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1. შესავალი

წინამდებარე ღონისძიებების დაგეგმვის გზამკვლევი 
შექმნილია როგორც ნაწილი პროექტისა „ფიტნესის ეროვნული 
დღე ევროპისთვის“, გაერთიანებული ერების მიერ პროგრამის 
Erasmus+  დაფინანსებული ღონისძიების ფარგლებში. 

პროექტის მთავარი მიზანია, პროექტის ფარგლებში მონაწილე 
ყველა პარტნიორ ქვეყანაში ფიზიკური აქტივობის და ევროპის 
სპორტის კვირეულის  ხელშეწყობა,  ფიტნესის ეროვნული 
დღისადმი მიძღვნილი კამპანიის გამართვით. სხვადასხვა 
დაინტერესებული მხარის  შესაკრებად,  კარგი საშუალებაა 
დაინტერესებულ მხარეთათვის მიძღვნილი ეროვნული სემინარის 
გამართვა. ფიტნესის ეროვნული დღისადმი მიძღვნილი 
კამპანიის არსებითი ნაწილია ადგილობრივ, ეროვნულ და 
საერთაშორისო პარტნიორებთან ხელმისაწვდომობა. 

ღონისძიებების დაგეგმვის გზამკვლევი შეიცავს პრაქტიკულ 
ინფორმაციას ასეთი ღონისძიებების ორგანიზებისა და 
შედეგების მიღწევის  შემუშავების შესახებ, რათა წარმატებით 
დაინერგოს ფიტნესის ეროვნული დღისადმი მიძღვნილი  
კამპანია.   

წინამდებარე ღონისძიებების დაგეგმვის გზამკვლევი,  
შესაბამისობაშია „ფიტნესის ეროვნული დღე ევროპისათვის“ 
მიძღვნილი კამპანიის გზამკვლევთან, რომლის საშუალებითაც 
შესაძლებელია ყველა საჭირო ინფორმაციის და მითითების 
მიღება  კამპანიის წარმართვისთვის. 



1.1 სცენარის შემუშავება
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ევროპის სპორტის კვირეულის და ფიტნესის ეროვნული დღესადმი მიძღვნილი კამპანიის  „ფიტნესის ეროვნული დღე ევროპისთვის“, 
სცენარის შემუშავებისთვის  საჭიროა:

ევროპის სპორტის კვირეული  
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

ფიტნესის ეროვნული დღე   
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. 

დაინტერესებულ მხარეთა ეროვნული სემინარი 
სემინარი წარმოდგენს ფიტნესის ეროვნული დღესადმი მიძღვნილი კამპანიის საკვანძო ელემენტს, რომელიც თავის მხრივ, 
უზრუნველყოფს  სპორტის  ევროპული კვირეულის წარმატებით განხორციელებას.

სემინარი არის შესაძლებლობა ერთ სივრცეში შეიკრიბოს ყველა მნიშნველოვანი დაინტერესებული მხარე და  მოხდეს  მათი 
ინფორმირება, თუ რა მიზნის მიღწევას ემსახურება კამპანია და როგორ შეუძლიათ მასში დაინტერესებულ მხარეს ჩართვა. 

ამასთანავე, საჭიროა ეროვნულ სემინარზე  შესაბამისი დოკუმენტაცია, კამპანიაში შესაბამისი ხალხის და ორგანიზაციების/ 
პარტნიორების დასარეგისტრირებლად. 



2. ორგანიზება და დანერგვა

2. ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲔᲑᲐ
ᲓᲐ ᲓᲐᲜᲔᲠᲒᲕᲐ
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2.1 ეროვნული სემინარის მოსალოდნელი შედეგები

თითეულ ღონისძიებას, რომელსაც  ორგანიზაცია უზრუნველყოფს, 
მნიშვნელოვანია მისი ერთ  სტრუქტურაში გაერთიანება და 
მკაფიო გეგმის შემუშავება თუ ვინ, რა, როდის და რა მიზნით 
იქნება ჩართული. 

