პო ლი ტი კურ პარ ტი ებს 
მი ე წო დათ დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცია პრო ექ ტის მიზ ნის და ამო ცა ნე ბის, და ფი ნან სე ბის 
წყა როს და და გეგ მი ლი მოქ მე დე ბე ბის შე სა ხებ);

	კო მუ ნი კა ცი ის მრა ვალ ფე რო ვან მა მე თო დებ მა – ელ ფოს ტა, სა ტე ლე ფო ნო კო მუ ნი კა
ცი ა; შეხ ვედ რე ბი (ონ ლა ინ და რე ა ლურ სივ რცე ში) ხე ლი შე უწყ ვეს თა ნამ შრომ ლო ბის 
ეფექ ტი ა ნო ბას;

6 „ლელო საქართველოსთვის“; „სტრატეგია აღმაშენებელი“
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	ფონ დი „სო ხუ მის“ პო ლი ტი კურ მა ნე იტ რა ლი ტეტ მა და ურ თი ერ თო ბა ში მი უ კერ ძო
ებ ლო ბამ და დე ბი თი რო ლი შე ას რუ ლა პარ ტი ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის დამ ყა რე ბა ში;

	აპ ლი კა ცი ის პო პუ ლა რი ზა ცი ის თვის და გეგ მილ მა მრა ვალ ფე რო ვან მა მოქ მე დე ბებ მა 
კი დევ უფ რო და ა ინ ტე რე სა პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი; 

	პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის ლი დე რებ თან უშუ ა ლო კო მუ ნი კა ცი ამ კი დევ უფ რო ეფექ
ტი ა ნი გა ხა და თა ნამ შრომ ლო ბა; 

	მოხდა ნაკ ლე ბი ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის მქო ნე პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის შე და რე ბით 
მე ტი და ინ ტე რე სე ბა;

	აპ ლი კა ცი ის და ნერ გვის პრო ცეს ში გა მო იკ ვე თა ისე თი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის წარ
მო მად გენ ლე ბი, რომ ლე ბიც საკ მა ოდ ან ტა გო ნის ტუ რად იყ ვნენ გან წყო ბილ ნი არა
სამ თავ რო ბო სექ ტო რის მი მართ და არ იყ ვნენ და ინ ტე რე სე ბულ ნი თა ვი ან თი დღის 
წეს რი გის მო ქა ლა ქე თა ფარ თო ფე ნებ ში გავ რცე ლე ბით  მათ ჰყავ დათ თა ვი ან თი 
სპე ცი ფი კუ რი ელექ ტო რა ტი და მხო ლოდ მათ ზე ცდი ლობ დნენ გავ ლე ნის მოხ დე ნას.

ფონ დი „სო ხუ მი“ აგ რძე ლებს მუ შა ო ბას პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის მი ერ ამომ რჩე ველ
თათ ვის გა ცე მუ ლი და პი რე ბე ბის მი მართ ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის გაზ რდის მი მარ თუ ლე
ბით და უკ ვე არ ჩე უ ლი პარ ლა მენ ტის წევ რე ბის ყუ რა დღე ბის მიპყ რო ბას მო სახ ლე ო ბის
თვის პრი ო რი ტე ტულ და მნიშ ვნე ლო ვან სა კი თხებ ზე. 
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თავიIV

ამომრჩევლებთანგამართულისაინფორმაციო
შეხვედრები,როგორც„ონლაინხმის
მრიცხველის“პოპულარიზაციის
პროცესისნაწილი

ემა კამკია

პრო ექ ტში მკა ფი ოდ იყო გა წე რი ლი შე სა ბა მი სი სტრა ტე გია ონ ლა ინ მრიცხ ვე ლის პო პუ
ლა რი ზა ცი ი სა და ცნო ბა დო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად: მომ ზად და სა რეკ ლა მო ვი დე ორ გო
ლი, სა ინ ფორ მა ციო ფლა ე რე ბი  პლატ ფორ მის გა მო ყე ნე ბის დე ტა ლუ რი ინ სტრუქ ცი ით, 
ჩა ტარ და ტე ლე გა და ცე მე ბი, გან თავ სდა სა რეკ ლა მო ბა ნე რე ბი ინ ტერ ნეტ  სა ა გენ ტო ებ ში. 

ამ ღო ნის ძი ე ბე ბის პა რა ლე ლუ რად კი და ი გეგ მა შეხ ვედ რე ბი მო ქა ლა ქე თა სხვა დას ხვა 
ჯგუ ფის ინ ფორ მი რე ბის თვის, გან სა კუთ რე ბუ ლი ფო კუ სით შე და რე ბით მოწყ ვლად ჯგუ
ფებ ზე, ვი საც ნაკ ლე ბად მი უწ ვდე ბა ხე ლი ინ ტერ ნეტ რე სურ სებ ზე, ან ნაკ ლე ბია შან
სი, რომ გახ დეს პლატ ფორ მის მომ ხმა რე ბე ლი. შეხ ვედ რე ბი ჩა ტარ და სა ზო გა დო ე ბის 
სხვა დას ხვა ჯგუფ თან: ახალ გაზ რდე ბი, ქა ლე ბი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლე ბი, იძუ ლე ბით 
გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბი, სხვა დას ხვა პრო ფე სი უ ლი ჯგუ ფი (პე და გო გე ბი, ექი მე ბი, სა
ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე ბი და ა.შ.), კონ ფლიქ ტის გამ ყოფ ხაზ თან მცხოვ რე ბი მო ქა ლა ქე ე ბი. 
სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რებ მა მო იც ვა და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს შემ დე გი მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტე ბი: ქუ თა ი სი, სამ ტრე დი ა, თერ ჯო ლა, ზუგ დი დი, სე ნა კი, ხო ნი, წყალ ტუ ბო, ამ ბრო
ლა უ რი, ქო ბუ ლე თი, წა ლენ ჯი ხა, ბაღ და თი, ოზურ გე თი. სა ერ თო ჯამ ში, შეხ ვედ რებს 
და ეს წრო 1762 ამომ რჩე ვე ლი.

შეხ ვედ რე ბის ფორ მა ტი და სტრუქ ტუ რა: სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბი იყო შე სა ბა მი სად 
სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი, გა ნი საზ ღვრა მა თი ჩა ტა რე ბის ვა დე ბი, ხან გრძლი ვო ბა, დრო და 
ფორ მა ტი, ლო კა ცი ა, სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბი, გა ი წე რა მკა ფიო ინ სტრუქ ცი ე ბი ფა სი ლი ტა
ტო რე ბის თვის და შე ირ ჩა შე სა ბა მი სი უნარ ჩვე ვე ბის შემ სრუ ლებ ლე ბი. სა ინ ფორ მა ციო 
შეხ ვედ რე ბი შედ გე ბო და ორი ნა წი ლის გან. პირ ველ ნა წილ ში ხდე ბო და ხმის დათ ვლის 
ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მის თა ო ბა ზე ინ ფორ მი რე ბა და მი სი მოხ მა რე ბის პრინ ცი პე ბის 
დე ტა ლუ რი ახ სნა. მე ო რე ნა წი ლი წარ მო ად გენ და ინ ტე რაქ ტი ულ დი ა ლოგს მოწ ვე უ ლი 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის წარ მო მად გე ნელ თან და, სა მიზ ნე ჯგუ ფის სპე ცი ფი კი დან გა მომ
დი ნა რე, მი დი ო და კითხ ვა პა სუ ხის რე ჟიმ ში.

ანუ პრო ექ ტის ფარ გლებ ში მოხ და „ა მომ რჩევ ლის რჩე ვის აპ ლი კა ცი ის“ პო პუ ლა რი ზა ცია 
და ცნო ბა დო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა თა ვად ამომ რჩე ველ თა ჯგუ ფებ თან და სა არ ჩევ ნო სუ
ბი ექ ტებ თან უშუ ა ლო კო მუ ნი კა ცი ით.
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10.07.20
გა ი მარ თა ვორ კშო პი სა ჯა რო 
დის კუ სი ე ბის მო წყო ბა/ მარ თვას
თან და კავ ში რე ბით. ვორ კშო პი 
მიმ დი ნა რე ობ და შე რე უ ლი ფორ
მა ტით  მო ნა წი ლე თა ნა წი ლი 
ფონ დი „სო ხუ მის“ ოფის ში იმ
ყო ფე ბო და, ნა წი ლი კი სხვა
დას ხვა რე გი ო ნი დან ონ ლა ინ 
ჩა ერ თო ზუ მის პლატ ფორ მის 
მეშ ვე ო ბით. მათ ისა უბ რეს არ
სე ბულ გა მოწ ვე ვებ სა და პერ
სპექ ტი ვებ ზე, შექ მნეს სა მუ შაო 
გეგ მე ბის მო ნა ხა ზი და გა წე რეს 
სა მო მავ ლო საქ მი ა ნო ბა. ვორ
კშოპს უძღ ვე ბო და ეკა ტე რი ნე 
გა მა ხა რია  ფონ დი „სო ხუ მის“ 
თბი ლი სის წარ მო მად გენ ლო ბის 
ხელ მძღვა ნე ლი.

21.07.20
რო გორ უნ და ჩა ტარ დეს სა ჯა
რო დის კუ სი ე ბი? რა ინ ფორ მა
ცია უნ და მი ე წო დოს შეხ ვედ რის 
მო ნა წი ლე ებს ონ ლა ინ მრიცხ
ველ ზე, მის მნიშ ვნე ლო ბა ზე? 
ამის თა ო ბა ზე ფონ დი „სო ხუ
მის“ ოფის ში ჩა ტარ და შეხ ვედ რა 
მო ბი ლი ზა ტო რებ თან, რომ ლე
ბიც ჩარ თულ ნი არი ან პრო ექ
ტში. მათ დე ტა ლუ რად გა ნი ხი
ლეს და გეგ მი ლი სა ინ ფორ მა ციო 
შეხ ვედ რე ბის მიმ დი ნა რე ო ბა.

