* თვეები აღნიშნულია რიცხვებით 2019 წლის იანვრიდან - 2020 წლის დეკემბრის ჩათვლით

ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს კომუნიკაციის სამოქმედო გეგმა (2019-2020 წლები)
მიზანი
#1 - ღია მმართველობის ინიციატივის (OGP),
საბჭოს მისიის, საქმიანობის და შედეგების
შესახებ (ქვეყანაში საკანონმდებლო ღიაობის
უზრუნველყოფის კუთხით) საზოგადოების
ცნობიერების ამაღლება

(***იგულისხმება ადგილობრივი და
საერთაშორისო საზოგადოება)

აქტივობა
1.1. ღია პარლამენტის სამოქმედო
გეგმის ბრენდირებული დიზაინის
შექმნა, გეგმის დაკაბადონება/ბეჭდვა
და გავრცელება [მაგ: დარიგდეს

უნივერსიტეტებში, საჯარო
დაწესებულებებში, იუსტიციის
სახლებში და ა.შ.]
(***ქართულ და ინგლისურ ენებზე;
პუბლიკაცია ბრაილზეც)

სამიზნე აუდიტორია
მოსახლეობა (ქალაქში და სოფლად მცხოვრები,
დიასპორა); არასამთავრობო სექტორი / სამოქალაქო
საზოგადოებრივი ორგანიზაციები; ადგილობრივი და
ცენტრალური მთავრობების წარმომადგენლები; საჯარო
და კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებების
წარმომადგენლები; მედია; კერძო სექტორი; უცხოელი
პარტნიორები: OGP- ის გლობალური გუნდი / წევრი
ქვეყნების წარმომადგენლები, დიპლომატიური
კორპუსი, საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციები

კომუნიკაციის
საშუალება/არხი
პარლამენტის ელექტრონული
გვერდები (ვებგვერდი, სოციალური
ქსელები: Facebook, Twitter, Flicker,
Youtube); პირდაპირი კომუნიკაცია:
შეხვედრები, საერთაშორისო
ვიზიტები, პრეზენტაციები, მეილინგ
ლისტები, ა.შ.

1.2. საბჭოს/საპარლამენტო ღიაობის
კუთხით საქართველოს მიღწევების
(ასევე მის როლზე და მისიაზე) შესახებ
საინფორმაციო პუბლიკაციების
მომზადება და გავრცელება

პასუხისმგებელი ერთეული
პარლამენტის
საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა და
ინფორმაციის დეპარტამენტი;
საბჭო; საკონსულტაციო
ჯგუფი

სამიზნე აუდიტორიას
მიეწოდა ინფორმაცია
ღია პარლამენტის
სამოქმედო გეგმის
შესახებ

საბჭო; პარლამენტის
საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა და
ინფორმაციის დეპარტამენტი

სამიზნე აუდიტორიას
მიეწოდა ინფორმაცია
საკანონმდებლო
ღიაობის კუთხით
საქართველოს
მიღწევების და საბჭოს
საქმიანობის შესახებ

(***ქართულ და ინგლისურ ენებზე;
პუბლიკაცია ბრაილზეც)

1.3. საბჭოს ბრენდული ბანერის,
საქაღალდის, კალმის, ბლოკნოტის,
სანიშნის დამზადება და
შეხვედრების/სხვადასხვა
ღონისძიებების დროს გამოყენება

ინდიკატორები

პირდაპირი კომუნიკაცია: შეხვედრები, საბჭო; პარლამენტის
საერთაშორისო ვიზიტები,
საზოგადოებასთან
პრეზენტაციები, ა.შ.
ურთიერთობისა და
ინფორმაციის დეპარტამენტი

