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1. ᲨᲔᲡᲐᲕᲐᲚᲘ

1.

შესავალი

გზამკვლევი მიზნად ისახავს
ხელი შეუწყოს ფიტნესის
ეროვნული დღისადმი მიძღვნილი კამპანიაში ჩვენი ქვეყნის
ჩართვას, როგორც ერთობლივი ხედვის ნაწილს, რომლის
მიზანია ევროპაში რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გახდეს
აქტიური.
ფიტნესის ეროვნული დღისადმი მიძღვნილი კამპანია არის
ევრო-კომისიის სპორტის ევროპული კვირეულის (EWoS) /
ევროპის სპორტის კვირეულის ნაწილი, რომელიც შექმნილია
საკვანძო მესიჯის/ლოზუნგის „#იყავიაქტიური“ საშუალებით
უმოქმედობის პრობლემის აღმოსაფხვრელად.
წინამდებარე დოკუმენტით შესაძლებელია დაინტერესებული
მხარეებმა სპეციალური წამახალისებელი ღონისძიებების
და აქტივობების გზით მოქმედებისაკენ მკაფიო მოწოდებით,
მოაწყონ ინსპირაციული დღე.
აღნიშნული კამპანიის
გზამკვლევი შემუშავდა პროექტის „ფიტნესის ეროვნული დღე
ევროპისთვის“ ჩარჩოს ფარგლებში.
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2. ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘ
„ᲤᲘᲢᲜᲔᲡᲘᲡ
ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚᲘ ᲓᲦᲔ
ᲔᲕᲠᲝᲞᲘᲡᲗᲕᲘᲡ“

2.

პროექტი „ფიტნესის ეროვნული დღე ევროპისთვის“

პროექტი
“ფიტნესის
ეროვნული
დღე
ევროპისთვის”
არის
გაერთიანებული ერების მიერ დაფინანსებული ღონისძიება,
რომელიც მიზნად ისახავს სპორტის ევროპული კვირეულის კამპანიის
ხელშეწყობას, ფიტნესის ეროვნული დღისადმი მიძღვნილი კამპანიის
პროექტის ფარგლებში, 8 პარტნიორ ქვეყანაში და მისი ევროპაში
უფრო ფართო მასშტაბით ორგანიზებით.
პროექტი
იძლევა ფიტნესის ეროვნული დღისადმი მიძღვნილი
კამპანიის მთავარი მიზნების მიმოხილვის საშუალებას და მისი
მსვლელობისას სულ უნდა გვახსოვდეს:
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სპორტის ევროპული კვირეულის (EWoS) ხელშეწყობა პროექტის
პარტნიორ ქვეყნებში ეფექტური კამპანიის ჩატარების გზით,
რომელიც ეფუძნება სხვა გამოცდილებით მიღებულ წარმატებას;
სპორტული ქსელის ფარგლებში, ღონისძიებების გაუმჯობესება
ევროკავშირის გარეთ მყოფ თითოეულ ქვეყანაში,
დაინტერესებულ მხარეთათვის სპორტის ევროპული კვირეულის
პრინციპებზე დაყრდნობით ეროვნული სემინარების გამართვით;
პროექტის პარტნიორ ქვეყნებში ევროკავშირის
ღირებულებების ამაღლება ფიტნესის და სპორტის
საშუალებით; •ფიტნესის ეროვნული დღის პროგრამის
ხელშეწყობა და გაუმჯობესება მთელი ევროპის მასშტაბით,
ინფორმირებულობის გაუმჯობესება და ევროკავშირის
მოსაზღვრე ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავება.

3. ფართო კონტექსტი: ფიტნესის ეროვნული დღეები და სპორტის
ევროპული კვირეული

3. ᲤᲐᲠᲗᲝ ᲙᲝᲜᲢᲔᲥᲡᲢᲘ:
ᲤᲘᲢᲜᲔᲡᲘᲡ ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚᲘ
ᲓᲦᲔᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲡᲞᲝᲠᲢᲘᲡ
ᲔᲕᲠᲝᲞᲣᲚᲘ ᲙᲕᲘᲠᲔᲣᲚᲘ

