
დახმარების საერთაშორისო ფონდი 

მონიტორინგის გეგმა 

N თარიღი/ დრო მისამართი ღონისძიება 

1 07.09.2016წ. 

07.09.2016წ. 

07.09.2016წ 

07.09.2016წ. 

07.09.20166წ. 

ქ.ქუთაისი დ.აღმაშენებლის 4/6 

ნიკიის დასახლება 

ქ.თბილისი 

დ.აღმაშენებლის 4/6 

ტკ.რიონი ფალიაშვილის ქუცა 

სექტემბრის თვის სამუშაო გეგმა-გრაფიკზე მუშაობა 

მოსახლეობაში ტრიპლეტების დარიგება 

ცესკოსა და სწავლების ცენტრის ოფისში(დონორი ორგანიზაცია) შუალედური ანგარიშის 

ჩატანა /მოცემული ფორმის შესაბამისად/ 

ვიდეო რგოლისთვის საჭირო წინა მოსამზადებებლი სამუშაოების უზრუნველყოფა 

ტკ. რიონში გადაცემისთვის მოსაწვევ პირთა გაფრთხილება 

2 08.09.2016წ. 

08.09.2016წ. 

 

ფალიაშვილის ქუჩა, ტელეკომპანია 

,,რიონი’’ 

ქ.ქუთაისი დ.აღმაშენებლის 4/6 

თოქ-შოუ/ პროექტის:,,მე მივდივარ არჩევნებზე’’ ფარგლებში  17:30 საათი 

ტრენინგზე მოწვეულ პირთა გაფრთხილება 

3 09.09.2016წ. 

09.09.2016წ. 

09.09.2016წ. 

09.09.2016წ. 

ქ.ქუთაისი დ.აღმაშენებლის 4/6 

ქ.ქუთაისი დ.აღმაშენებლის 4/6 

ქ.ქუთაისი დ.აღმაშენებლის 4/6 

ტკ.,,რიონი’’ ფალიაშვილის ქუჩა 

ტრენინგში მოწვეულ პირთა გაფრთხილება 

ტრენინგისთვის დარბაზის მომზადება 

სამიზნე ჯგუფებისთვის ტრენინგის ჩატარება 

ვიდეო რგოლის გადასაღებად საჭირო საბოლოო სამუშაოების ჩატარება 

4 10.09.2016წ. 

10.09.2016წ. 

10.09.2016წ. 

ქ.ქუთაისი დ.აღმაშენებლის 4/6 

ქ.ქუთაისი დ.აღმაშენებლის 4/6 

ქ.ქუთაისი დ.აღმაშენებლის 4/6 

ტრენინგში მოწვეულ პირთა გაფრთხილება 

ტრენინგისთვის დარბაზის მოწყობა 

მრავალშვილიან დედებთან თემატური შეხვედრა, თემა:,,- მე მივდივარ არჩევნებზე!  -შენ?!’’ 



10.09.2016წ. ტკ.რიონი’’ ფალიაშვილის ქუჩა პროექტის ფარგლებში ვიდეო რგოლის დამზადება და სატელევიზიო ეთერში გაშვება  

5 12..09.2016წ. 

12.09.2016წ. 

12.09.2016წ. 

12.09.2016წ. 

12.09.2016წ 

ქ.ქუთაისი დ.აღმაშენებლის 4/6 

ქ.ქუთაისი დ.აღმაშენებლის 4/6 

ქ.ქუთაისი დ.აღმაშენებლის 4/6 

ლესელიძის ქუჩა( ქალაქის 

ბოტანიკური ბაღის ტერიტორია) 

ტკ.,,რიონი’’ ფალიაშვილის ქუჩა 

ტრენინგში მოწვეულ პირთა გაფრთხილება 

ტრენინგისთვის დარბაზის მოწყობა 

სამიზნე ჯგუფებისთვის ტრენინგის ჩატარება და ტრიპლეტების დარიგება 

ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე მოსახლეობასთან შეხვედრა და ტრიპლეტების 

დარიგება(იმიტირებული არჩევნების ჩატარება)  

თოქ-შოუ/ პროექტი:,,მე მივდივარ არჩევნებზე’’ ფარგლებში 19:00საათი 

6 13.09.2016წ. 