გადამოწმების საშუალება
(Means of Verification)
პუბლიკაციის დაბეჭდილი და ონლაინ
ვერსიები; პარლამენტის
ელექტრონულ/სოციალურ გვერდებზე
[ვებგვერდი, Facebook, Twitter, Flicker,
Youtube] გამოქვეყნებული პუბლიკაციის
ნახვა, გაზიარება, კომენტარები; თემის
შესაბამისად მომზადებული და
გამოქვეყნებული პრეს-რელიზები და მედია
ანონსები, ასევე მედია საშუალებში
გავრცელების/ელ-ფოსტის
დამადასტურებელი ფოტო [ე.წ. Screenshot];
სამიზნე აუდიტორიისთვის პუბლიკაციის,
პრესრელიზების და მედია ანონსების
გავრცელების ელ-კომუნიკაციის
დამადასტურებელი ფოტო [ე.წ. Screenshot]
მედიაში გასული მასალების რაოდენობა
[სამაუწყებლო, ონლაინ და ბეჭდვითი];
თემასთან შესაბამისად ჩატარებული
შეხვედრების მონაწილეთა რაოდენობა
[დასწრების ფურცელი]
პუბლიკაციის დაბეჭდილი და ონლაინ
ვერსიები; პარლამენტის
ელექტრონულ/სოციალურ გვერდებზე
გამოქვეყნებული პუბლიკაციის ნახვა,
გაზიარება, კომენტარები; თემის
შესაბამისად მომზადებული და
გამოქვეყნებული პრეს-რელიზები და მედია
ანონსები, ასევე მედია საშუალებში
გავრცელების/ელ-ფოსტის
დამადასტურებელი ფოტო [ე.წ. Screenshot];
სამიზნე აუდიტორიისთვის პუბლიკაციის,
პრესრელიზების და მედია ანონსების
გავრცელების ელ-კომუნიკაციის
დამადასტურებელი ფოტო [ე.წ. Screenshot]
მედიაში გასული მასალების რაოდენობა
[სამაუწყებლო, ონლაინ და ბეჭდვითი];
თემასთან შესაბამისად ჩატარებული
შეხვედრების მონაწილეთა რაოდენობა
[დასწრების ფურცელი]

ბრენდირებული მასალა დაბეჭდილი და გამოყენებული მასალების
დამზადდა და
რაოდენობა
აქტიურად გამოიყენება
სხვადასხვა
ღონისძიებების დროს

(***ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
1.4. სხვადასხვა ტიპის
შეხვედრებისთვის დღის განრიგის,
პრეზენტაციების (PowerPoint),
მოსაწვევების,
შაბლონური/ბრენდირებული
დიზაინების შექმნა და გამოყენება

(***ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
1.5. ღია პარლამენტის თემაზე
მომუშავე სამიზნე აუდიტორიის
(ადგილობრივი და საერთაშორისო)
საკონტაქტო მონაცემთა ბაზების
შექმნა და სხვადასხვა ღონისძიების
დროს/საჭიროებისამებრ გამოყენება
1.6. შეხვედრების შესახებ
შემაჯამებელი ოქმის მომზადება და
გავრცელება

არასამთავრობო სექტორი / სამოქალაქო საზოგადოებრივი
ორგანიზაციები; ადგილობრივი და ცენტრალური
მთავრობების წარმომადგენლები; საჯარო და კერძო
საგანმანათლებლო დაწესებულებები; მედია; კერძო
სექტორი; უცხოელი პარტნიორები: OGP- ის გლობალური
გუნდი/წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები,
დიპლომატიური კორპუსი, საერთაშორისო და დონორი
ორგანიზაციები; მთავრობის ადმინისტრაცია; იუსტიციის
სამინისტრო და მასთა არსებული OGP-ის ფორუმის წევრი
ორგანიზაციები; თბილისის მერია

პირდაპირი კომუნიკაცია: შეხვედრები,
საერთაშორისო ვიზიტები,
პრეზენტაციები, მეილინგ ლისტები,
ა.შ.

საბჭო; პარლამენტის
ბრენდირებული მასალა დამზადებული მასალა
საზოგადოებასთან
დამზადდა და
ურთიერთობისა და
აქტიურად გამოიყენება
ინფორმაციის დეპარტამენტი;
პროტოკოლის სამსახური;
კომიტეტები

პირდაპირი კომუნიკაცია: შეხვედრები,
საერთაშორისო ვიზიტები,
პრეზენტაციები, მეილინგ ლისტები,
ა.შ.