ფონდი „სოხუმის“ 

ვებგვერდიდან
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„ამ შეხ ვედ რებ ზე მოხ და ონ ლა ინ მრიცხ ვე ლის იდე ის, რო გორც ამომ რჩევ ლის 
ინ ფორ მი რე ბის თვის სა ჭი რო ინ სტრუ მენ ტის მი წო დე ბა, რა თა მო ქა ლა ქე უფ
რო ახ ლოს გა ეც ნოს პო ლი ტი კუ რი სუ ბი ექ ტე ბის პროგ რა მებს, შე საძ ლებ ლო ბა 
ჰქონ დეს, შე ა და როს მხა რე თა პო ზი ცი ე ბი მის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კი თხე
ბის გარ შე მო. ჩვე ნი მი ზა ნი იყო მა თი მო ტი ვი რე ბა და და ინ ტე რე სე ბა მო ცე მუ
ლი პლატ ფორ მით, ასე ვე მოწ ვე ულ პო ლი ტი კურ სუ ბი ექ ტთან ინ ტე რაქ ტი უ ლი 
დი ა ლო გის ფა სი ლი ტა ცი ა“; 

„შეხ ვედ რის მო ნა წი ლე ებს სხვა დას ხვა გან წყო ბა ჰქონ დათ. მო ქა ლა ქე ე ბის 
ნა წი ლი თა ვად გა მო ხა ტავ და ინ ტე რესს პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბის მი მართ 
და, რო გორც აღ ნიშ ნავ დნენ, მა ნამ დეც აქ ტი უ რად აკ ვირ დე ბოდ ნენ სა არ ჩევ
ნო დე ბა ტებს. ნა წილს კი არც და უ მა ლავს თა ვი სი ნი ჰი ლის ტუ რი გან წყო ბე
ბი და უნ დობ ლო ბა პო ლი ტი კუ რი სუ ბი ექ ტე ბის, ზო გა დად არ ჩევ ნე ბის თე მის 
მი მართ, თუმ ცა, უმე ტეს შემ თხვე ვა ში, მა თი მო ტი ვი რე ბა და პლატ ფორ მით 
და ინ ტე რე სე ბა მა ინც ხერ ხდე ბო და“;

„ჩვე ნი მი ზა ნი იყო ამომ რჩე ველ თა მაქ სი მა ლუ რად ფარ თო სპექ ტრის მოც ვა. 
ის კა ტე გო რი ა, ვი საც ჩვენ ვხვდე ბო დით (დევ ნი ლე ბი, სო ცი ა ლუ რად და უც
ვე ლე ბი და ა.შ.), შე იძ ლე ბა, ნაკ ლე ბა დაა ჩა ხე დუ ლი თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო
ლო გი ებ ში, მაგ რამ აქვს სა კუ თა რი სა ჭი რო ე ბე ბი და მო ლო დი ნე ბი. ის, რომ 
ისი ნი ინ ფორ მა ცი ას არ ჩევ ნე ბის სპე ცი ფი კა ზე, ელექ ტრო ნულ მრიცხ ველ ზე 
ის მენ დნენ ნე იტ რა ლუ რი მხა რის გან და არ მი დი ო და პო ლი ტი კუ რი აგი ტა ცი ა, 
ძა ლი ან პო ზი ტი უ რად იყო აღ ქმუ ლი და გა ზარ და მა თი და ინ ტე რე სე ბა“.

შეხ ვედ რე ბის ფა სი ლი ტა ტო რე ბი

მო ქა ლა ქე ე ბი ხაზ გას მით აღ ნიშ ნავ დნენ, რომ ზო გა დად ამ ჩნე ვენ ნე გა ტი ურ ტენ დენ ცი ას: 
არ ჩევ ნე ბის წინ ამომ რჩევ ლის კენ მი მარ თუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ნა კა დი კონ კუ რენ ტი სუ ბი
ექ ტე ბის „გა შა ვე ბით“ ხა სი ათ დე ბა და ნაკ ლე ბა დაა ახ სნი ლი, გან მარ ტე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი 
პარ ტი ე ბის პროგ რა მე ბი, მა თი ორი ენ ტი რე ბი სა ში ნაო თუ სა გა რეო პო ლი ტი კის, გა ნათ
ლე ბის, ეკო ნო მი კუ რი პლატ ფორ მე ბის და სხვა მი მარ თუ ლე ბით. ამი ტომ ეს შეხ ვედ რე ბი 
მათ თვის ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო ორი ფაქ ტო რის გა მო: მი ი ღეს დე ტა ლუ რი ინ ფორ
მა ცია ონ ლა ინ პლატ ფორ მის გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბის თა ო ბა ზე და პო ლი ტი კურ 
სუ ბი ექ ტებ თან გა მარ თეს უშუ ა ლო დი ა ლო გი, და უს ვეს მათ თვის სა ინ ტე რე სო კითხ ვე ბი.

„ხში რად ქარ თულ სა ზო გა დო ე ბა ზე სა უბ რი სას იკ ვე თე ბა მო საზ რე ბა, რომ ქარ
თვე ლე ბი პო ლი ტი კუ რად აქ ტი უ რე ბი არი ან, აქვთ გარ კვე უ ლი პო ლი ტი კუ რი 
დღის წეს რი გის „დაკ ვე თა“, რის სა პა სუ ხო დაც, ხში რად პო ლი ტი კუ რი პარ ტი
ე ბი „სო ცი ა ლუ რი სა სურ ვე ლო ბის“ ფაქ ტო რის გავ ლე ნით, ამომ რჩე ველს სთა
ვა ზო ბენ თე მებს და პროგ რა მებს, რო მლ ებშიც თა ვა დაც უჭირთ ორი ენ ტა ცი ა. 
ამი ტო მაც ბევ რი სა არ ჩევ ნო და პი რე ბა მო ქა ლა ქე ე ბის თვის შე თა ვა ზე ბუ ლი სა
ტყუ ა რა ა, რო მე ლიც აქ ტუ ა ლო ბას კარ გავს არ ჩევ ნე ბის დამ თავ რე ბის თა ნა ვე. 
სამ წუ ხა როდ, „მო ი კოჭ ლებს“ კულ ტუ რა, რომ პო ლი ტი კუ რი სუ ბი ექ ტი იყოს 
ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი თა ვი სი და პი რე ბე ბის შეს რუ ლე ბის სა კითხ ში და ამომ რჩე
ვე ლი პრინ ცი პუ ლად მო ი თხოვ დეს მის თვის მი ცე მუ ლი პი რო ბის შეს რუ ლე ბას“.

შეხ ვედ რის მო ნა წი ლე სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის  
ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნე ლი
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სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბის მა ხა სი ა თე ბე ლი იყო ის, რომ უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყო 
სხვა დას ხვა პარ ტი ის წარ მო მად გენ ლე ბის უშუ ა ლო დი ა ლო გი ამომ რჩე ველ თან. ხში რად 
სა არ ჩევ ნო სუ ბი ექ ტე ბი, გან სა კუთ რე ბით ახა ლი პო ლი ტი კუ რი ძა ლის ან ოპო ზი ცი უ
რი პარ ტი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი წუ წუ ნე ბენ იმა ზე, რომ მათ არა აქვთ, ან ნაკ ლე ბად 
აქვთ შე საძ ლებ ლო ბა, საკ მა რი სად წარ მო ა ჩი ნონ სა კუ თა რი თა ვი მე დი ა ში, პო ლი ტი კურ 
დე ბა ტებ ში და ამის გა მო არა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში იმ ყო ფე ბი ან მე დი ამ ხარ და ჭე რით „გა
ნე ბივ რე ბულ“ პო ლი ტი კურ ძა ლებ თან მი მარ თე ბით. შეხ ვედ რებ მა ეს ვა კუ უ მი ამო ავ სო 
იმ კუ თხით, რომ ამომ რჩე ველ თან კო მუ ნი კა ცი ის თვის პლატ ფორ მა ში მო ნა წი ლე ნე ბის
მი ე რი სა არ ჩევ ნო სუ ბი ექ ტის თვის „გამ ტა რი“ იყო ფონ დი „სო ხუ მი“ და მათ ხვდე ბო დათ 
კე თილ გან წყო ბი ლი სივ რცე ჯან სა ღი დის კუ სი ე ბის თვის, სა დაც იყო კრი ტი კუ ლი გან წყო
ბაც, ყვე ლა ზე აქ ტუ ა ლუ რი თე მე ბის წა მო წე ვა, დი ა ლო გი. 

პრო ექ ტის და წყე ბი დან ვე, ორ გა ნი ზა ცია აქ ტი ურ თა ნამ შრომ ლო ბას სთა ვა ზობ და ყვე ლა 
პო ლი ტი კურ სუ ბი ექტს, ვინც გა მო ხა ტა სურ ვი ლი, შეხ ვედ რო და მო ქა ლა ქე ებს, სა დაც 
ელექ ტრო ნუ ლი ხმის მრიცხ ვე ლის პო პუ ლა რი ზა ცი ის გარ და, ეძ ლე ო დათ შე საძ ლებ ლო
ბა, ესა უბ რათ პარ ტი ის პროგ რა მა ზე, მო ეს მი ნათ ამომ რჩევ ლის დაკ ვე თა, გაც ნო ბოდ ნენ 
მო ქა ლა ქე თა გან წყო ბებს ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა რე სო ცი ა ლუ რ, პო ლი ტი კუ რ პრო ცე სე ბზე. 
სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბი ამ თა ნამ შრომ ლო ბის მომ დევ ნო ეტა პი იყო.

თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ იმ გა მოც დი ლე ბას, რომ პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი ნაკ ლე ბად არი
ან ორი ენ ტი რე ბუ ლი პროგ რა მულ სტან დარ ტებ ზე, უფ რო მე ტად „ნა დი რო ბენ“ ამომ
რჩევ ლის თვის მეტ ნაკ ლე ბად აქ ტუ ა ლურ თე მებ ზე და ამ თე მებ ზე „მორ გე ბით“ ცდი ლო
ბენ, „მო ი გონ“ ამომ რჩევ ლის გუ ლი, ამის შე სა ბა მი სად, მა თი წი ნა სა არ ჩევ ნო და პი რე ბე
ბიც ყვე ლა ზე პო პუ ლა რუ ლი თე მე ბის ირ გვლივ ტრი ა ლებს. შეხ ვედ რებ ზე პო ლი ტი კუ რი 
სუ ბი ექ ტე ბი შეზ ღუ დუ ლი იყ ვნენ იმით, რომ ვერ „გა და უხ ვევ დნენ“ მათ მი ერ პლატ ფორ
მა ზე და ფიქ სი რე ბულ პო ზი ცი ებს.

„პო ლი ტი კუ რი არ ჩე ვა ნი ხომ უფ რო იმის მი ხედ ვით კეთ დე ბა, რამ დე ნად უფ
რო მოს წონს ამომ რჩე ველს პი როვ ნუ ლად ესა თუ ის კან დი და ტი, ან პარ ტი ის 
წამ ყვა ნი სა ხე ე ბი რამ დე ნად იწ ვე ვენ მის სიმ პა თი ებს. ნაკ ლე ბი მნიშ ვნე ლო ბა 
ენი ჭე ბა არ გუ მენ ტებს, მწყობრ პროგ რა მებს. ამ კუ თხით ეს შეხ ვედ რე ბი პარ
ტი ე ბის თვი საც სა სარ გებ ლო იყო, იმის თვის, რომ მე ტი პა სუ ხის მგებ ლო ბით 
მო ე კი დონ ამომ რჩე ველ თან ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბას და მწყობრ პროგ რა მებს. 
ერ თერთ შეხ ვედ რა ზე პო ლი ტი კუ რი სუ ბი ექ ტის წარ მო მად გე ნელ მა აღ მო ა ჩი
ნა, რომ პლატ ფორ მა ზე მი სი პარ ტი ის მი ერ და ფიქ სი რე ბუ ლი პა სუ ხი მის თვი
საც კი უცხო და მო უ ლოდ ნე ლი იყო“.