3.1 რა არის ფიტნესის ეროვნული დღე
ფიტნესის ეროვნული დღე არის მარკეტინგული კამპანია, რომლის მიზანია ფიტნესისა და ფიზიკური აქტივობის დანიშნულების
აღნიშვნა/ხაზგასმა.
ამ დღემ ხელი უნდა შეუწყოს მთელ ერს გაერთიანებაში, როგორც შეხსენება იმისა, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი მოძრაობა და
აქტიურად ყოფნა, ასევე, ფიზიკური აქტივობის როლის ხაზგასმა, რომელიც ხელს გვიწყობს, როგორც ფიზიკურად, ისე გონებრივად,
ვიყოთ უფრო ჯანმრთელები და ბედნიერები.
ფიტნესის ეროვნული დღისადმი მიძღვნილი კამპანია დაიწყო დიდ ბრიტანეთში, რომელიც შეიქმნა 2011 წელს Energie-ის ჯგუფის,
როგორც ფიტნესის ყველაზე დიდი და სწრაფად მზარდი ფრანჩიზული კომპანიის მიერ. აღნიშნული დღის მეტი შესაძლებლობების
გათვალისწინებით, 2014 წელს énergie-მ გულუხვად დააჯილდოვა ფიტნესის ეროვნული დღისადმი მიძღვნილი კამპანია Ukactive -ის
ღონისძიებით.
Ukactive-ი არის სოციაცია, რომლის დანიშნულებაა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის ხელშეწყობა ფიზიკური აქტივობის გზით და
რომელმაც ხელი შეუწყო დიდ ბრიტანეთში ფიტნესის ეროვნული დღის ყოველწლიურ განვითარებას.
ფიტნესის ეროვნული დღის მოწოდებაა მთელი რიგი თავისუფალი ღონისძებების და აქტივობების სპორტულ დარბაზებში,
დასასვენებელ ცენტრებში, მთავარ ქუჩებში, პარკებში, სკოლებში, უნივერსიტეტებსა და სამუშაო ადგილებზე ჩატარება, რომ ხალხი
მთელი დღის განმავლობაში იყოს ფიზიკურად აქტიური.
ღონისძიების დღე იწყება „მედია მომენტით“, რათა გაიზარდოს დასახული გეგმების განხორციელებისა და ზოგადად მოსახლეობაში
ფიტნესის ეროვნული დღის შესახებ ინფორმირებულობა.
ღონიძიება
ჩატარდება კამპანიის წარმომადგენლის დახმარებით,
რომელიც ხელს შეუწყობს მედიის დაინტერესებას და ჩართულობას, რითაც ღონისძიება უფრო ფართო მასშტაბებს შეიძენს და
ხალხის მოწოდება აქტიურობისაკენ უფრო რეალური და ხელმისაწვდომი იქნება.
დაინტერესებული მხარეების და პარტნიორების დახმარებით, დღის დასაწყისშივე მოხდება სოციალური მედია პოსტის გაზიარება.
რითაც დღის დასაწყისშივე ჩართულობით, ხელი შეეწყობა საქართველოს მასშტაბით კამპანიის, სახელწოდებით/ლოზუნგით
„#ვიყოთაქტიურები“ წარმართვას და დაეხმარება ხალხს მის დამახსოვრებაში.
ფიტნესის ეროვნული დღე მნიშვნელოვანი დღეა, რადგან ის შთააგონებს ადამიანებს წინ წავიდნენ და უკეთ გაიგონ აქტიური
ცხოვრების წესის დანიშნულება და სარგებელი. დამტკიცებულია, რომ აქტიურობა არამარტო აუმჯობესებს ფიზიკურ ჯანმრთელობას,
არამედ დიდ გავლენას ახდენს, ასევე, გონებრივ ჯანმრთელობაზე, თავდაჯერებულობაზე, სოციალურ კავშირებზე და უკეთესი
საზოგადოებრივი წრის შექმნაში.
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3.2 ფიტნეს ეროვნული დღე და სპორტის ევროპული კვირა
ფიტნესის ეროვნული დღე შედის სპორტის ევროპულ კვირეულში,
პანევროპულ კამპანიაში, რომელიც უზრუნველყოფილია
ევროკომიის მიერ კონტინენტზე სპორტისა და ფიზიკური
აქტივობის
ხელშეწყობის
მიზნით,
ეროვნებებისა
და
ინდივიდების წაქეზებით, რომ იყვნენ ფიზიკურად უფრო
აქტიურები. სპორტს და ფიზიკური აქტივობას არსებითი
წვლილი შეაქვს ევროპის მოქალაქეთა ჯანმრთელობასა და
კეთილდღეობაში, თუმცა, ამჟამად,
ფიზიკური აქტივობის
დონე ევროპაში შეფერხებულია, ხოლო ზოგიერთ ქვეყანაში
- დაქვეითებულია. სპორტის ევროპული კვირეული არის
გამოწვევასა და მოქმედებისკენ მოწოდებაზე ერთობლივი
პასუხი.
სპორტის ევროპული კვირეულის კამპანია დაიწყო 2015
წელს და შესამჩნევად იზრდებოდა ბოლო წლებში, როგორც
ღონისძიების, ისე მონაწილეთა კუთხით. ფიტნესის ეროვნული
დღისადმი მიძღვნილი კამპანია ყოველთვის მიმდინარეობს
სპორტის ევროპული კვირეულის პერიოდში და პოტენციალი
აქვს თითოეულ ევროპულ ქვეყანაში გახდეს კვირის წამყვანი
ღონისძიება. სპორტის ევროპული კვირეულის წარმატებით
ჩატარება ხელს შეუწყობს ფიტნესის ეროვნული დღისადმი
მიძღვნილი კამპანიის გავრცელებას და პირიქით.
სპორტის ევროპული კვირეულის შესახებ დამატებითი
ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე:
https://ec.europa.eu/sport/week_en
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4. ᲠᲝᲒᲝᲠ
ᲕᲘᲡᲐᲣᲑᲠᲝᲗ
ᲤᲘᲢᲜᲔᲡᲘᲡ
ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚ ᲓᲦᲔᲖᲔ

