
წელი I 

  წლის პირველი ნახევარი წლის მეორე ნახევარი  

აქტივობა 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 პასუხისმგებელი 
ორგანიზაცია 

აქტივობა 1. გახსნით ღონისძიებაზე წარსადგენად, IDFI და GYLA 
ამზადებენ ანალიზს PAR-ის განხორციელების გამოწვევებზე  

            IDFI და GYLA 

აქტივობა 2. IDFI-ის და GYLA ატარებენ პროექტის გახსნით 
ღონისძიებას 

            IDFI და GYLA 

აქტივობა 3. IDFI და GYLA შეიმუშავებენ PAR-ის სამოქმედო 
გეგმის მონიტორინგის მეთოდოლოგიასა და PAR-ის სამოქმედო 
გეგმის ალტერნატიული მონიტორინგის ჩარჩოს 

            IDFI და GYLA 

აქტივობა 4. IDFI ქირაობს პროგრამული უზრუნველყოფის 
სპეციალისტს PAR tracker-ის შესაქმნელად და ამზადებს 
პლატფორმის კონცეფციას 

            IDFI 

აქტივობა 5. GYLA აცხადებს ღია კონკურსის რეგიონული 
არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის 

            GYLA 

აქტივობა 6. GYLA არჩევს რეგიონული არასამთავრობო 
ორგანიზაციებს და აცხადებს გამარჯვებულებს   

            GYLA 

აქტივობა 7. GYLA ატარებს ტრენინგებს რეგიონული 
არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, PAR-ის შესრულების 
მონიტორინგის მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით 

            GYLA 

აქტივობა 8. IDFI და GYLA ახორციელებენ პირველი 6 თვის 
ალტერნატიულ მონიტორინგს, აგზავნიან FOI მოთხოვნებს და 
იყენებენ მეთოდოლოგიით გათვალისწინებულ მონიტორინგის 
სხვა მეთოდებს 

            IDFI და GYLA 

აქტივობა 9. პროგრამული უზრუნველყოფის სპეციალისტი ქმნის 
ონლაინ პლატფორმას - PAR tracker 

            IDFI 

აქტივობა 10. GYLA და IDFI ადგილობრივი არასამთავრობო 
ორგანიზაციებისგან იღებენ და შემდგომში ამუშავებენ PAR-ის 
შესრულების მონიტორინგის პირველი 6 თვის ანგარიშს 

            IDFI და GYLA 



აქტივობა 11. IDFI და GYLA ასრულებენ და აქვეყნებენ 
ალტერნატიული მონიტორინგის ანგარიშს 

            IDFI და GYLA 

აქტივობა 12. IDFI და GYLA საზოგადოებას წარუდგენენ 
ალტერნატიული მონიტორინგის შედეგებს  

            IDFI და GYLA 

აქტივობა 13. IDFI არჩევს კვლევით კოორდინატორს             IDFI 

აქტივობა 14. PAR Tracker-ის მიერ იდენტიფიცირებულ 
მნიშვნელოვან პრობლემებზე IDFI და GYLA შეისწავლიან 
საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტებსა და პრაქტიკას  

            IDFI და GYLA 

აქტივობა 15. IDFI და GYLA გამოკვეთენ ქვეყანას, რომელიც 
ყველაზე წარმატებით უმკლავდება PAR Tracker-ის მიერ 
იდენტიფიცირებულ გამოწვევებს და დაიწყებენ სასწავლო 
ვიზიტის დაგეგმვას 
 

            IDFI და GYLA 

აქტივობა 16. IDFI და GYLA ანგარიშს უგზავნიან OECD-ACN-ს              IDFI და GYLA 

აქტივობა 17. IDFI და GYLA ესწრებიან OECD-CAN-ის პლენარულ 
სხდომას 

            IDFI და GYLA 

აქტივობა 18. IDFI PAR-ის განხორციელების პრობლემურ 
საკითხებზე ცნობიერების კამპანიას ახორციელებს 

            IDFI 

აქტივობა 19. IDFI PAR-ის შესახებ ცნობიერების ამაღლების 
კამპანიას ახორციელებს  

            IDFI 

წელი II 

 წლის პირველი ნახევარი წლის მეორე ნახევარი  

აქტივობა 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 პასუხისმგებელი 
ორგანიზაცია 

აქტივობა 1. IDFI და GYLA ახორციელებენ მეორე ექვსი თვის 
ალტერნატიულ მონიტორინგს, აგზავნიან FoI მოთხოვნებს და 
იყენებენ მეთოდოლოგიით გათვალისწინებულ მონიტორინგის 
სხვა მეთოდებს 