პრო ექ ტის მო ნა წი ლის კო მენ ტა რი

„სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ე ბის სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე, ყუ რა დღე ბის მიღ მა 
რჩე ბი ან შე და რე ბით ახალ გაზ რდა პო ლი ტი კუ რი სუ ბი ექ ტე ბი, ისი ნი, ვი საც 
ნაკ ლე ბი რე სურ სი აქვთ, რომ სა ზო გა დო ე ბას გა აც ნონ თა ვი, სა კუ თა რი ხედ ვა 
და პო ზი ცი ე ბი და მი ი ღონ უკუ კავ ში რი, მო ის მი ნონ ჩვე ნი სა ჭი რო ე ბე ბი, რას 
ვე ლო დე ბით ჩვენ და რა მიგ ვაჩ ნია ყვე ლა ზე სა ჭირ ბო რო ტოდ. ამ შეხ ვედ რამ 
ბევრ კითხ ვას გას ცა პა სუ ხი ორი ვე მხა რის თვის“.

შეხ ვედ რის მო ნა წი ლის კო მენ ტა რი
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„ონ ლა ინ ხმის მი ცე მის ელექ ტრო ნუ ლი მრიცხ ვე ლი ერთ სივ რცე ში უყ რის 
თავს პო ლი ტი კუ რი სუ ბი ექ ტე ბის „პრო დუქტს“ და ამომ რჩე ველს აქვს სა შუ
ა ლე ბა, გა ეც ნოს მათ პო ზი ცი ებს, მი უ სა და გოს სა კუ თარ ხედ ვებს და ნა ხოს 
სა კუ თა რი პო ლი ტი კუ რი გე მოვ ნე ბის სა პა სუ ხო ხედ ვე ბი და და პი რე ბე ბი. ეს 
გან სა კუთ რე ბით მომ წონს ამ პლატ ფორ მა ზე“.

შეხ ვედ რის მო ნა წი ლის კო მენ ტა რი

პო ლი ტი კუ რი სუ ბი ექ ტე ბის თვის ყვე ლა ზე ხში რად დას მუ ლი კითხ ვე ბი: შეხ ვედ რებ ზე, სა
მიზ ნე ჯგუ ფის სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე, დას მუ ლი კითხ ვე ბი შე ე ხე ბო და ჯან დაც ვის, 
სო ცი ა ლუ რი დაც ვის, ბი ნათ მე სა კუთ რე ო ბის, კო მუ ნა ლუ რი გა და სა ხა დე ბის და სხვა სო
ცი ა ლურ სა კი თხებს. ხში რად ის მე ბო და სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბე ბის მიზ ნობ რი ო ბის, ოჯა
ხე ბის ხე ლახ ლა გა და მოწ მე ბის სა კი თხი, რად გან მო ქა ლა ქე თა შე ფა სე ბით, ძა ლი ან უჭირთ 
ადა მი ა ნებს, რომ ლებ საც სა არ სე ბო მი ნი მუ მიც კი არ აქვთ და ამ დროს სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბე ბის მიღ მა არი ან დარ ჩე ნი ლე ბი. მა თი აზ რით, ამ მი მარ თუ ლე ბით სო ცი ა ლუ რი 
სა მარ თლი ა ნო ბის პრინ ცი პის დაც ვის სა კი თხის სა თა ნა დო გა აქ ტი უ რე ბა პო ლი ტი კუ რი 
სუ ბი ექ ტე ბის დღის წეს რიგ ში უნ და დად გეს. გან სა კუთ რე ბით იმ პი რო ბებ ში, რო ცა კო
ვიდ 19ის მძი მე სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი შე დე გე ბი ჯერ კი დევ შე სას წავ ლი ა.

კულ ტუ რის მუ შა კებ თან შეხ ვედ რა ზე და ფიქ სირ და, რომ კულ ტუ რის სფე როს წა მო წე
ვა ყვე ლა წი ნა სა არ ჩევ ნო შეხ ვედ რის „მო დუ რი“ თე მა ა, რა საც შემ დეგ ას რუ ლე ბა არ 
უწე რი ა, ამი ტომ მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის, რომ ეს პლატ ფორ მა დო კუ მენ ტი რე ბუ ლად იძ
ლე ვა სა შუ ა ლე ბას, შე ა და რონ, რე ა ლუ რად ვინ თვლის პრი ო რი ტე ტუ ლად კულ ტუ რის 
სა კი თხებს და რას უნ და ელო დონ, გან სხვა ვე ბით ამა თუ იმ კან დი და ტის „სა არ ჩევ ნო 
სურ ვი ლე ბის გან“, რო მე ლიც ყო ველ თვის არ გა მო ხა ტავს პო ლი ტი კუ რი ძა ლის რე ა ლურ 
პო ზი ცი ას. შეხ ვედ რის მო ნა წი ლე ებ მა სა კუ თარ პრობ ლე მებ ზეც ისა უბ რეს, მა თი აზ რით, 
და ბა ლი ხელ ფა სე ბი კულ ტუ რის მუ შა კე ბის თვის ნიშ ნავს იმას, რომ სა ხელ მწი ფო პა ტივს 
არ სცემს, არ აფა სებს კულ ტუ რას, რაც ძა ლი ან გულ და საწყ ვე ტი ა.

„მო სახ ლე ო ბას სჭირ დე ბა თა ვი სუ ფა ლი სივ რცე, სა დაც თა ვად ისა უბ რებს. 
სა ზო გა დო ე ბა უფ რო ხში რად არის მსმე ნე ლის როლ ში და მას შე კითხ ვე ბის 
დას მის სა შუ ა ლე ბა ან არ აქვს, ან არ უს მე ნენ. პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ჩა ტა
რე ბუ ლი სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბის „მთა ვა რი პერ სო ნა ჟი“ იყო მო სახ ლე
ო ბა, რა მაც კარ გი შე დე გი მოგ ვცა  დის კუ სია იყო ძა ლი ან ინ ტე რაქ ტი უ ლი. 
გარ და ამი სა, დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, ეს შეხ ვედ რა რომ არ ყო ფი ლი ყო, ბევ რი 
მათ გა ნი ვერ გა ი გებ და და არ და ინ ტე რეს დე ბო და ონ ლა ინ ხმის მრიცხ ვე ლით. 
მათ ბევ რი კითხ ვა დას ვეს, ბუკ ლე ტე ბიც წა ი ღეს, რომ ახ ლობ ლე ბის თვის გა
და ე ცათ. ინ ფორ მა ცი ის გავრცელებაც ითა ვეს“;

„ხან დაზ მულ მა ქალ ბა ტო ნებ მა წა ი ღეს ფლა ე რე ბი, შვი ლებს, შვი ლიშ ვი ლებს 
ვთხოვთ და შეგ ვავ სე ბი ნე ბე ნო“; 

„ძა ლი ან მიმ ზიდ ვე ლი იყო ის, რომ პლატ ფორ მის თვის არა აქვს მნიშ ვნე ლო ბა 
შენს ასაკს, პრო ფე სი ას, რა სტა ტუ სის მა ტა რე ბე ლი ხარ. პო ზი ტი უ რად იყო 
აღ ქმუ ლი მი სი პო ლი ტი კუ რად ნე იტ რა ლუ რი არ სი“.

შეხ ვედ რე ბის ფა სი ლი ტა ტო რე ბის კო მენ ტა რე ბი
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„მო ქა ლა ქე თა გარ კვე ულ მა ნა წილ მა პრო ექ ტის ფარ გლებ ში უფ რო მე ტი თა
ნამ შრომ ლო ბის სურ ვი ლიც და ა ფიქ სი რა. მა თი აზ რით, კარ გი იქ ნე ბო და, მა
თაც ჰქო ნო დათ სა შუ ა ლე ბა, შე ე თა ვა ზე ბი ნათ მათ თვის სა ინ ტე რე სო კითხ ვე ბი 
და იძებ ნე ბო დეს მათ ზე პა სუ ხი“; 

„ჩვენ თან არ არის ისე, რომ ოღონდ მი ი ღონ ინ ფორ მა ცია და იმ წამ სვე ეფექ
ტუ რად გა მო ი ყე ნონ. ამას სა თა ნა დო ჩვე ვა უნ და. შე და რე ბით უფ რო სი ასა
კის ადა მი ა ნებს ცო ცხა ლი შეხ ვედ რე ბი ურ ჩევ ნი ათ. თა ნაც მნიშ ვნე ლო ბა აქვს, 
რო მელ სო ცი ა ლურ ჯგუფ ზეა სა უ ბა რი, ასე ვე  რამ დე ნად ენ დო ბი ან მას, 
ვინც ორ გა ნი ზე ბას უკე თებს შეხ ვედ რას“.

შეხ ვედ რე ბის ფა სი ლი ტა ტო რე ბის კო მენ ტა რე ბი

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბის შე დე გებ სა და მი ღე
ბულ გა კვე თი ლებ ზე სა უბ რი სას შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ მა თი სა შუ ა ლე ბით მოხ და ხმის 
დათ ვლის ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მის პო პუ ლა რი ზა ცია და ცნო ბა დო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, 
რაც შე საძ ლე ბე ლი გახ და ამომ რჩე ველ თა ჯგუ ფებ თან, სა არ ჩევ ნო სუ ბი ექ ტებ თან უშუ
ა ლო კო მუ ნი კა ცი ით.

 გაჩ ნდა მო ქა ლა ქე თა გა აზ რე ბუ ლი არ ჩე ვა ნის მე ტი შე საძ ლებ ლო ბა იმით, რომ სა ინ
ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბით გა ი ზარ და „ა მომ რჩე ველ თა რჩე ვის აპ ლი კა ცი ის“ შე სა ხებ ინ
ფორ მი რე ბუ ლი მო ქა ლა ქე ე ბის რა ო დე ნო ბა.

 სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რის მო ნა წი ლე ებ მა მი ი ღეს ამომ წუ რა ვი ინ ფორ მა ცია 
„ონ ლა ინ ხმის მრიცხ ვე ლის“ აპ ლი კა ცი ის რე სურ სის თა ო ბა ზე: პრო ექ ტის შემ სრუ ლებ
ლე ბის მხრი დან ხდე ბო და აპ ლი კა ცი ის გა მო ყე ნე ბის წე სე ბის მოკ ლე და გა სა გებ ენა ზე 
ახ სნა და გაც ნო ბა.

 ამომ რჩევ ლებ მა გა აც ნო ბი ე რეს, რომ კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მის შემ დეგ გა ი გე ბენ, თუ 
რო მე ლი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის პროგ რა მა და ხედ ვა ემ თხვე ვა მათ პო ზი ცი ას და ეს შე
საძ ლებ ლო ბას მის ცემთ, შემ დგომ ში გა ა კე თონ უფ რო გა აზ რე ბუ ლი არ ჩე ვა ნი.

 გა მოჩ ნდა, რომ მო სახ ლე ო ბის ნა წი ლი და ინ ტე რე სე ბუ ლია ახა ლი ინ ფორ მა ცი  ის მი ღე
ბით, ხო ლო ნა წი ლი ინ დი ფე რენ ტუ ლია და ყვე ლა შეხ ვედ რას აი გი ვებს სა არ ჩევ ნო აგი
ტა ცი ას თან, ამი ტომ სა ჭი რო ხდე ბო და პრო ექ ტის პო ლი ტი კუ რად ნე იტ რა ლუ რი ბუ ნე ბის 
ხაზ გას მა.