4.

როგორ ვისაუბროთ ფიტნესის ეროვნულ დღეზე

საქართველოს მასშტაბით პარტნიორების აქტიურობით გაიმართება მრავალი თავისუფალი ღონისძიება. ფიტნესის ეროვნული
დღე წააქეზებს მაღალი რანგის ადამიანებს და დაინტერესებულ მხარეებს მონაწილეობაზე. მათი უნიკალური სტილით ფიზიკური
აქტივობით დატვირთვის შესახებ, რომელიც მოიცავს ცნობიერების ამაღლებისა და მიზნის მიღწევის შესახებ კამპანიას.
(http://www.ehfa-membership.com/sites/europeactive.eu/files/nfd20/nfd_communication_plan.pdf).
ასეთი მრავალფეროვნება არის კამპანიის ხელშემწყობი ძალა, თუმცა, რათა დავრწმუნდეთ იმაში, რომ ფიტნესის ეროვნული დღის
საერთო ეთოსი არ დაიკარგება პარტნიორთა მრავალფეროვნებით, საჭიროა, რომ საქართველოში არსებული ფიტნესის ეროვნული
დღის შესახებ ყველა პრესრელიზი და საკომუნიკაციო საშუალება შეიცავდეს კამპანიის ორგანიზატორის მიერ წინასწარ განსაზღვრულ
ტექსტს. ამისთვის შექმნილია პარტნიორითა დახმარებით პრესრელიზი, რომელიც გამოიყენებული იქნება პარტნიოთა საკომუნიკაციო
საშუალებების საფუძვლად. მაგალითად:
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ფიტნესის ეროვნული დღე არის ფიტნესის და ფიზიკური აქტივობის აღნიშვნის დღე, როცა ერთიანდება ყველა ასაკის ადამიანი
და მათი შესაძლებლობები, რათა სარგებელი მიიღონ ფიტნესის და ფიზიკური აქტივობის დადებითი გავლენისგან.
თავისუფალი აქტივობები და „სახალისო“ სესიები/სემინარები ჩატარდება ქვეყნის მასშტაბით, რომ
მოძრაობის სარგებლის ჩვენებით, მოიზიდოს ახალი და უკვე არსებული აუდიტორია.
ვებ-გვერდზე პრესრელიზის განთავსება.