დაინტერესებულ მხარეთათვის ეროვნული სემინარის მოწყობით  
მიიღწევა შემდეგი შედეგები:

� წარმომადგენლებს ესმით ფიტნესის ეროვნული 
დღისა და  ევროპის სპორტის კვირეულის  ცნება; 

� წარმომადგენლები გამოხატავენ აშკარა  ინტერესს ან  
ვალდებულებას ჩაერთონ ან ხელი შეუწყონ კამპანიას; 

� ახალი ორგანიზაციების, ფიზიკური აქტივობისა 
და ფიტნესის  საერთო ქსელის გაფართოება.

ღირებულია  რაოდენობრივი ამოცანების დასახვა 
წარმომადგენლებისა და ორგანიზაციების რაოდენობის 
შესაბამისად,  რომლებიც დაესწრებიან  ღონისძიებას 
და დარეგისტრირდებიან ღონისძიების კამპანიაში  
მონაწილეობისთვის. ეს მაჩვენებლები და მეთოდი 
დამოკიდებული იქნება  ორგანიზაციის დანიშნულებასა და 
ეროვნულ მიზნებზე. 
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2.2 ეტაპები

დაინტერესებულ მხარეთათვის ეროვნული სემინარის გამართვა 
მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 

1. მოსამზადებელი საფეხური  I   –   თარიღის 
და ადგილის შერჩევა;  

2. მოსამზადებელი საფეხური II  – თემების/
იდეეების გეგმა-გრაფიკის შეთავაზება;

3. განვითარების ეტაპი I – პირველი 
კომუნიკაცია ღონისძიების შესახებ;

4. განვითარების ეტაპი II – ადგილის შერჩევა და 
ხარჯების გეგმა-გრაფიკის  მომზადება;

5. განვითარების ეტაპი III  – რეგისტრაციის 
და მარკეტინგის დაწყება;

6. დანერგვა – ღონისძიების დაწყება;
7. შეფასება – შიდა წერილობითი შეფასება და 

ფინანასური ხარჯების მიმოხილვა. 

შესაძლებელია წინამდებარე ღონისძიებების დამგეგმვის 
გზამკვლევი/სახელმძღვანელოს ან თავად ღონისძიების გეგმის 
ცვლილება. 

რადგან, ეს არის სპორტის გამავრცელებელი ღონისძიება, 
რომელიც შედის პროექტის აქტივობებში, ამიტომ რეგისტრაცია 
სავალდებულო და წარმომადგენლებისთვის უფასოა. 
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2.3 საორგანიზაციო ჯგუფი 

ᲡᲐᲮᲔᲚᲘ ᲤᲣᲜᲥᲪᲘᲐ ᲠᲝᲚᲘ ᲦᲝᲜᲘᲡᲫᲘᲔᲑᲐᲨᲘ 
/ ᲞᲠᲝᲪᲔᲡᲨᲘ

ღონისძიების მენეჯერი

კომუნიკაციების ოფიცერი

IT-ხელშეწყობა

ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანაა საორგანიზაციო ჯგუფის შექმნა. რომელიც  დამოკიდებული იქნება  ორგანიზაციის სიდიდესა და 
სტრუქტურაზე, ასევე მნიშვნელოვანია ჩართული პირების როლისა და პასუხისმგებლობების თავიდანვე  განაწილება. 
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2.4 მოსალოდნელი რისკები და მისი შემცირება 

 � პ: ძალიან  ცოტა დამსწრე დარეგისტრირდა// გ: პირადი 
ელ. ფოსტით წერილის გაგზავნა და სატელეფონო ზარები, 
რათა დაარწმუნოთ ეროვნული ასოციაციები ჩართვაში. 

 � პ: ექსპერტიზის საჭიროებისას პერსონალის წევრების 
ხელმიუწვდომლობა //გ: თავიდანვე განსაზღვრეთ მკაფიო 
მოლოდინები, შეინარჩუნეთ კარგი შინაგანი კომუნიკაცია.  