მო ქა ლა ქე თა სპე ცი ფი კუ რი ჯგუ ფე ბი და მა თი ინ ტე რე სე ბი  რო ცა შეხ ვედ რის მო ნა
წი ლე თა უმ რავ ლე სო ბა იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რი იყო, ცხა დი ა, ისი ნი მე ტად 
და ა ინ ტე რე სა სა კი თხებ მა, რომ ლე ბიც დევ ნი ლებს ეხე ბო და. მათ თვის სა ინ ტე რე სო იყო 
კონ ფლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბის, იგ პთა მი მართ პო ლი ტი კის სა კი თხე ბი. არ და უ მა ლავთ, 
რომ ძა ლი ან მიმ ზიდ ვე ლი იყო ის, რომ პლატ ფორ მა ასა ხავ და მათ თვის მნიშ ვნე ლო ვან 
სა კითხ თა დიდ სპექტრს.

სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბის შეზ ღუდ ვე ბი  პან დე მი ით გა მოწ ვე უ ლი შეზ ღუდ ვე ბის გა
მო პრო ექ ტში და გეგ მი ლი სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბი გარ კვე უ ლი პე რი ო დის შემ დეგ 
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კითხ ვის ქვეშ დად გა. და ხუ რულ სივ რცე ში მხო ლოდ მა თი ნა წი ლის ჩა ტა რე ბა მო ხერ ხდა. 
და ნარ ჩე ნი შეხ ვედ რე ბი გაიმართა დად გე ნი ლი რე გუ ლა ცი ე ბის დაც ვით, ღია სივ რცე ში. 
შექ მნი ლი მდგო მა რე ო ბი დან გა მომ დი ნა რე, შეხ ვედ რის და გეგ მვა და წაყ ვა ნა ხდე ბო და 
გან სა კუთ რე ბუ ლი სიფ რთხი ლით და უსაფ რთხო ე ბის ყვე ლა ზო მის დაც ვით. თი თო ე ულ 
მო ნა წი ლეს გა და ე ცა სპე ცი ა ლუ რად დამ ზა დე ბუ ლი პირ ბა დე ე ბი, სას მე ლი წყა ლი და სა
დე ზინ ფექ ციო სა შუ ა ლე ბე ბი. და ცუ ლი იყო ყვე ლა რე კო მენ და ცი ა, რა საც კო ვიდ19 გავ
რცე ლე ბის პრე ვენ ცია ით ვა ლის წი ნებს.

მე თო დო ლო გი უ რი გათ ვლა  ს ა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბის სა კი თხი 
აგე ბუ ლი იყო იმა ზე, რომ არის მო ქა ლა ქე თა გარ კვე უ ლი კა ტე გო რი ა, რო მე ლიც ნაკ
ლე ბად „მე გობ რობს“ თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ებ თან და ისი ნი ან ვერ მი ი ღებ დნენ ინ
ფორ მა ცი ას ელექ ტრო ნულ მრიცხ ველ ზე, ან ვერ ისარ გებ ლებ დნენ ამ ინ სტრუ მენ ტით. 
ეს მეტ წი ლად ეხე ბა სო ცი ა ლუ რად მოწყ ვლად ჯგუ ფებს და მო ქა ლა ქე თა შე და რე ბით 
უფ როს ასა კობ რივ კა ტე გო რი ას. მა თი მო ზიდ ვა მოხ და ოჯა ხის ახალ გაზ რდა წევ რებ თან 
კო ო პე რა ცი ით.

მხედ ვე ლო ბა ში იყო მი სა ღე ბი ის, რომ პლატ ფორ მა არის ძა ლი ან ახა ლი და სპე ცი ფი კუ
რი პრო დუქ ტი, რომ ლის ცნო ბა დო ბა ნაკ ლე ბია და მი სი მოკ ლე დრო ში მი ღე ბა მო ქა ლა
ქე ე ბის გარ კვე ულ ნა წილს გა უ ჭირ დე ბო და, ან დას ჭირ დე ბო და და მა ტე ბი თი ინ სტრუქ
ცი ე ბი და „ცო ცხა ლი“ ახ სნა, რა ტომ არის ის სა ინ ტე რე სო და რას მის ცემს, რო გორც 
პლატ ფორ მის მომ ხმა რე ბელს. ასე ვე სა ჭი რო ხდე ბო და და მა ტე ბით ახ სნა გან მარ ტე ბე ბი, 
რომ მა თი ინ ტერ ვენ ცია ბო ლომ დე ანო ნი მუ რია და და ცუ ლია კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბის 
პრინ ცი პი. მთლი ა ნად გა მო რი ცხუ ლია მა თი პო ლი ტი კუ რი გე მოვ ნე ბის სა კი თხის გა სა
ჯა რო ე ბა. უნ და ით ქვას, რომ ეს სა კი თხი საკ მა ოდ ბევ რი ადა მი ა ნის შფოთ ვას იწ ვევ და.

მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მი მართ გან სა კუთ რე ბუ ლი აქ ტი უ რო ბით და მიმ ღებ ლო ბით გა
მო ირ ჩე ოდ ნენ ახალ გაზ რდე ბი, მათ შო რის ისი ნიც, ვინც ჯერ ვერ ღე ბუ ლობს მო ნა წი
ლე ო ბას არ ჩევ ნებ ში. პრო ექტს, ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად, პო ზი ტი უ რი გავ ლე ნა ექ ნე ბა მა თი 
სა არ ჩევ ნო კულ ტუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე.

სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რებ ზე ხდე ბო და იმ სა კი თხის ხაზ გას მა, რომ პრო ცე სი გაგ რძელ
დე ბა არ ჩევ ნე ბის შემ დგომ, რო დე საც ამომ რჩე ველს შე ეძ ლე ბა, პარ ლა მენ ტში მოხ ვედ
რილ პო ლი ტი კურ ძა ლებს შე ახ სე ნოს მა თი პროგ რა მე ბი და მოს თხო ვოს მათი შეს რუ ლე
ბა, თუმ ცა ამ ნა წილ ში მა თი ნი ჰი ლიზ მი თვალ ში სა ცე მი იყო. 

ამომ რჩევ ლებ თან უშუ ა ლო შეხ ვედ რე ბით მიღ წე ულ იქ ნა და სა ხუ ლი მი ზა ნი  მოხ და 
ელექ ტრო ნუ ლი ხმის მრიცხ ვე ლის პო პუ ლა რი ზა ცი ა, მი სი სარ გებ ლო ბის პრინ ცი პის ახ
სნა მო ქა ლა ქე თა სხვა დას ხვა ფე ნის თვის; ახა ლი, უფ რო მა ღა ლი პო ლი ტი კუ რი კულ
ტუ რის ჩა ნა სა ხე ბის ხელ შე წყო ბა, მო ქა ლა ქე თა ნი ჰი ლიზ მის დაძ ლე ვის მცდე ლო ბა და 
არ ჩევ ნე ბის მი მართ ინ ტე რე სის და ლო ი ა ლო ბის გაზ რდა.

ფონ დი „სოხუმის“ მი მართ ლო ი ა ლო ბა და სან დო ო ბის მო მენ ტი  სა ინ ფორ მა ციო შეხ
ვედ რე ბის მო ნა წი ლე თა გარ კვე უ ლი რა ო დე ნო ბა ფონ დის მრა ვალ რი ცხო ვა ნი ბე ნე ფი ცი
ა რე ბის ნა წილს წარ მო ად გენ და. ისი ნი ენ დო ბი ან ორ გა ნი ზა ცი ას და სი ახ ლე, რო მე ლიც 
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მათ მი ერ იყო ინი ცი რე ბუ ლი, იწ ვევ და ნდო ბას და ინ ტე რესს. მა თი ვე დახ მა რე ბით გან
ხორ ცი ელ და ინ ფორ მა ცი ის რეპ ლი კა ცი ა. სა ინ ფორ მა ციო ფლა ე რე ბით შე ი ა რა ღე ბუ ლი 
ეს კა ტე გო რია უკ ვე თა ვის მიკ რო სო ცი უმ ში გახ და ინ ფორ მა ცი ის გამ ტა რი ონ ლა ინ ხმის 
მრიცხ ვე ლის თა ო ბა ზე. 

თა ნა ბა რი სას ტარ ტო პი რო ბე ბი  მო ქა ლა ქე თა გარ კვე უ ლი კა ტე გო რი ის თვის მიმ ზიდ
ვე ლი იყო ის, რომ პლატ ფორ მით მო სარ გებ ლე ყვე ლა პი რი, მი უ ხე და ვად თა ვი სი წარ
მო მავ ლო ბი სა, სო ცი ა ლუ რი და ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი კა პი ტა ლი სა, თა ნა ბარ სას ტარ ტო 
პი რო ბებ შია ნე ბის მი ერ სხვა პირ თან. ეს ზრდის მათ ინ ტე რესს პლატ ფორ მის მი მართ და 
ანე იტ რა ლებს სა კითხს, რომ მოწყ ვლად ჯგუ ფებს ნაკ ლე ბი აქვთ ინ ფორ მა ცი ის მიმ ღებ
ლო ბა და მი სი ინ ტერ პრე ტი რე ბის უნა რე ბი; ასევე ნი ჰი ლიზმს და მო საზ რე ბას, რომ მა თი 
აქ ტი უ რო ბით მა ინც არა ფე რი შე იც ვლე ბა.

ანო ნი მუ რო ბა  შეხ ვედ რის მო ნა წი ლე თა დი დი ნა წი ლი ინ ტე რეს დე ბო და: ხომ იქ ნე ბა და
ცუ ლი კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბა და რამ დე ნად შე იძ ლე ბა იმ პი როვ ნე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა, 
ვინც შე ავ სო კითხ ვა რი. პლატ ფორ მის სარ გებ ლო ბი სას ანო ნი მუ რო ბის დაც ვის პრინ ცი
პი მათ თვის ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო.

სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი მა ხა სი ა თე ბე ლი იყო სხვა დას ხვა პარ ტი ის 
წარ მო მად გენ ლე ბის უშუ ა ლო დი ა ლო გის უზრუნველყოფა ამომ რჩე ველ თან. შეხ ვედ რე
ბის მო ნა წი ლე პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად გა უს
ვეს ხა ზი იმას, რომ თა ვად პლატ ფორ მის იდე ამ, რო მე ლიც პირ ვე ლა დი იყო ამ შეხ ვედ
რებ ზე, გარ კვე ულ წი ლად, „ხი დის“ რო ლი შე ას რუ ლა ამომ რჩევ ლებ თან კო მუ ნი კა ცი ის 
და უშუ ა ლო დი ა ლო გის პრო ცეს ში, რო მე ლიც მიმ დი ნა რე ობ და ფონ დის მი ერ შერ ჩე უ ლი 
ნე იტ რა ლუ რი ფა სი ლი ტა ტო რე ბის მო ნა წი ლე ო ბით.
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თავიV

მასმედიასთანმუშაობა

ლალი შენგელია

მასმედიისროლისაზოგადოებრივიაზრისშექმნაში

მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა მუ შაო ჩა ტარ და.