5. ᲫᲘᲠᲘᲗᲐᲓᲘ
ᲜᲐᲑᲘᲯᲔᲑᲘ ᲤᲘᲢᲜᲔᲡᲘᲡ
ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚᲘ ᲓᲦᲘᲡ
ᲓᲐᲡᲐᲐᲠᲡᲔᲑᲚᲐᲓ

5.

ძირითადი ნაბიჯები ფიტნესის ეროვნული დღის დასაარსებლად

ფიტნესის ეროვნული დღის დასაარსებლად,
საჭიროა ფიტნესის ეროვნული დღისადმი
მიძღვნილი კამპანიის ეფექტურად შექმნა
და გავრცელება. რაშიც იგულისხმება
დაინტერესებული
მხარის
მიმდინარე
ჩართულობა და
მთავარი ლოზუნგის
,,#იყავიაქტიური“-ს
მართვა შესაბამისი
შინაარსის მქონე სოციალური მედია
საშუალებით.
ფიტნესის
ეროვნული
დღის დასაარსებლად საჭიროა შემდეგი
ნაბიჯები:
რადგან ფიტნესის ეროვნული დღე იმართება
სექტემბერში ერთი დღე, მნიშვნელოვანია
მისი წინა თვეებში დაგეგმვა. რაც
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დაინტერესებულ
მხარეებს
და
პარტნიორებს აძლევს საშუალებას,
თავიანთი კამპანიის ფარგლებში
და
მარკეტინგულ
კალენდარში,
დანიშნონ ამ დღისთვის შესაბამისი
თარიღი და პერიოდი.
მოსახლეობის
ცნობიერების
ამაღლებაში დაეხმარება ციფრული
და
სოციალური
საშუალებები,
რომელიც კამპანიის წინა თვეებში
გააზიარებენ კამპანიის ლოზუნგს
და
იმ
აქტივობებს
რომელიც
წარმოდეგნილი იქნება თოთოეული
დაინტერესებული მხარის მიერ.

5.

ძირითადი ნაბიჯები ფიტნესის ეროვნული დღის დასაარსებლად
ციფრული და სოციალური ინსტრუმენტების შექმნა

დაინტერესებული მხარეებისთვის საჭირო აქტივების შექმნა, ინფორმირებულობის გასაუმჯობესებლად.
სოციალური პოსტები, სურათები, პოსტერები, ვებ-გვერდის ბანერები და სხვ.

მაგ.,

შინაარსის შეგროვება

რეკომენდაციები - ფიტნესის ეროვნული დღის წარმომადგენლებისგან, რათა მოხდეს მასის ინფორმირებულობის გაუმჯობესება და ჩართულობა.

შიდა დაგეგმვა
-განისაზღვრება ფიტნესის
ეროვნული დღის
ძირითადი სასაუბრო თემა;
დაინტერესებული მხარეების
სიის შედგენა; აქტივობების
შედგენა რომელიც
ფიტნესის ეროვნულ დღეზე
ცნობიერების ამაღლებისა
და ჩართულობის
მხარდასაჭერად
იქნება მიმართული.
წარმომადგენლებისგან,
რათა მოხდეს მასის
ინფორმირებულობის
გაუმჯობესება და
ჩართულობა.
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კომუნიკაციის თარიღის
ჩანიშვნადაინტერესებულ
მხარეებთან შეთანხმებით
თარიღის ჩანიშვნა.

ფიტნესის ეროვნული
დღისადმი მიძღვნილი
სემინარი
-ფიტნესის ეროვნული
დღისადმი მიძღვნილი
სემინარში ყველა
მთავარი დაინტერესებული
მხარის ჩართულობა;
შესასრულებელი
აქტივობების გამოკვეთა
და ურთიერთდახმარება
რესურსები/ინვენტარი.

PR-კამპანიის თვე
მედია საშუალებით
ინფორმაციის აქტიურად
მიწოდება, თუ რა არის
ფიტნესის ეროვნული
დღე, როდის და როგორ
შეიძლება მასში
მონაწილეობის მიღება.

თარიღის და
აქტიურობის კონტროლი
მონაწილეების
ინფორმირება და
გადამოწმება შიდა
დაგეგმიდან კამპანიის
დასრულებამდე.

6. ᲛᲮᲐᲠᲔᲔᲑᲘ ᲓᲐ
ᲞᲐᲠᲢᲜᲘᲝᲠᲔᲑᲘ

6.