 

13.09.2016წ. 

 

13.09.2016წ. 

 

13.09.2016წ. 

ქ.ქუთაისი დ.აღმაშენებლის 4/6 

 

ქ.ქუთაისი დ.აღმაშენებლის 4/6 

 

ქ.ქუთაისი დ.აღმაშენებლის 4/6 

 

ზ.გამსახურდიას ქუჩა, სუპერმარკეტ 

,,ფუდმარტის’’ წინ 

 

ტრენინგში მოწვეულ პირთა გაფრთხილება 

 

ტრენინგისთვის დარბაზის მოწყობა 

 

სამიზნე ჯგუფებისთვის ტრენინგის ჩატარება 

 

სარეკლამო მაისურებით მოსახლეობისთვის ტრიპლეტების დარიგება (სპეციალური 

გეგმით) 

 

7 14.09.2016წ. 

 

14.09.2016წ. 

 

14.09.2016წ. 

 

14/09.2016წ. 

 

ქ.ქუთაისი დ.აღმაშენებლის 4/6 

 

ქ.ქუთაისი დ.აღმაშენებლის 4/6 

 

ქ.ქუთაისი დ.აღმაშენებლის 4/6 

 

ტკ.რიონი ფალიაშვილის ქუჩა 

მოსახლეობის გამოკითხვისთვის კითხვარების მომზადება/დაბეჭდვა (300ერთეული) 

 

ტრენინგში მოწვეულ პირთა გაფრთხილება 

 

სამიზნე ჯგუფებისთვის ტრენინგის ჩატარება 

 

ტკ.,,რიონში’’ გადაცემისთვის მოსაწვევ პირთა გაფრთხილება  

8 15.09.2016წ. 

 

15.09.2016წ. 

 

15.09.2016წ. 

ქ.ქუთაისის ადმინისტრაციული 

ერთეულები 

ჭავჭავაძის პროსპექტი 

(ორგსერვისის ოფისი)/  

ქუთაისის თიბისი ბანკის 

კითხვარების შესაბამისად მოსახლეობის გამოკითხვა 

ოფისისთვის საჭირო საკანცელარიო ნივთების შეძენა/ თანხის ჩარიცხვა 

მოსახელობასთან შეხვედრა,ტრიპლეტების დარიგება ,თემა: ,,-მე მივდივარ არჩევნებზე!                               

-შენ?!’’     

თოქ-შოუ/ პროექტი:,,მე მივდივარ არჩევნებზე’’ ფარგლებში 



15.09.2016წ. 

 

 

ცენტრალური ოფისი 

ქ.ქუთაისი მე-2 საშუალო სკოლის 

ეზო 

ტკ. ,,რიონი’’, ფალიაშვილის ქუჩა 

17:30 საათი 

9 16.09.2016წ. 

 

16.09.2016წ. 

 

16.09.2016წ. 

 

ქ.ქუთაისის ადმინისტრაციული 

ერთეულები 

ქ.ქუთაისი თიბისი ბანკის 

ცენტრალური ოფისი 

ჭავჭავაძის ქუჩა/ ლერმონტოვის 

პროსპექტი 

კითხვარების შესაბამისად მოსახლეობის გამოკითხვა 

საწვავის შეძენისთვის საჭირო თანხის გადარიცხვა 

მოსახლეობასთან შეხვედრა და ტრიპლეტების დარიგება, თემა: ,,მე მივდივარ არჩევნებზე’’  

ა)ქეჩის ბაზრობა 

ბ)ლერმონტოვის ქუჩა 

10 19.09.2016წ. 