კარ გი შე დე გე ბი მი ვი ღეთ. 

წარ მა ტე ბა ში თა ვი სი რო ლი შე ას რუ ლა მას მე დი ამ. ეს ბუ ნებ რი ვი ა, რად გან გა ნუ ზო მე
ლია მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის სა შუ ა ლე ბე ბის გავ ლე ნა სა ზო გა დო ებ რივ აზ რზე. 

არ ჩე ვა რომ შე მეძ ლოს: მთავ რო ბა გა ზე თე ბის გა რე შე, თუ გა ზე თე ბი მთავ რო ბის გა რე
შე, და უ ფიქ რებ ლად მე ო რეს ავირ ჩევ დი ო,  გა ნა ცხა და ჯერ კი დევ მე19 სა უ კუ ნის და
სა წყის ში ამე რი კის პრე ზი დენ ტმა თო მას ჯე ფერ სონ მა. მა შინ მას მე დი ა, ჟურ ნა ლის ტი კა 
(ფრან გუ ლი სიტყ ვი დან journal  დღი უ რი, გა ზე თი) მხო ლოდ ნა ბეჭდ პე რი ო დულ გა მო
ცე მებს აღ ნიშ ნავ და. მას მე რე ორ სა უ კუ ნე ზე მე ტი გა ვი და და ჟურ ნა ლის ტი კის სფე რო 
გა ი ზარ და, და ე მა ტა რა დიო და ტე ლე ვი ზი ა... ახ ლა კი ადა მი ან თა უმე ტე სო ბა ინ ფორ მა
ცი ას ინ ტერ ნე ტის, სო ცი ა ლუ რი მე დი ის სა შუ ა ლე ბით იღებს. 

21ე სა უ კუ ნე ინ ფორ მა ცი ის სა უ კუ ნე ა. მა სობ რი ვი კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბე ბის გა რე შე 
წარ მო უდ გე ნე ლია წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა. „მე ო თხე ხე ლი სუფ ლე ბა საც“ უწო დე ბენ ადა მი
ა ნებ ზე დი დი გავ ლე ნის გა მო. მას მე დი ას ხში რად ადა რე ბენ ფან ჯა რას, სა ი და ნაც ვუ ყუ
რებთ სამ ყა როს. იმ კა რებ საც ეძა ხი ან, სა ი და ნაც ჩვენ ცნო ბი ე რე ბა ში შე მო დის აზ რე ბი 
და იდე ე ბი. 

ჩვენც ამი ტომ აქ ტი უ რად ჩავ რთეთ მას მე დი ა. 

მით უმე ტეს, ფონ დი „სო ხუ მი“ გა მორ ჩე ულ ყუ რა დღე ბას უთ მობს მა სობ რი ვი ინ ფორ
მა ცი ის სა შუ ა ლე ბებს: 20 წე ლი ა, აქვს თა ვი სი გა მო ცე მე ბი (პე რი ო დუ ლი ჟურ ნალ გა ზე
თე ბი, ან გა რი შე ბი, მე თო დუ რი და დამ ხმა რე  სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბი, ანა ლი ტი კუ რი სტა
ტი ე ბი, გზამ კვლე ვე ბი). წლე ბის მან ძილ ზე ჰქონ და რა დი ო სი უ ჟე ტე ბის და სა ტე ლე ვი
ზიო გა და ცე მე ბის სა კუ თა რი რუბ რი კე ბი რე გი ო ნულ ტე ლე რა დიოკომ პა ნი ებ ში, ახ ლაც 
არა ერ თი თე მა ტუ რი სი უ ჟე ტი და გა და ცე მა გა დის ორ გა ნი ზა ცი ის დაკ ვე თით თუ მი სი 
თა ნამ შრომ ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბით. ფონდს აქვს სა მე ნო ვა ნი (ქარ თუ ლი, ინ გლი სუ რი, რუ
სუ ლი) ვებ გვერ დე ბი, ფე ის ბუქ გვერ დე ბი, სა კუ თა რი იუ თუბარ ხი.
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მოკ ლედ, ფონ დმა „სო ხუმ მა“ კარ გა ხა ნი ა, იცის ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის ფა სი და 
მნიშ ვნე ლო ბა.

ამი ტო მაც ამ პრო ექ ტში და სა წყი სი დან ვე მას მე დი ას თან მუ შა ო ბას გან სა კუთ რე ბუ ლი ად
გი ლი და ეთ მო.

არჩევნები-მასმედიისაქტუალურითემა

არ ჩევ ნე ბი ქვეყ ნის ერ თერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი მოვ ლე ნა ა. მას მე დი ის თვის კი   მომ
გე ბი ა ნი, სა ინ ტე რე სო და აქ ტუ ა ლუ რი თე მა. მე დი ა, რო გორც სა არ ჩევ ნო პრო ცე სის მნიშ
ვნე ლო ვა ნი ინ სტი ტუ ტი, გან სა კუთ რე ბით დიდ ძა ლას იძენს წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში. 
ისეც ხდე ბა, რომ მე დი ის მეშ ვე ო ბით, ადა მი ან მა შე იძ ლე ბა ისე მის ცეს ხმა სა არ ჩევ ნო 
კან დი დატს, რომ სა ერ თოდ არ იც ნობ დეს მას და მის სა არ ჩევ ნო პროგ რა მას. 

ჩვე ნი მუ შა ო ბაც წი ნა სა არ ჩევ ნოდ გა აქ ტი ურ და, რად გან პრო ექ ტი არ ჩევ ნებ თან იყო და
კავ ში რე ბუ ლი.

გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სო ა, რო ცა მე დი ას ასე თი სიტყ ვე ბით წა რუდ გენ სათ ქმელს:

პირ ვე ლად სა ქარ თვე ლო ში  აპ ლი კა ცია „ონ ლა ინ ხმის მრიცხ ვე ლი  ამომ
რჩევ ლის რჩე ვის აპ ლი კა ცი ა“!

მე დი ას „უყ ვარს“, რო ცა რა ღაც გან სა კუთ რე ბუ ლი ხდე ბა. და თუ ეს პირ ვე ლი ა, კი დევ 
უფ რო მეტ მნიშ ვნე ლო ბას იძენს.

მე დი ის თვის ჩვე ნი ძი რი თა დი ინ ფორ მა ცია ასე თი იყო:

პირ ვე ლად სა ქარ თვე ლო ში  აპ ლი კა ცია „ონ ლა ინ ხმის მრიცხ ვე ლი  ამომ
რჩევ ლის რჩე ვის აპ ლი კა ცი ა“!

შე ავ სეთ ამომ რჩევ ლის რჩე ვის აპ ლი კა ცია  გა ა კე თეთ გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი 
არ ჩე ვა ნი!

www.onlinemricxveli.ge 

აპ ლი კა ცია და გეხ მა რე ბათ, გა ი გოთ, რო მე ლი პო ლი ტი კუ რი პარ ტია დგას 
ყვე ლა ზე ახ ლოს თქვენს შე ხე დუ ლე ბებ თან, რა თა შეძ ლოთ გა აზ რე ბუ ლი არ
ჩე ვა ნის გა კე თე ბა.

აპ ლი კა ცია ეყ რდნო ბა ევ რო პის, კერ ძოდ, ვი შეგ რა დის ქვეყ ნე ბის წარ მა ტე
ბულ გა მოც დი ლე ბას და სა ქარ თვე ლო ში ინერ გე ბა ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ 
ვი შეგ რა დის სა ერ თა შო რი სო ფონ დის მხარ და ჭე რით.

„ონ ლა ინ ხმის მრიცხ ველ ში“ ჩარ თვა შე უძ ლია ნე ბის მი ერ მო ქა ლა ქეს, შეზ
ღუდ ვე ბის გა რე შე და სრუ ლი ად კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი ა.

გა ი გეთ, რო მე ლი პარ ტი ის ხედ ვაა ახ ლოს თქვენს პო ზი ცი ას თან!

გა და დით ბმულ ზე www.onlinemricxveli.ge
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საინფორმაციომასალებისმომზადება

ყვე ლა ფე რი დე ტა ლუ რად და ი გეგ მა: რა გაგ ვე შუ ქე ბი ნა, რო გორ, რა ფორ მე ბით. შე ვის
წავ ლეთ ევ რო პუ ლი პრაქ ტი კა, მი ვუ სა და გეთ ქარ თულ გა რე მოს, მი ვენ დეთ ჩვენს ინ ტუ
ი ცი ას, სა კუ თარ მდი დარ გა მოც დი ლე ბას და, რა თქმა, უნ და, ჩავ რთეთ ჩვე ნი მე დი ა პარ
ტნი ო რე ბი.

რა გა კეთ და?

ინ ფორ მა ცი ის გა სავ რცე ლებ ლად და ადა მი ან თა ყუ რა დღე ბის მო საპყ რო ბად გვქონ და 
რამ დე ნი მე სა შუ ა ლე ბა: პოს ტე რი, სა ინ ფორ მა ციო ფურ ცე ლი, ბა ნე რი და ანი მა ცი უ რი 
ვი დე ორ გო ლი. 

პოს ტე რი  და ი ბეჭ და სხვა დას ხვა ზო მის პოს ტე რი. რო გორც წე სი, პოს ტე რი შე ი ცავს 
ტექ სტურ და გრა ფი კულ ელე მენ ტებს. ჩვენს პოს ტე რებ ში მხო ლოდ ტექ სტი იყო  მო
წო დე ბა, რომ ამომ რჩე ველს შე ევ სო ონ ლა ინ მრიცხ ვე ლი და მი თი თე ბუ ლი იყო ბმუ ლი. 
ეს პოს ტე რე ბი და რიგ და სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რებ ზე.

სა ინ ფორ მა ციო ფურ ცე ლი  და ი ბეჭ და ტრიპ ლე ტი (სა რეკ ლა მო პო ლიგ რა ფი ის ერ თ
ერ თი სა ხე ო ბა, სა მად გა კე ცი ლი ფურ ცე ლი), რო მელ ზეც წარ მოდ გე ნი ლი იყო ფონ დი 
„სო ხუ მის“ გა მოც დი ლე ბა არ ჩევ ნებ თან და კავ ში რე ბით, ონ ლა ინ მრიცხ ვე ლის არ სი და 
კითხ ვა რის შევ სე ბის წე სი. 
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ბა ნე რი  ეს სა რეკ ლა მო ხა სი ა თის ნა წარ მი მომ ზად და ონ ლა ინ  გა მო ცე მე ბის თვის.  სტა
ტი კუ რი ბა ნე რი და GIFბა ნე რი, რო მელ შიც რამ დე ნი მე კად რი იყო წარ მოდ გე ნი ლი.
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ანი მა ცი უ რი ვი დე ორ გო ლი  ანი მა ცი ა, ასე ვე მულ ტიპ ლი კა ცია (ლათ. multiplicatio  გამ
რავ ლე ბა) სტა ტი კუ რი გა მო სა ხუ ლე ბე ბის დრო ში მო ნაც ვლე ო ბით შექ მნი ლი მოძ რა ო ბის 
ოპ ტი კუ რი ილუ ზი ა. ეს ფორ მა ნე იტ რა ლუ რო ბას სძენს მა სა ლას, ამი ტო მაც სწო რედ 
ანი მა ცი ით გა დავ წყვი ტეთ სათ ქმე ლის გა მო ხატ ვა.