მხარეები და პარტნიორები

ფიტნესის ეროვნული დღის ღონისძიების ქვეყნის მასშტაბით გამართვაში შესაძლებელია ჩართული იყოს:















ფიტნესის ინდუსტრიის წარმომადგენლები – ეროვნული, რეგიონული და საზოგადოებრივი კლუბები;
ფიტნესის ასოციაციები;
სპორტული ფედერაციები და სპორტული კლუბები;
სპორტული ორგანიზაციები, როგორიცაა საზოგადოებრივი მომსახურების მიმწოდებლები / პროვაიდერები (მაგ.,
მორბენალთა ჯგუფები), სტუდენტთა სპორტული გაერთიანებები, მარათონის / ტრიატლონთა ორგანიზატორები;
მუნიციპალური დაწესებულებები – სპორტის ადგილობრივი საბჭოები;
სკოლები, კოლეჯები და უნივერსიტეტები;
დამფინანასებელი ორგანოები, სადაც შესაძლებელია დამატებითი დაფინანსების
მოპოვება ღონისძიების ჩატარების ხელშესაწყობად;
ოლიმპიური და პარალიმპური სამთავრობო დაწესებულებები;
ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები - კულტურის, ახალგაზრდობის და
სპორტის სამინისტრო, სახელმწიფო სპორტული სააგენტოები;
კერძო სპორტული კომპანიები – ღონისძიებები, პროფესიული ჯგუფები;
ეროვნული საკოორდინაციო ორგანო (NCB) სპორტის ევროპული კვირეულისთვის – ეროვნული საკოორდინაციო
ორგანოს როლია გაზარდოს ინიციატივების გავრცელების არეალი, როგორც სპორტის ევროპული კვირეულის
ნაწილისა, რათა გააძლიეროს კამპანიის თვალსაჩინოება და ხელშეწყობა, ასევე, განხორციელდეს სპორტის
ევროპული კვირეულის ეროვნულ დონეზე დანერგვის, გავლენის და შედეგების მონიტორინგი.

აღნიშნული აუდიტორიის ჩართულობით მოხდება ფიტნესის ეროვნული დღის ღონისძიების აქტიურ ფაზაში გადასვა და აგრეთვე
საზოგადოებრივი ინფორმირებულობა. ასევე წინასწარ განსაზღვრული იქნება, მონაწილე მხარის როლი, მათ მიერ შესასრულებელი
აქტივობები. (მიზანი და შედეგი).
კავშირის დასამყარებლად დაინტერესებულ მხარეებთან და პარტნიორებთან, შეგიძლიათ იხილოთ „ფიტნესის ეროვნული დღე
ევროპისთვის“ საკომუნიკაციო კავშირების დამყარების გეგმაში .
(http://www.ehfa-membership.com/sites/europeactive.eu/files/nfd20/nfd_communication_plan.pdf).
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7. ᲡᲞᲝᲠᲢᲘᲡ
ᲔᲕᲠᲝᲞᲣᲚᲘ
ᲙᲕᲘᲠᲔᲣᲚᲘᲡ
ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚᲘ
ᲡᲐᲙᲝᲝᲠᲓᲘᲜᲐᲪᲘᲝ
ᲝᲠᲒᲐᲜᲝ

7.

სპორტის ევროპული კვირეულის ეროვნული საკოორდინაციო ორგანო
ეროვნული საკოორდინაციო ორგანოები
პასუხისმგებელნი არიან სპორტის ევროპული
კვირეულის პერიოდში მიმდინარე
ღონისძიებებზე, რათა გააუმჯობესონ
კამპანიის პროფილი და მის შესახებ
ინფორმირებულობა, ასევე, ჩაატარონ
კვირის დანერგვის, შედეგების დაგავლენის
მონიტორინგი. ეროვნული საკოორდინაციო
ორგანო შეიძლება იყოს სამთავარობო
ან არასამთავრობო, მაგრამ ეს იქნება
ორგანიზაცია, რომელსაც მთავარი
როლი ექნება ეროვნული სპორტში.
ეროვნული საკოორდინაციო ორგანოები
სისტემატიურად უკავშირდებიად და
უზიარებენ გამოცდილებას ფიტნესის
ეროვნული დღესთან დაკავშირებული
კამპანიის შესახებ. დამატებითი ინფორმაცია
შეიძლება მიღებული იქნას შემდეგ ბმულზე:
https://ec.europa.eu/sport/week/countries_en
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8. ᲓᲐᲘᲜᲢᲔᲠᲔᲡᲔᲑᲣᲚ
ᲛᲮᲐᲠᲔᲗᲐ ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚᲘ
ᲦᲝᲜᲘᲡᲫᲘᲔᲑᲐ

8.