 

19.09.2016წ. 

 

19.09.2016წ. 

 

კახიანაურის ტრერიტორიული 

ერთეული 

ფანჯიკიძის ქ.#28 

 

ტკ. ,,რიონი’’ ფალიაშვილის ქუჩა 

კითხვარების შესაბამისად მოსახლეობის გამოკითხვა 

 

ჩატარებული ღონისძიების სტენდის შედგენა 

 

თოქ-შოუ/ პროექტი:,,მე მივდივარ არჩევნებზე’’ ფარგლებში  19:00 საათი 

 

11 20.09.2016წ. 

 

20.09.2016წ. 

 

20.09.2016წ. 

 

 

 

 

ქ.ქუთაისი ირ.აბაშიძის ქუჩა 

 

ავტოქარხნის დასახლება (ბუკიას 

ქუჩა) 

დ.აღმაშენებლის ქ.#4/6 

შ.შ.მ პირებთან ოჯახში სტუმრობა , თემა: ,,ჩემი ერთი ხმა მოძრავ ყუთში გადამწყვეტია!’’ 

 

კითხვარების შესაბამისად მოსახლეობის გამოკითხვა 

 

მრავალშვილიან დედებთან ინდივიდუალური შეხვედრა პროქტის ფარგლებში, თემა: 

,,ჩემი ხმა,ოჯახის კეთილდღეობა’’  

შენიშვნა: შეხვედრა მოხდება მრავალშვილიან დედებთან ,რომლებთაც ჰყავთ 5შვილი და 

მეტი 

12 21.09.2016წ. 

 

21.09.2016წ. 

 

21.09.2016წ. 

 

ძელქვიანის ადმინისტრაციული 

ერთეული 

ქ.ქუთაისი, დ.აღმაშენებლის 4/6 

 

ტკ. ,,რიონი’’ ფალიაშვილის ქუჩა 

კითხვარების შესაბამისად მოსახლეობის გამოკითხვა 

 

ფეისბუქ გვერდზე ჩატარებული ღონისძიებების ფოტო-მასალების განთავსება 

 

ვიდეო რგოლის გაშვების უზრუნველყოფა 

13 22.09.2016წ. 

 

22.09.2016წ. 

ქ.ქუთაისი დ.აღმაშენებლის 4/6 

 

ტკ. ,,რიონი’’ ფალიაშვილის ქუჩა 

გამოკითხვის შედეგების ანალიზზე მუშაობა 

 

თოქ-შოუს მასალების დაარქივება 



22.09.2016წ. დ.აღმაშენებლის 4/6 ფეისბუქ გვერდზე ფოტო-მასალების განთავსება 

14 23.09.2016წ. 

 

23.09.2016წ. 

 

23.09.2016წ. 

 

23.09.2016წ. 

 

ქ.ქუთაისი დ.აღმაშენებლის 4/6 

 

ქ.ქუთაისი დ.აღმაშენებლის 4/6 

 

ქ.ქუთაისი წერეთლის ქუჩა 

 

ტკ. ,,,რიონი’’ ფალიაშვილის ქუჩა 

 

გამოკითხვის შედეგების ანალიზზე მუშაობა 

 

ფეისბუქ გვერდზე მასალების განთავსება 

 

ჩატარებული ღონისძიებების ფოტო-მასალების დაბეჭდვა 

 

ვიდეო რგოლის ტელევიზიით გაშვების უზრუნველყოფის კონტროლი 

15 26.09.2016წ. 

 

26.09.2016წ. 

 

26.09.2016წ. 

სულხან საბას ადმინისტრაციული 

ერთეული 

სულხან საბას ადმინისტრაციული 

ერთეული 

ქ.ქუთაისი დ.აღმაშენებლის 4/6 

მოსახლეობასთან შეხვედრა,ტრიპლეტების დარიგება 

 

აღნიშნული შეხვედრის დასურათება 

 

აღნიშნული შეხვედრის ფოტო-მასალების ფეისბუქ გვერდზე განთავსება 

16 27.09.2016წ. 