ეს საქ მე მი ვან დეთ ახალ გაზ რდა თვით ნას წავლ მხატ ვარს კე სო წირ ღ ვა ვას.

ეს იყო ჩვე ნი ყვე ლა ზე მთა ვა რი ინ სტრუ მენ ტი, ამი ტო მაც მუ შა ო ბის პრო ცე სი დიდ ხანს 
გაგ რძელ და: ამ თე მა ზე შექ მნი ლი ევ რო პუ ლი ვი დე ორ გო ლე ბის გაც ნო ბა, სცე ნა რის და
წე რა, ანი მა ცი უ რი პერ სო ნა ჟე ბის შერ ჩე ვა, მოკ ლე ტექ სტუ რი მე სი ჯე ბის ფორ მუ ლი რე
ბა, გახ მო ვა ნე ბა... გახ მო ვა ნე ბის თვის შერ ჩე ულ იქ ნა ქა ლის და ბი ჭის ხმე ბი  ასა კობ რი
ვი და სქე სობ რი ვი ბა ლან სის დაც ვით. ნა ხა ტე ბის სა ფუძ ველ ზე ვი დე ორ გო ლი მო ამ ზა და 
სა ინ ფორ მა ციო სა ა გენ ტომ „აქტ2“. სა მუ შაო ვერ სი ე ბის გან ხილ ვა ში ფონ დი „სო ხუ მის“ 
ყვე ლა თა ნამ შრო მე ლი მო ნა წი ლე ობ და. თი თო ე უ ლი ფრა ზა იწე რე ბო და ფრთხი ლად, იხ
ვე წე ბო და გზა დაგ ზა, რომ რაც შე იძ ლე ბა მი უ კერ ძო ე ბე ლი, ად ვი ლად აღ საქ მე ლი და მო
სას მე ნად სა ინ ტე რე სო  ყო ფი ლი ყო.

 

ინფორმირება

შემ დგომ ეტაპ ზე და ი წყო ინ ფორ მი რე ბა. ჩვე ნი მი ზა ნი იყო, რაც შე იძ ლე ბა მეტ ადა მი ანს 
გა ე გო ამომ რჩევ ლის რჩე ვის  აპ ლი კა ცი ის შე სა ხებ და შე ევ სო ის. ამის თვის გა მო ვი ყე ნეთ 
სხვა დას ხვა მე თო დი და სა შუ ა ლე ბა.
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პრეს კონ ფე რენ ცია

ჩა ვა ტა რეთ პრეს კონ ფე რენ ცია  პრე სის თვის, ჟურ ნა ლის ტე ბის თვის გან კუთ ვნი ლი ღო
ნის ძი ე ბე ბის ერ თერ თი სა ხე ო ბა. მი სი მი ზა ნი იყო მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბის წარ მო მად გენ
ლე ბის თვის ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა სი ახ ლის შე სა ხებ. პრეს კონ ფე რენ ცია გა ი მარ თა კო
ვიდ19ის პი რო ბებ ში ლოქ და უ ნის (ჩა კეტ ვა, თა ვი სუ ფა ლი გა და ად გი ლე ბის შეზ ღუდ ვა 
სა გან გე ბო ვი თა რე ბის გა მო) დროს – Zoomის პლატ ფორ მა ზე. ამან გა ა ფარ თო ვა ჟურ ნა
ლის ტთა ჩარ თვის შე საძ ლებ ლო ბა. ჩვე უ ლებ რი ვი რე ჟი მის დროს თუ მხო ლოდ ქუ თა ის ში 
მყოფ მე დი ა სა შუ ა ლე ბებს მო ვიწ ვევ დით, ონ ლა ინ ამ ჯე რად 30მდე მე დი ა სა შუ ა ლე ბა იქ ნა 
ჩარ თუ ლი თბი ლი სი დან და იმე რე თის, სა მეგ რე ლოს, გუ რი ის რე გი ო ნე ბი დან. ჟურ ნა
ლის ტებ მა დი დი ინ ტე რე სით მო ის მი ნეს ინ ფორ მა ცი ა, თვი თო ნაც შე ავ სეს კითხვარი და 
სხვებ საც მო უ წო დეს ჩარ თვის კენ.

ტე ლე გა და ცე მები

ტე ლე მა უ წყებ ლე ბი მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლე ბენ წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში. ძი რი
თა დად, მათ სა რე დაქ ციო პო ლი ტი კა ზეა და მო კი დე ბუ ლი, რა ფორ მით და რო გორ მი ი
ღე ბენ სა არ ჩევ ნო კან დი და ტე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას ამომ რჩევ ლე ბი. წლე ბის მან ძილ
ზე სა დის კუ სიო გა და ცე მებ სა და სა ინ ფორ მა ციო გა მოშ ვე ბებ ზე დაკ ვირ ვე ბის შე დე გად 
ირ კვე ვა, რომ სულ უფ რო იზ რდე ბა მა უ წყე ბელ თა პო ლა რი ზა ცია  ტე ლე სივ რცე ორ პო
ლუ სი ა ნი ხდე ბა, მა უ წყე ბელ თა ერ თი ნა წი ლი ხე ლი სუფ ლე ბის სა სარ გებ ლო დაა მი კერ ძო
ე ბუ ლი, მე ო რე კი   ოპო ზი ცი ი სად მი. 
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ჩვე ნი ტე ლე გა და ცე მები, რა თქმა უნ და, ნე იტ რა ლუ რი იყო. მათ ში აი სა ხა ახა ლი ონ ლა ინ 
პლატ ფორ მის არ სი, ით ქვა პო ლი ტი კურ პარ ტი ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბა სა და ევ რო პულ 
გა მოც დი ლე ბა ზე. მთა ვა რი სათ ქმე ლი მი ე მარ თე ბო და მა ყუ რებ ლის კენ, ამომ რჩევ ლის კენ, 
რომ ის ჩვე ნი აპ ლი კა ცი ის მეშ ვე ო ბით გაც ნო ბო და სა არ ჩევ ნო სუ ბი ექ ტე ბის პროგ რა მე
ბის მოკ ლე მი მო ხილ ვას, მათ პა სუ ხებს აქ ტუ ა ლურ შე კითხ ვებ ზე და ასე გა ნე საზ ღვრა, 
რო მე ლი პარ ტია შეძ ლებ და მი სი სა ჭი რო ე ბე ბის და პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბას. 

ტე ლე გა და ცე მები გან თავ სდა ფონ დი „სო ხუ მის“ და პრო ექ ტის ფარ გლებ ში შექ მნილ   
ვებ გვერ დებ ზე, ორ გა ნი ზა ცი ის იუ თუ ბარ ხზე, ორი ვე ფე ის ბუქ გვერ დზე, ასე ვე გა ა ზი ა
რეს ფონ დის თა ნამ შრომ ლებ მა. ფე ის ბუქ გვერ დზე და ი დო გა და ცე მის ცალ კე უ ლი ინ
ტერ ვი უ ე ბი. ესეც მა ყუ რებ ლის მო ზიდ ვის ერ თგვა რი სა შუ ა ლე ბა ა, რად გან ერ თსა ა თი ან 
გა და ცე მას თან შე და რე ბით ბევ რად მე ტი ნახ ვა აქვს 35წუ თი ან ფრაგ მენ ტებს. ყო ვე
ლი ვე ამან გა ა ფარ თო ვა აუ დი ტო რია და საგ რძნობ ლად გა ზარ და ინ ფორ მი რე ბულ ადა
მი ან თა რიცხ ვი.

ონ ლა ინ გა მო ცე მე ბი

ინ ფორ მა ცი ის გა სავ რცე ლებ ლად აქ ტი უ რად გა მო ვი ყე ნეთ ონ ლა ინ სა ა გენ ტო ე ბის სივ
რცე. ყუ რა დღე ბა შე ვა ჩე რეთ ჩვენს პარ ტნი ორ სა ა გენ ტო ებ ზე, რო მელ თა რე ი ტინ გი საკ
მა ოდ მა ღა ლი ა. ზო გი ერთ მათ გან ზე გან თავ სდა სტა ტი კუ რი ბა ნე რი  მას ზე მი თი თე ბულ 
ბმულ ზე დაწ კა პუ ნე ბით შე საძ ლე ბე ლი იყო ონ ლა ინ მრიცხ ველ ზე გა დას ვლა და მი სი 
შევ სე ბა.

ზო გან გან თავ სდა GIFბა ნე რი და ვი დე ორ გო ლი, რო მე ლიც ხსნი და აპ ლი კა ცი ის არსს და 
მკითხ ველს შე ეძ ლო ბმუ ლის მეშ ვე ო ბით მას ზე გა დას ვლა. ონ ლა ინ გა მო ცე მე ბი აად ვი
ლებ და ბმულ თან და კავ ში რე ბას  ეს ხდე ბო და სწრა ფად, ზედ მე ტი ძა ლის ხმე ვის გა რე შე, 
ერ თი დაწ კა პუ ნე ბით და მრა ვალ რი ცხო ვა ნი მკითხ ვე ლის ყუ რა დღე ბას იპყ რობ და.

ვებ გვერ დი 

ინ ტერ ნე ტით ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბას გან სა კუთ რე ბუ ლი ეფექ ტი აქვს. ფონდ „სო
ხუმს“ 2009 წლი დან აქვს სა მე ნო ვა ნი ვებ გვერ დი http://fsokhumi.ge, რო მელ ზეც გან თავ
სე ბუ ლია მულ ტი მე დი უ რი ინ ფორ მა ცია (ნი უ სე ბი, ვი დე ორ გო ლე ბი, ტე ლე და რა დი ო გა
და ცე მე ბი, გა მო ცე მე ბის PDF ფა ი ლე ბი) ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ. პროქ ტის 
ფარ გლებ ში შე იქ მნა ვებ გვერ დი https://www.fsv4.ge  აქ ასა ხუ ლია მხო ლოდ საპ რო ექ ტო 
აქ ტი ვო ბე ბი. 

ონ ლა ინ  მრიცხ ვე ლის ბმუ ლი გან თავ სდა ვებ გვერ დის ზე და ნა წილ ში. მკითხ ველს მარ ტი
ვად შე ეძ ლო მრიცხ ველ ზე გა დას ვლა და მი სი შევ სე ბა. 
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ფე ის ბუქ გვერ დი

ფე ის ბუ ქი სა ქარ თვე ლო ში სო ცი ა ლუ რი მე დი ის ყვე ლა ზე პო პუ ლა რუ ლი პლატ ფორ მა ა. 
ეს არის ახა ლი მე დი ა, რო დე საც ინ ფორ მა ცია გა და ი ცე მა ინ ტერ ნე ტით. ტრა დი ცი უ ლი 
მე დი ა სა ნამ მკითხ ვე ლამ დე, მსმე ნე ლამ დე ან მა ყუ რებ ლამ დე მი ვა, რამ დე ნი მე ეტაპს 
გა დის. სო ცი ა ლურ მა მე დი ამ კი გა ა ად ვი ლა წვდო მა აუ დი ტო რი ას თან, გა ა მარ ტი ვა კო
მუ ნი კა ცი ა, გა ზარ და ოპე რა ტი უ ლო ბა.