            IDFI და GYLA 

აქტივობა 2. IDFI და GYLA იწყებენ სასწავლო ვიზიტის 
მოსამზადებელ სამუშაოებს 

            IDFI და GYLA 



აქტივობა 3. IDFI და GYLA ამუშავებენ ადგილობრივი 
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოგზავნილ PAR-ის 
სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის მეორე ექვსი თვის ანგარიშებს 

            IDFI და GYLA 

აქტივობა 4. IDFI და GYLA ასრულებენ და საჯაროდ აქვეყნებენ 
ალტერნატიული მონიტორინგის მეორე ექვსი თვის საბოლოო 
შედეგებს 

            IDFI და GYLA 

აქტივობა 5. IDFI და GYLA სასწავლო ვიზიტს ახორციელებენ იმ 
ქვეყანაში, რომელიც ყველაზე წარმატებით უმკლავდება PAR 
Tracker-ის მიერ იდენტიფიცირებულ გამოწვევებს 

            IDFI და GYLA 

აქტივობა 6. IDFI და GYLA ასრულებენ და საჯაროდ აქვეყნებენ 
PAR Tracker-ის მიერ გამოკვეთილ გამოწვევებზე საერთაშორისო 
სტანდარტებისა და საუკეთესო პრაქტიკების კვლევას 

            IDFI და GYLA 

აქტივობა 7. IDFI და GYLA საზოგადოებას წარუდგენენ 
საერთაშორისო სტანდარტებისა და საუკეთესო პრაქტიკების 
კვლევის მთვარ მიგნებებს  

            IDFI და GYLA 

აქტივობა 8. IDFI PAR-ის რეფორმაზე ცნობიერების კამპანიას 
ახორციელებს 

            IDFI, 
პარტნიორები  

აქტივობა 9. IDFI და GYLA ახორციელებენ PAR-სამოქმედო 
გეგმის მესამე ექვსი თვის ალტერნატიულ მონიტორინგს, 
ატარებენ ინტერვიუებს, აგზავნიან FoI მოთხოვნებს და იყენებენ 
მეთოდოლოგიით გათვალისწინებულ მონიტორინგის სხვა 
მეთოდებს 

            IDFI და GYLA 

აქტივობა10. IDFI და GYLA ამუშავებენ ადგილობრივი 
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოგზავნილ PAR-ის 
სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის მესამე ექვსი თვის ანგარიშებს  

            IDFI და GYLA 

აქტივობა 11. IDFI და GYLA ასრულებენ და საჯაროდ აქვეყნებენ 
ალტერნატიული მონიტორინგის მესამე ექვსი თვის საბოლოო 
შედეგებს 

            IDFI და GYLA 

აქტივობა 12. IDFI PAR-ის განხორციელების პრობლემურ 
საკითხებზე ახორციელებს ცნობიერების კამპანიას  

            IDFI  

აქტივობა 16. IDFI და GYLA ანგარიშს უგზავნიან OECD-ACN-ს              IDFI და GYLA 



აქტივობა 14. IDFI და GYLA ესწრებიან OECD-CAN-ის პლენარულ 
სხდომას  

            IDFI და GYLA 

აქტივობა 15. IDFI და GYLA იწყებენ PAR-სამოქმედო გეგმის 
ორწლიან ალტერნატიულ მონიტორინგს, ატარებენ 
ინტერვიუებს, აგზავნიან FoI მოთხოვნებს და იყენებენ 
მეთოდოლოგიით გათვალისწინებულ სხვა მეთოდებს 

            IDFI და GYLA 

აქტივობა 16. IDFI და GYLA ამუშავებენ ადგილობრივი 
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოგზავნილ PAR-ის 
სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის საბოლოო ანგარიშებს 

            IDFI და GYLA 

აქტივობა 17. IDFI და GYLA ასრულებენ და აქვეყნებენ PAR-ის 
სამოქმედო გეგმის ალტერნატიული მონიტორინგის ორწლიან, 
საბოლოო ანგარიშს  

            IDFI და GYLA 

აქტივობა 18. IDFI, GYLA-სთან ერთად ამზადებს დასკვნით 
კონფერენციას 

            IDFI და GYLA 

აქტივობა 19. IDFI და GYLA ატარებენ დასკვნით კონფერენციას             IDFI და GYLA  

 