დაინტერესებულ მხარეთა ეროვნული ღონისძიება

ფიტნესის ეროვნული დღესთან დაკავშირებულ კამპანიაში,
დაინტერესებულ მხარეთა შორის ხდება ყოველწლიური
ეროვნული ღონისძიების გამართვა, რომელიც არის სხვადასხვა
ფორმით.
დამატებითი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ გაიმართოს
დაინტერესებულ მხარეთა ეროვნული ღონისძიება, შეგიძლიათ
იხილოთ „ფიტნესის ეროვნული დღე ვროპისთვის “ღონისძიებათა
გეგმაში.
(http://www.ehfa-membership.com/sites/europeactive.eu/files/nfd20/
nfd_event_planner.pdf).
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9. ᲠᲝᲒᲝᲠ
ᲒᲐᲜᲕᲐᲕᲘᲗᲐᲠᲝᲗ
ᲤᲘᲢᲜᲔᲡᲘᲡ
ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚᲘ
ᲓᲦᲘᲡᲐᲓᲛᲘ
ᲛᲘᲫᲦᲕᲜᲘᲚᲘ
ᲙᲐᲛᲞᲐᲜᲘᲐ

9.

როგორ განვავითაროთ ფიტნესის ეროვნული დღისადმი მიძღვნილი კამპანია

ფიტნესის ეროვნული დღისადმი მიძღვნილი
კამპანია ღიაა ყველა ორგანიზაციისა და
ინდივიდისთვის, რომლის მთავარი პირობაა,
რაც შეიძლება მეტი ხალხი და ორგანიზაცია
დაარწმუნოს ღონისძიების გამართვასა
და ფიზიკური აქტივობის აღსანიშნავად.
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9.1 რატომ უნდა დარეგისტრირდნენ ორგანიზაციები ფიტნესის ეროვნული დღეზე
დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობა
ფიტნესის ეროვნული დღისადმი მიძღვნილ
კამპანიაში
აიხსნება
რამოდენიმე
არგუმენტით:
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საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სისტემის გაუმჯობესება ფიზიკური
აქტივობისა და ჯანსაღი ცხოვრების
წესის დანერგვის ხელშესაწყობად;
უნიკალური შესაძლებლობაა ბრენდის
და პროგრამის განსავითარებლად;
კავშირი ახალ წევრებთან და
სპორტის სახეობის გაძლიერება;
უფრო დიდი ევროპული მოძრაობის
შემადგენელი ნაწილის
გახდომის შესაძლებლობა.

9.2 როგორ დავრეგისტრირდეთ ფიტნესის ეროვნული დღის ღონისძიებაზე
ფიტნესის ეროვნული დღისადმი მიძღვნილ
კამპანიაში დაინტერესებული მხარის ჩართვა
შესაძლებელია ციფრული გზით, ელ-ფოსტით,
ქაღალდის
ან
სხვადასხვა
საშუალების
ერთობლივად გამოყენებით.
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9.3 ინფორმაციის გავრცელების სასარგებლო საშუალებები
კამპანიაში
დაინტერესებული
მხარის
ჩასართავად,
უდიდესი
მნიშვნელობა
აქვს ძირითადი ინფორმაციის მარტივად
გავრცელების
ხერხს.
შესაძლებელია
გამოყენებული იქნას:




26

სლაიდიანი პრეზენტაცია ჯგუფის
წევრებისთვის, ორგანიზაციისა და
დამხმარე პარტნიორებისთვის, რომ
გააზიარონ თავიანთ ქსელებში.
ერთი ან 2-გვერდიანი დოკუმენტი,
სადაც მკაფიოდ იქნება განსაზღვრული
ფიტნესის ეროვნული დღის დანიშნულება,
როგორ და რატომ ჩაერთონ მასში
. ( იხ. დანართში მოცემული დიდი
ბრიტანეთის მიერ 2018 წელს
გამოყენებული მაგალითები).