ჩვე ნი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა ში საკ მა ოდ დი დი წი ლი იტ ვირ თა სო
ცი ა ლურ მა მე დი ამ. ორ გა ნი ზა ცი ის ფე ის ბუქ გვერ დსა და საპ რო ექ ტო ფე ის ბუქ გვერ დზე 
და ი ბეჭ და ნი უ სი ყვე ლა აქ ტი ვო ბის შე სა ხებ, გან თავ სდა  სა ტე ლე ვი ზიო გა და ცე მები, ვი
დე ორ გო ლი, პოს ტე რი, სა ინ ფორ მა ციო ფურ ცე ლი, ბა ნე რი  და ყველ გან მი თი თე ბუ ლი 
იყო ონ ლა ინ მრიცხ ვე ლის აქ ტი უ რი ბმუ ლი (ა ნუ მას ზე დაწ კა პუ ნე ბით ადა მი ა ნი მრიცხ
ველ ზე გა და დი ო და). მო ე წყო ერ თგვა რი ფე ის ბუქ კამ პა ნია  ყვე ლა თა ნამ შრო მე ლი აზი
ა რებ და ინ ფორ მა ცი ას ონ ლა ინ  მრიცხ ვე ლის შე სა ხებ, უთი თებ და ბმულს და ამ გვა რად 
ათა სო ბით ადა მი ა ნი ეც ნო ბო და ამ სი ახ ლეს.

მიღებულიგაკვეთილები

პრო ექ ტი ონ ლა ინ  მრიცხ ვე ლის და ნერ გვას გუ ლის ხმობ და და კო ვიდ პან დე მი ამ დაგ ვა ნა
ხა, რამ დე ნად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ონ ლა ინ მუ შა ო ბა.

პრო ექ ტის აქ ტი ვო ბე ბის ნა წი ლი ცო ცხა ლი შეხ ვედ რე ბით გან ხორ ცი ელ და და ამ შეხ
ვედ რებ ზე გავ რცელ და სა ინ ფორ მა ციო ფურ ცლე ბი და პოს ტე რე ბი. მე ო რე ნა წილ მა კი 
ინ ტერ ნეტ ში გა და ი ნაც ვლა და ისიც არა ნაკ ლებ აქ ტი უ რად წა რი მარ თა.

საკ მა ოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი საქ მე გა კეთ და და მთელ ამ პრო ცეს ში მთე ლი სი სავ სით იყო 
ჩარ თუ ლი მას მე დი ა. 

მომ ზად და: პოს ტე რი, სა ინ ფორ მა ციო ფურ ცე ლი, ბა ნე რი და ანი მა ცი უ რი ვი დე ორ გო ლი.

ჩა ტარ და პრეს კონ ფე რენ ცი ა.  გა ი მარ თა ტე ლე გა და ცე მები.

ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა თა ვი დან  მოხ და ცო ცხალ სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რებ ზე, შემ
დეგ კი  ონ ლა ინ. ინ ფორ მა ცი ე ბი სის ტე მა ტუ რად თავ სდე ბო და ორ გა ნი ზა ცი ის და საპ
რო ექ ტო ვებ გვერ დებ სა და ფე ის ბუქ გვერ დებ ზე, ონ ლა ინ სა ა გენ ტოს გვერ დებ ზე. 

გან სა კუთ რე ბუ ლი აქ ცენ ტი გა კეთ და წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ზე, რო დე საც ამომ რჩევ ლე
ბი ეძი ებ დნენ ინ ფორ მა ცი ას პო ლი ტი კურ სუ ბი ექ ტებ ზე. 

ინ ფორ მი რე ბის პრო ცეს მა კარ გად დაგ ვა ნა ხა რამ დე ნი მე ას პექ ტი:

•	 ინ ფორ მა ცი ის ონ ლა ინ მი ღე ბა თან და თან უფ რო პო პუ ლა რუ ლი ხდე ბა და პან დე
მი ამ ამის სა ჭი რო ე ბა კი დევ მე ტი სიმ ძაფ რით დას ვა დღის წეს რიგ ში.
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•	 მას მე დი ამ დი დი ინ ტე რე სით მი ი ღო სი ახ ლე ონ ლა ინ მრიცხ ვე ლის შე სა ხებ და ხე
ლი შეგ ვი წყო ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა ში.

•	 არ ჩევ ნე ბის მე ო რე ტუ რის გა მო ცხა დე ბამ გა ზარ და აპ ლი კა ცი ის მოქ მე დე ბის ვა და 
და, შე სა ბა მი სად, იმ ადა მი ან თა რა ო დე ნო ბა, ვინც გა ეც ნო ამ სის ტე მას და შე ავ სო 
კითხ ვა რი.

•	 მოხ და ამომ რჩევ ლის მა ღა ლი ინ ტე რე სის დე მონ სტრი რე ბა  ამა ზე მეტყ ვე ლებს 
სა ბო ლოო შე დე გი: 15 სექ ტემ ბრი დან 21 ნო ემ ბრამ დე ამომ რჩე ველ თა რჩე ვის აპ
ლი კა ცია შე ავ სო 68 760მა ადა მი ან მა.

•	 თვალ სა ჩი ნოა ფონ დის გუნ დუ რო ბა  ორ გა ნი ზა ცი ის ყო ვე ლი წევ რი მო წა დი ნე ბუ
ლი იყო, რაც შე იძ ლე ბა მე ტი ადა მი ა ნის თვის მი ეწ ვდი ნა ხმა. ყვე ლა აქ ტი ვო ბა და 
გან სა კუთ რე ბით აპ ლი კა ცი ის ინ ტერ ნეტ მი სა მარ თი, ონ ლა ინ ბმუ ლი ზი არ დე ბო და 
პი რად გვერ დებ ზე  ფე ის ბუქ ზე, ინ სტაგ რამ ზე.

•	 ასე თი მონ დო მე ბის და აქ ტი უ რო ბის შე დე გად მრიცხ ველ ზე და ფიქ სირ და საკ მა ოდ 
მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი  68 760. აშ კა რა ა, რომ ამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი სი ახ ლის შე სა ხებ 
კი დევ უფ რო მეტ მა ადა მი ან მა გა ი გო, თუმ ცა არ შე ავ სო. ნა წილ მა თა ვი შე ი კა ვა, 
ზო გი სკეპ ტი კუ რად გა ნე წყო, ზოგ მა ჩვე უ ლი გულ გრი ლო ბა გა მო ი ჩი ნა  „მა ინც 
არა ფე რი შე იც ვლე ბას“ პრინ ცი პით. იყ ვნენ ისე თე ბიც, რო მელ თაც  იდენ ტი ფი ცი
რე ბის შე ე შინ დათ, სხვა დას ხვა გა რე მო ე ბის გა მო.

მთა ვა რი ის არის, რომ აპ ლი კა ცია წარ მა ტე ბით და ი ნერ გა. ორ გა ნი ზა ცი ამ კი დევ ერ თი 
სე რი ო ზუ ლი გა ნა ცხა დი გა ა კე თა და დი დი გა მოც დი ლე ბა მი ი ღო შემ დგო მი არ ჩევ ნე ბის
თვის. არ სე ბობს მო დე ლი, დე ტა ლუ რი გეგ მა, სა მუ შაო პრო ცე სის თან მიმ დევ რო ბა, რო
მელ შიც მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი აკის რია მას მე დი ას.

„მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ჩვენ ის არას დროს მოგ ვწონს, თა ვი სუ ფალ სა ზო გა დო ე ბა ში 
აქ ტი უ რი პრე სის გა რე შე არა ფე რი გა მოგ ვი ვა,“  ამ ბობ და ჯონ კე ნე დი. 

იგი ვე ით ქმის მას მე დი ა ზე. 

მასმედიის აქტიურმა ჩართვამ ჩვენს მუშაობასაც მეტი ეფექტი, მასშტაბი და რეზონანსი 
შესძინა.
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დანართი

საპარლამენტოარჩევნები-2020

ონლაინხმისელექტრონულიმრიცხველი-
ამომრჩეველთარჩევისაპლიკაცია

კითხვარი

საგარეოპოლიტიკადაუსაფრთხოება

1. ეთან ხმე ბით თუ არა აზრს, რომ სა ქარ თვე ლო უნ და გახ დეს ევ რო კავ ში რის 
წევ რი?

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი

2. ეთან ხმე ბით თუ არა აზრს,  რომ სა ქარ თვე ლო უნ და გახ დეს ნა ტოს წევ რი?

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი

3. ეთან ხმე ბით თუ არა აზრს, რომ უნ და გაღ რმავ დეს ეკო ნო მი კუ რი კავ ში რე ბი 
რუ სეთ თან?

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი

4. ეთან ხმე ბით თუ არა სა ვალ დე ბუ ლო სამ ხედ რო სამ სა ხუ რის გა უქ მე ბას და მის 
ჩა ნაც ვლე ბას სა კონ ტრაქ ტო სის ტე მით? 

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი

კონფლიქტებისტრანსფორმაცია,ნდობისაღდგენადა

იძულებითგადაადგილებულიპირები

5. ეთან ხმე ბით თუ არა აზრს, რომ სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი კონ ფლიქ ტე ბის 
მოგ ვა რე ბა უპი რო ბოდ მშვი დო ბი ა ნი გზით უნ და მოხ დეს?

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი
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6. ეთან ხმე ბით თუ არა, რომ სა ქარ თვე ლომ მე ტი ფი ნან სუ რი რე სურ სი უნ და ჩა
დოს არა კონ ტრო ლი რე ბად ტე რი ტო რი ა ზე მცხოვ რებ მო სახ ლე ო ბას თან ეკო
ნო მი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბის გაღ რმა ვე ბის საქ მე ში, რა თა შემ ცირ დეს მა თი 
და მო კი დე ბუ ლე ბა რუ სეთ ზე? (სა ხელ მწი ფო პროგ რა მა „ნა ბი ჯი უკე თე სი მო
მავ ლი სათ ვის“ უფ რო ქმე დი თი გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის) 

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი

7. ეთან ხმე ბით თუ არა, რომ სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ არა კონ ტრო
ლი რე ბად ტე რი ტო რი ებ ზე მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის თვის უნ და გა ი ზარ დოს 
ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბი, უფა სო სა მე დი ცი ნო სერ ვი სე ბის მო ცუ ლო ბე ბი, რაც 
ხელს შე უ წყობს ხალ ხებს შო რის ურ თი ერ თო ბე ბის აღ დგე ნას და შე რი გე ბას?