 � პ: წარმომადგენლები არ არიან ფართომასშტაბური 
სექტორიდან // გ: მიზანდასახული ღონისძიების მარკეტინგი 
და კომუნიკაცია, მაგ., მოწვევები სხვადასხვა ენაზე.

 (პ = პრობლემა, გ = გამოსავალი).
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2.5 გაციფრულება და საერთაშორისო პარამეტრი

საერთაშორისო წარმომადგენლები/ მომხსენებლები, რომლებსაც არ 
შეეძლებათ ფიზიკურად დაესწრონ სემინარს, გათვალისწინებულნი 
იქნებიან პროგრამაში და  თავის წვლილს შეიტანენ წინასწარი 
ჩანაწერებით, ონლაინ  რეჟიმში სესიებით და ზარებით.  



3. ᲙᲝᲛᲣᲜᲘᲙᲐᲪᲘᲐ



3. კომუნიკაცია
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ჯგუფები გაახმოვანებენ დაინტერესებულ მხარეთა ღონისძიების შესახებ,  ორგანიზაციის შემდეგი საკონტაქტო მონაცემების 
გამოყენებით:

1. საკონტაქტო პირთა სია;
2. მომხსენებელთა სია;
3. წარმომადგენელთა სია;
4. ფართო მასშტაბის დაინტერესებული მხარეები, რომელთაც ესაჭიროებათ  პარტნიორის  ორგანიზაციის წარმატების დანახვა;
5. სხვა მოხალისეთა სპორტული ორგანიზაციები, რომ დაეხმარონ  ფიტნესის

ეროვნული დღისა და  ევროპის სპორტის კვირეულის გამართვაში.

მთავარ გზავნილში შედის შემდეგი ელემენტები და წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა გზით: 

� ორგანიზაცია თავს უყრის ეროვნულ დონეზე დაინტერესებულ მხარეებს (ორგანიზაციებს, ოპერატორებს, 
სპორტული დარბაზის მფლობელებს, ფიტნესის პროფესიონალებს და სხვ.), რათა ხელი შეეწყოს  
„ეროვნული ფიტნესი ევროპისთვის“  და „ევროპის სპორტის კვირეულის“ ღონისძიებებს;

� ორგანიზაციას ეამაყება ყველა ამ  ეროვნულ დონეზე დაინეტრესებული მხარის ერთად 
შეკრება და ევროპული ფიტნესის ქსელის გაზრდა-გაძლიერება; 

� ღონისძიების გამართვა და გაგრძელება,  ფიტნესის  სექტორის განვითარება ადგილობრივ და ევროპულ კონტექტში; 
� მედია კონტაქტები.

კომუნიკაციის შემდეგი საშუალებები იქნება  გამოყენებული:  

� Twitter;
� Facebook / Instagram;
� პრეს-რელიზები; 
� ელ-ფოსტები; 
� ბლოგ პოსტები.



4. ᲛᲝᲥᲛᲔᲓᲔᲑᲔᲑᲘ 
ᲓᲐ ᲕᲐᲓᲔᲑᲘ 
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4. მოქმედებები და ვადები

ᲓᲐᲬᲧᲔᲑᲘᲡ ᲗᲐᲠᲘᲦᲘ ᲛᲝᲥᲛᲔᲓᲔᲑᲐ ᲛᲝᲥᲛᲔᲓᲔᲑᲘᲡ 
ᲨᲔᲛᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲔᲚᲘ

ᲓᲐᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲘᲡ 
ᲗᲐᲠᲘᲦᲘ

სხვადასხვა ჯგუფებისთვის 
საკონტაქტო პირთა სიების 
შემუშავება ბანერის შექმნა

კომუნიკაციის მენეჯერი/
ხელმძღვანელი ღონისძიების 

მენეჯერი/კომუნიკაცია
სათაურის შეთანხმება 

და ზოგადი ინფორმაცია 
ღონისძიების შესახებ; პარტნიორი 

ორგანიზაციის საკომუნიკაციო 
საშუალებით (სოციალური მედია, 
საინფორმაციო ბიულეტენი, სხვ.)