10. ᲛᲝᲜᲘᲢᲝᲠᲘᲜᲒᲘ
ᲓᲐ ᲨᲔᲤᲐᲡᲔᲑᲐ

10. მონიტორინგი და შეფასება
ჩატარებული ფიტნესის ეროვნული დღის
კამპანიას მონიტორინგი ჩაუტარდება
ძირითად მეტრიკაზე დაკვირვების გზით:








ფიტნესის ეროვნული დღისადმი მიძღვნილ
ღონისძიებებზე მონაწილეობა;
ფიტნესის ეროვნული დღეზე ჩატარებული
ღონისძიებების რაოდენობა;
წვდომა სოციალურ მედია საშულებებთან
თქვენს ქვეყანაში ლოზუნგის ,,#ვიყოთ
აქტიურები’’ გამოყენებით;
საყოველთაო მედიასთან წვდომა ნებისმიერი პრესისა თუ მედია საშუალებით.

ზემოაღნიშნული
რამოდენიმე გზა:
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მონაცემების

გამოყენების

10.1 ონლაინ გამოკითხვები
ონლაინ
პლატფორმის
გამოყენებით,
პარტნიორებისთვის მარტივი ონლაინ კვლევის
ჩატარება, სადაც მომზადდება
ანგარიში
ფიტნესის ეროვნულ დღეზე გამართული მათი
ღონისძიების შესახებ.
კითხვების მაგალითები, რომელიც კვლევაში
იქნება დასმული:
1.
2.
3.
4.
5.

რეგიონი
ორგანიზაციის დასახელება
ვებ-გვერდის მისამართი (მაგ., თუ
სპორტული დარბაზის ქსელის ნაწილია)
საფოსტო კოდი
ფიტნესის ეროვნულ დღეზე თქვენ
მიერ მონაწილეობის რაოდენობა.

ფიტნესის ეროვნულ დღემდე დარჩენილი
ერთი
კვირის
პერიოდში,
მონაწილეთა
რაოდენობის დათვლით, საშუალება იქნება
დასკვნის გამოტანის, რამდენად დაეხმარა
ფიტნესის ეროვნული დღის გამართვა და
ცნობიერების ამაღლება დღის ღონისძიების
წარმატებით ჩატარებას.
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10.2 ცხრილები პარტნიორებისთვის
ექსელის
ცხრილის
გამოყენებით
ანგარიშგების დოკუმენტის შემუშავება, სადაც
პარტნიორებს საშუალება აქვთ განათავსონ
ინფორმაცია
სხვადასხვა
ფიტნესის
ცენტრებიდან, ღონისძიებებიდან, სპორტული
კლუბებიდან და სხვ. ფიტნესის ეროვნული
დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩაშლის
შემთხვევაში, ეროვნულ დღეზე მონაწილეთა
რაოდენობა გაფორმდება ჩაშლამდე ერთი
კვირით
ადრე,
რითაც
დადასტურდება
ფიტნესის ეროვნულ დღის აქტივობის სიხშირე.
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10.3 საარჩევნო აგენტები

საარჩევნო აგენტის/სააგენტოს დახმარებით, მოსახლეობაში
ჩატარდება გამოკითხვა კითხვარით;

კითხვა 2. ფიზიკურად რამდენად აქტიური იყავით 2020 წლის
26 სექტემბერს?

მაგალითად:
კითხვა 1. გსმენიათ თუ არა დღემდე ფიტნესის ეროვნული
დღის შესახებ?
დიახ;
დიახ – და ბევრი რამ ვიცი ამის შესახებ;
დიახ- და ცოტა რამ ვიცი ამის შესახებ;
დიახ – მაგრამ არაფერი არ ვიცი ამის შესახებ;
არა –ამის შესახებ დღემდე არაფერი მსმენია.



