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი

8. ეთან ხმე ბით თუ არა, რომ სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ არა კონ ტრო
ლი რე ბად ტე რი ტო რი ა ზე მცხოვ რებ მო სახ ლე ო ბას უნ და ჰქონ დეს გა ნათ ლე
ბის მი ღე ბის მე ტი შე საძ ლებ ლო ბა სა ქარ თვე ლო სა და საზ ღვარ გა რეთ, რა თა 
შემ ცირ დეს მი სი და მო კი დე ბუ ლე ბა რუ სეთ ზე?

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი

9. ეთან ხმე ბით თუ არა, რომ დევ ნილ თა პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტა (დრო უ ლი 
გან სახ ლე ბა, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მა თი უფ რო აქ ტი უ რი 
ჩარ თვა, და საქ მე ბა ან /და სხვ.) უნ და გახ დეს პრი ო რი ტე ტუ ლი?

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი

10. ეთან ხმე ბით თუ არა, რომ იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბა და ფუძ ნე ბუ ლი უნ და იყოს სა ჭი რო ე ბა ზე და არა სტა ტუს ზე? 

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი

გენდერულითანასწორობა

11. ეთან ხმე ბით თუ არა, რომ მე ტი ქა ლი უნ და იყოს ჩარ თუ ლი ქვეყ ნის მარ თვა ში 
და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის ყვე ლა დო ნე ზე და ამის უზ რუნ ველ სა ყო ფად 
აუ ცი ლე ბე ლია სა არ ჩევ ნო სი ა ში ფიქ სი რე ბუ ლი გენ დე რუ ლი კვო ტე ბის შე მო
ღე ბა? 

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი
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12. ეთან ხმე ბით თუ არა, რომ სა ხელ მწი ფო უფ რო აქ ტი უ რად უნ და ჩა ერ თოს 

ქალ თა მი მართ ან /და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის, ასე ვე ფე მი ცი დის პრე ვენ ცი ის და 
რე ა გი რე ბის საქ მე ში? 

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი

13. ეთან ხმე ბით თუ არა, რომ სა ხელ მწი ფომ უნ და გა ზარ დოს მხარ და ჭე რის უფა
სო სერ ვი სე ბი, მათ შო რის, ბავ შვის მოვ ლის /ზრუნ ვის გა ხან გრძლი ვე ბუ ლი 
სერ ვი სე ბი სკო ლებ სა და ბა ღებ ში, მარ ტო ხე ლა დე დე ბის თვის, მრა ვალ შვი ლი
ა ნი ოჯა ხე ბის თვის, რა თა ქა ლებს სა შუ ა ლე ბა მი ე ცეთ, აქ ტი უ რად ჩა ერ თონ 
ეკო ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბა ში?

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი

სოციალურიდაცვა

14. ეთან ხმე ბით თუ არა, რომ უნ და მოხ დეს სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის დე ცენ ტრა
ლი ზა ცია და გა ი ზარ დოს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის უფ ლე ბა მო სი
ლე ბა სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი პი რის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბის, გა უქ მე ბის ან 
აღ დგე ნის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში?

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი

15. ეთან ხმე ბით თუ არა, რომ სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ჯგუ ფე ბის გა საძ ლი ე
რებ ლად და და საქ მე ბის სტი მუ ლი რე ბის თვის მათ მი ერ მე წარ მე ო ბის წა მო
წყე ბა ან სხვა სა ხით და საქ მე ბა არ უნ და გახ დეს სტა ტუ სის და დახ მა რე ბის 
მოხ სნის სა ფუძ ვე ლი (ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში მა ინც)?

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი

16. ეთან ხმე ბით თუ არა, რომ სა დღე ი სოდ მოქ მე დი სა ყო ველ თაო ჯან მრთე ლო
ბის დაც ვის პროგ რა მა წარ მა ტე ბუ ლი ა?

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი

17. ეთან ხმე ბით თუ არა მოქ მედ სა პენ სიო რე ფორ მას და დაგ რო ვე ბი თი  პენ სი ის 
სქე მა ში მო ნა წი ლე ო ბის სა ვალ დე ბუ ლო ხა სი ათს?

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი
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ინკლუზია

18. ეთან ხმე ბით თუ არა, რომ მთავ რო ბამ უნ და უზ რუნ ველ ყოს სა ჯა რო სივ რცე
ე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ თათ ვის?

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი

19. ეთან ხმე ბით თუ არა, რომ სა ქარ თვე ლო ში მცხოვ რებ უმ ცი რე სო ბა თა წარ
მო მად გენ ლებს (ნა ცი ო ნა ლუ რი, რე ლი გი უ რი, სექ სუ ა ლუ რი) სჭირ დე ბათ მე ტი 
მხარ და ჭე რა სა ხელ მწი ფოს გან სა ზო გა დო ე ბა ში სრულ ფა სო ვა ნი ინ ტეგ რა ცი
ის თვის?

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი

ეკონომიკა

20. ეთან ხმე ბით თუ არა, რომ სა ხელ მწი ფო ვა ლე ბის შემ ცი რე ბა უნ და  მოხ დეს  
ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბის გზით? 

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი

21. ეთან ხმე ბით თუ არა, რომ უნ და შე იზ ღუ დოს სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო მი წე ბის 
გას ხვი სე ბა უცხო ე ლებ ზე და, ამავ დრო უ ლად, შე იქ მნას აგ რო სექ ტორ ში ად გი
ლობ რი ვი და უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის ზრდის  წა მა ხა ლი სე ბე ლი სხვა ფორ
მე ბი?

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი

22. ეთან ხმე ბით თუ არა, რომ მცი რე და სა შუ ა ლო მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის 
ხელ შე სა წყო ბად აუ ცი ლე ბე ლია გა და სა ხა დე ბის ოდე ნო ბის შემ ცი რე ბა?

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი

23. ეთან ხმე ბით თუ არა, რომ ნარ კო პო ლი ტი კის ლი ბე რა ლი ზა ცია ხელს შე უ
წყობს ეკო ნო მი კის ზრდას და ნარ კო ტი კე ბის მომ ხმა რე ბელ თა რა ო დე ნო ბის 
თან და თა ნო ბით შემ ცი რე ბას?

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი
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24. ეთან ხმე ბით თუ არა პროგ რე სი უ ლი გა და სა ხა დის შე მო ღე ბის იდე ას (ა ნუ მა

ღალ შე მო სავ ლი ა ნი პი რე ბი იხ დი ან მეტს აბ სო ლუ ტუ რი ოდე ნო ბის თვალ საზ
რი სით)?

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი

25. ეთან ხმე ბით თუ არა, რომ უნ და აიკ რძა ლოს აზარ ტუ ლი და მომ გე ბი ა ნი თა მა
შე ბის რეკ ლა მე ბი, რო გორც სა ტე ლე ვი ზი ო, ასე ვე ელექ ტრო ნულ ფორ მატ ში, 
ინ ტერ ნეტ ში, გა რე რეკ ლა მებ ზე, სა ზო გა დო ებ რივ ტრან სპორ ტზე?

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი

26. უნ და სარ გებ ლობ დეს თუ არა სა ქარ თვე ლოს სა მო ცი ქუ ლო ავ ტო კე ფა ლუ რი 
მარ თლმა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სია სა ხელ მწი ფოს მხრი დან მი ნი ჭე ბუ ლი ექ სკლუ
ზი უ რი პრი ვი ლე გი ე ბით (მაგ., სა ხელ მწი ფოს მი ერ სა პატ რი არ ქოს თვის ქო ნე
ბის უსას ყიდ ლოდ გა და ცე მა, გა და სა ხა დე ბის გან გა თა ვი სუფ ლე ბა და სხვ.)?

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი

განათლებისსისტემა

27. თქვე ნი აზ რით, გა ნათ ლე ბის არ სე ბუ ლი სის ტე მა უზ რუნ ველ ყოფს თუ არა ხა
რის ხი ან და ფი ნან სუ რად ხელ მი საწ ვდომ გა ნათ ლე ბას? 

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი

28. ეთან ხმე ბით თუ არა, რომ სა ხელ წი ფომ უნ და გა ზარ დოს გა ნათ ლე ბის სფე
როს და ფი ნან სე ბა? 

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი

გარემოსდაცვა

29. ეთან ხმე ბით თუ არა, რომ სა ხელ მწი ფომ უნ და მო ახ დი ნოს სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ელექ ტროტ რან სპორ ტის წა ხა ლი სე ბა?

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი
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30. ეთან ხმე ბით თუ არა, რომ სა ხელ მწი ფომ უნ და გა აძ ლი ე როს და გა ამ კაც როს 
ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის, სა თა მა შო ე ბის, სა ყო ფა ცხოვ რე
ბო და სამ რეწ ვე ლო ნივ თე ბის მავ ნე ნივ თი ე რე ბის შემ ცვე ლო ბა ზე კონ ტრო
ლი?  

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი

საგზაოუსაფრთხოება

31. ეთან ხმე ბით თუ არა, რომ გზებ ზე მე ტი კონ ტრო ლი და საგ ზაო მოძ რა ო ბის 
დარ ღვე ვე ბი სათ ვის ჯა რი მე ბის გაზ რდა შე ამ ცი რებს საგ ზაო შემ თხვე ვებს?

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი

32. ფიქ რობთ თუ არა, რომ მარ ჯვე ნა სა ჭი ა ნი მან ქა ნა მეტ რისკს იწ ვევს გზა ზე 
და უნ და აიკ რძა ლოს სა ქარ თვე ლო ში?

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი

სასამართლოსისტემა

33. ეთან ხმე ბით თუ არა, რომ დღეს არ სე ბუ ლი სა სა მარ თლო სის ტე მა უზ რუნ
ველ ყოფს სა მარ თლი ან და მი უ კერ ძო ე ბელ მარ თლმსა ჯუ ლე ბას? 

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი

სამართლიანიარჩევნები

34. ეთან ხმე ბით თუ არა, რომ პრო პორ ცი უ ლი არ ჩევ ნე ბი სა უ კე თე სო გზაა დე
მოკ რა ტი უ ლი და სა მარ თლი ა ნი არ ჩევ ნე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად? 

    კი                       არა                      ნა წი ლობ რივ ვე თან ხმე ბი



საკონტაქტო ინფორმაცია:

ქ. ქუ თა ი სი, მგა ლობ ლიშ ვი ლის ქ. 6
ქ. თბი ლი სი, ა. მიც კე ვი ჩის ქ. #29 ბ, სა ო ფი სე ფარ თი #2

womansukhumi@gmail.com
fundsukhumitbilisi@gmail.com  

www.fsokhumi.ge
www.fsv4.ge

www.facebook.com/fsokhumi/ 
www.facebook.com/FundSukhumi.VisegradFund

რე დაქ ტო რი  ლა ლი შენ გე ლია

დამკაბადონებელი  ლია კოსტავა
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ონლაინ„ხმისმრიცხველის“-

ამომრჩევლისრჩევისაპლიკაციის

(VOTERADVICEAPPLICATION)

დანერგვასაქართველოში-

მიღებულიგაკვეთილები

მეთოდოლოგიურისახელმძღვანელო