კომუნიკაცია / საინფორმაციო 
ოფიცრები

სრული პროგრამის დამტკიცება პროგრამების დირექტორი

პროგრამის ან შინაარსობრივი 
ბროშურის პირველი 

გამოცემის შემუშავება
გრაფიკული დიზაინერი

ზოგადი ღონისძიების 
დამტკიცება ადგილობრივ 

საკონტაქტო პირებთან  
მთავარი აღმასრულებელი 

ოფიცერი

პროგრამებისა და 
მომხსენებლების, პრესის 

წარმომადგენლებთან გაგზავნა

ღონისძიების დამგეგმავი
კომუნიკაციების ოფიცერი 

(საფოსტო გზავნილები)
პარტნიორი ორგანიზაციის 

ღონისძიებათა ვებ-გვერდზე 
პროგრამის ატვირთვა

სისტემების მენეჯერი

სახელობითი ბეიჯების მომზადება 
+ბეჭდვისთვის ფასების  დადგენა ღონისძიების მენეჯერი
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4. მოქმედებები და ვადები

ᲓᲐᲬᲧᲔᲑᲘᲡ ᲗᲐᲠᲘᲦᲘ ᲛᲝᲥᲛᲔᲓᲔᲑᲐ ᲛᲝᲥᲛᲔᲓᲔᲑᲘᲡ 
ᲨᲔᲛᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲔᲚᲘ

ᲓᲐᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲘᲡ 
ᲗᲐᲠᲘᲦᲘ

მომხსენებლებისთვის 
სპეციალური ინფორმაციის 

შემცველი ელ. ფოსტის გაგზავნა 
ღონისძიება

ადგილმდებარეობისა 
და კვების მომსახურების 
პროგრამის  დამტკიცება

ღონისძიების მენეჯერი

ჯგუფთან, მომსხენებლებთან და 
განსაკუთრებულ სტუმრებთან 

ერთად (ახლიდან) დამტკიცება
ღონისძიების მენეჯერი

სახელობითი ბეიჯებისთვის  
წარმომადგენელთა  საბოლოო 

სიების გაგზავნა 
ღონისძიების მენეჯერი

სახელობითი ბეიჯის დაბეჭდვის 
შემდგომ  დარეგისტრირებული 

წარმომადგენლებისთვის  
თვალყურის მიდევნება 

ღონისძიების მენეჯერი

ღონისძიების ონლაინ რეჟიმში 
სოციალური მედიის გზით 

გაშუქება (რეთვითი)
ღონისძიების მენეჯერი, 

კომუნიკაციების მენეჯერი 
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4. მოქმედებები და ვადები 

ᲓᲐᲬᲧᲔᲑᲘᲡ ᲗᲐᲠᲘᲦᲘ ᲛᲝᲥᲛᲔᲓᲔᲑᲐ ᲛᲝᲥᲛᲔᲓᲔᲑᲘᲡ 
ᲨᲔᲛᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲔᲚᲘ

ᲓᲐᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲘᲡ 
ᲗᲐᲠᲘᲦᲘ

წარმომადგენლებისთვის 
მოკითხვის ელ. წერილის, 

ფოტოების და პრეზენტაციების 
ბმულის  გაგზავნა

ღონისძიების მენეჯერი 
კომუნიკაციების ოფიცერი 

(საფოსტო გზავნილები)

მომსახურების 
უზრუნველყოფისთვის 

ღონისძიების მომსახურე 
დაწესებულებისთვის 

კორპორატიული 
მადლობის გადახდა 

ღონისძიების მენეჯერი

ყველანაირი ფინანსური 
სახსრების უზრუნველყოფა 

/ ინვოისების გადახდა  
ფინანსების/ღონისძიების მენეჯერი

ღონისძიების შესახებ 
ანგარიშის გაგზავნა, მათ შორის, 

რიცხვებზე/ სტატისტიკაზე, 
ღონისძიების მენეჯერი

ფინანსურ მიმოხილვაზე და 
საბჭოზე წარსადგენი პროგრამების 

შესახებ, დირექტორის 
მომზადებული მოსაზრებებით.