0 წუთი
10 წუთი
20 წუთი
30 წუთი
40 წუთი
50 წუთი
60 წუთი
70 წუთი
80 წუთი
90 წუთი
100 წუთი
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110 წუთი
120 წუთი
130 წუთი
140 წუთი
150 წუთი
160 წუთი
170 წუთი
180 წუთი
190+წუთი
30 წუთზე ნაკლები
30 წუთიან მეტი
ერთი საათი ან მეტი

10.3 საარჩევნო აგენტები
კითხვა 3. სად იყავით ფიზიკურად აქტიური
2020 წლის 26 სექტემბერს?











სპორტულ დარბაზში ან დასასვენებელ
ცენტრში (მაგ., სპორტული დარბაზი,
ცურვა, ბადმინტონი/ტენისის
კორტები, ჯგუფური ვარჯიში);
ჩემს სამუშაო ადგილას;
სახლში;
მოგზაურობისას (მაგ., სადმე
მოსახვედრად საზოგადოებრივი
ტრანსპორტით გადაადგილებისას,
ფეხით სიარულისას/ ველოსიპედით
გადაადგილებისას);
ღია ცის ქვეშ (მაგ., სარბენად /სასირნოდ
წასვლისას, სასწავლო ბანაკში);
სხვა;
არ შეესაბამება შაბათს 26 სექტემბერს
არ ვიყავი ფიზიკურად აქტიური;

კითხვა 4. 2020 წლის 26 სექტემბერს იყო
ფიტნესის ეროვნული დღე. ჰქონდა თუ არა ამ
დღეს გავლენა თქვენს ფიზიკურ აქტივობაზე?
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დიახ;
დიახ, მონაწილეობა მივიღე
ფიტნესის ეროვნული დღის
ოფიციალურ ღონისძიებაში;





დიახ, მეტად ჩართული ვიყავი ფიზიკურ აქტივობაში,
მაგრამ თავადფიტნესის ეროვნული დღის ოფიციალურ
ღონისძიებაში მონაწილეობა არ მიმიღია;
არა, არ ჰქონია არანაირი გავლენა.

კითხვა 5. თქვენმა რამდენმა შვილმა (იმ შემთხვევაში თუ გყავთ)
მიიღო მონაწილეობა ფიტნესის ეროვნული დღის ღონისძიებაში
2020 წლის 26 სექტემბერს?









არ მყავს შვილები;
0;
1;
2;
3;
4;
5+;
არ ვიცი.

11. ᲓᲐᲜᲐᲠᲗᲘ

11. დანართი
Wednesday 26th September
REGISTER YOUR EVENT TODAY

National Fitness Day is back for the 8th
year and gives you the platform to
promote your brand and create a buzz, all
while celebrating the fun of ﬁtness and
getting the nation moving.

What you can do
Your National Fitness Day event can be
whatever you want it to be – from
opening up a regular class as s free trial
for new members all the way through to
going for a world record attempt.
Here’s a taster of what people have
done before:

Wednesday 26th September promises
to get a record number of Brits moving to
celebrate the fun of ﬁtness.

500m Row Challenge with prizes won!

Morning Fitness Rave

Everyone Active

Nancy Astor Sports Center

A company wide Squat Challenge

Ten Hour Spinathon!

Places for People

1Life

Why should you sign up to National Fitness Day?
Promote your brand and facilities
Reach out to new members and
boost footfall
Take part in the UK’s biggest
celebration of ﬁtness

Follow these simple steps to get
involved:
1) Decide what you will do for National
Fitness Day 2018
2) Register your event, activity or offer
at www.nationalﬁtnessday.com.
Your event will then be hosted on the
National Fitness Day site and
promoted to the public – when the
activity ﬁnder goes live!
3) Closer to the day itself you’ll be able to
download the free National Fitness
Day toolkit
4) Use the National Fitness Day digital
toolkit to promote your event via the
included marketing materials
5) Put on a great show!

Last year more than 6,000 sites across
the UK hosted over 20,000 activities,
challenges and classes to engage existing
and new members. The day saw National
Fitness Day reach new heights with a
social media reach of 65 million and 5.1
million people getting active on the
day!

6,000

sites across the uk

20,000

FREE activities hosted

Social reach of

65 Million
Registering your interest is incredibly
easy, and our team will be available
help you along the way to put on a
fantastic National Fitness Day event to
engage the public and create a local
media buzz.

www.nationalﬁtnessday.com
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