 

27.09.2016წ. 

 

ავტომშენებლის ქუჩა 

 

ავტომშენებლის ქუჩა 

შშმ პირთა დასახელებისა და დახელოვნების კულტურის ცენტრი ლიგა (უსინათლო 

მომღერლის ხვიჩა სიმონიას ცენტრი)  

თემა: ,,ჩემი ხმა ჩვენი კეთილდღეობა’’ 

აღიშნული შეხვედრის ფოტო-სურათების გადაღება 

17 28.09.2016წ. 

 

28.09.2016წ. 

 

მუხრანის დასახლება, სკოლის ეზო 

 

ქ.ქუთაისი წერეთლის ქუჩა 

მოსახლეობასთან შეხვედრა და ტრიპლეტების დარიგება, თემა: ,,მე მივდივარ არჩევნებზე’’ 

 

ზემოთაღნიშნული ღონისძიებების ფოტო-სურათების დაბეჭდვა/გამოტანა 

18 29.09.2016წ. 

 

29.09.2016წ. 

გუმათის დასახლება 

 

გუმათის დასახლება 

მოსახლეობასთან შეხვედრა და ტრიპლეტების დარიგება 

 

აღნიშნული შეხვედრის ფოტო სურათების გადაღება 

19 30.09.2016წ. 

 

30.09.2016წ. 

ქალაქის ცენტრალური ნაწილი 

 

ტკ.რიონი ,,ფალიაშვილის ქუჩა 

მოსახლეობასთან შეხვედრა და ტრიპლეტების დარიგება 

 

ვიდეო რგოლის ტელევიზიაში გაშვების კონტროლი 

20 03.10.2016წ. 

 

03.10.2016წ. 

 

კახიანოურის ადმინისტრაციული 

ერთეული 

კახიანოურის ადმინისტრაციული 

ერთეული 

მოსახლეობასთან შეხვედრა და ტრიპლეტების დარიგება 

 

აღნიშნული შეხვედრის ფოტო სურათების გადაღება 



 

 

21 04.10.2016წ. 

 

04.10.2016წ. 

ვაკისუბნის ტერიტორიული 

ერთეული 

დ.აღმაშენებლის 4/6 

მოსახლეობასთან შეხვედრა და ტრიპლეტების დარიგება ,თემა ,,მე მივდივარ არჩევნებზე’’ 

 

თანამშრომელთა მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ინფორმაციის მოსმენა 

22 05.10.2016წ. 

 

05.10.2016წ. 

ქ.ქუთაისი დ.აღმაშენებლის 4/6 

 

ქ.ქუთაისი დ.აღმაშენებლის 4/6 

პროექტის ფარგლებში თანამშრომლების მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ინფორმაციის 

მოსმენა 

შიდა მონიტორინგის ჩატარება 

23 06.10.2016წ. 

 

06.10.2016წ. 

 

06.10.2016წ. 

ქ.ქუთაისი დ.აღმაშენებლის 4/6 

 

ქ.ქუთაისი დ.აღმაშენებლის 4/6 

 

ქ.ქუთაისი წერეთლის ქუჩა 

დონორი ორგანიზაციისთვის პროექტის ,,მე მივდივარ არჩევნებზე ‘’ საბოლოო ანგარიშზე 

მუშაობა 

პროექტის შიდა მონიტორინგის ჩატარება 

 

მოსახლეობასთან შეხვედრის ფოტო-სურათების დაბეჭდვა-გამოტანა 

24 07.10.2016წ. ქ.თბილისი, ცესკოს და 

სწავლებისცენტრის ოფისი 

პროექტი :,,მე მივდივარ არჩევნებზე ‘’ საბოლოო ანგარიშის წარდგენა დონორ 

ორგანიზაციაში 