საბჭო; პარლამენტის
საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა და
ინფორმაციის დეპარტამენტი;
კომიტეტები; პროტოკოლი;
კომიტეტები

საბჭოს აქვს სამიზნე
ბაზა - როგორც დოკუმენტი; სხვადასხვა
აუდიტორიის
ღონისძიებებზე დამსწრეთა სია [დასწრების
მონაცემთა ბაზა და
ფურცლები].
შესაბამისად იყენებს მას

საბჭოს და საკონსულტაციო ჯგუფის წევრები; შესაბამისი
თემატური ჯგუფები

მეილინგ ლისტები

საბჭოს სამდივნო

თითოეული შეხვედრის ღონისძიებების შესაბამისი ოქმების
შესახებ ოქმი მომზადდა რაოდენობა და მისი გავრცელების
და გავრცელდა
დამადასტურებელი ელ-წერილები
შეხვედრის
მონაწილეებს შორის და
გამოქვეყნდა ვებსაიტზე.
შეხვედრის
მონაწილეებს
შემაჯამებელი ოქმის
სახით აქვთ შეხვედრის
შედეგების და შემდგომი
ნაბიჯების შესახებ
ინფორმაცია
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არასამთავრობო სექტორი / სამოქალაქო საზოგადოებრივი
ორგანიზაციები; ადგილობრივი და ცენტრალური
მთავრობების წარმომადგენლები; მედია; კერძო სექტორი;
უცხოელი პარტნიორები: OGP- ის გლობალური გუნდი /
წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები, დიპლომატიური
კორპუსი, საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციები;
მთავრობის ადმინისტრაცია; იუსტიციის სამინისტრო;
მერია.

პარლამენტის/ინიციატივის
დონორი/პარტნიორი ორგანიზაციების
ელექტრონული გვერდები (ვებგვერდი,
სოციალური ქსელები: Facebook,
Twitter, Flicker, Youtube); ბეჭდური,
ონლაინ და სამაუწყებლო მედია; მედია
ანონსი; პრეს-რელიზი; სოციალურ
ქსელში/ღონისძიების ბანერი (ე.წ.
Facebook Event Photo); ღონისძიების
განრიგი; პრეზენტაცია/ღონისძიება,
მეილინგ ლისტები; ფოტომასალა

საბჭო; პარლამენტის
საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა და
ინფორმაციის დეპარტამენტი

საქართველოს
პარლამენტის ახალი
ვებგვერდი აქტიურია;
სამიზნე აუდიტორიას
მიეწოდა ინფორმაცია
ახალი ვებგვერდის
შესახებ და
ღონისძიებაზე
მოწვეულთა მინიმუმ
60% დაესწრო ახალი
ვებგვერდის
პრეზენტაციას

აქტიური ვებგვერდი; მოსაწვევის ფორმა,
ღონისძიებაში მოწვეულთა და დამსწრეთა
სიები, და ასევე ჩატარებული ღონისძიება;
მომზადებული და პარლამენტის
ელექტრონულ/სოციალურ გვერდებზე
გამოქვეყნებული ღონისძიების ანონსი
[ღონისძიების ბანერი], პრეს-რელიზი,
ფოტო და ვიდეო მასალა; მედიაში გასული
მასალების რაოდენობა [სამაუწყებლო,
ონლაინ და ბეჭდვითი]; სამიზნე
აუდიტორიაში ახალი ვებგვერდის შესახებ
ინფორმაციის გავრცელების
დამადასტურებელი იმეილები

1.8. საქართველოს პარლამენტი შესახებ პარლამენტის შენობის და სხვადასხვა საჯარო უწყებების
ვიზიტორები/მოსახლეობა (ქალაქში და სოფლად
საზოგადოების ცნობიერების
მცხოვრები)
ამაღლებისა და საკანონმდებლო
საქმიანობაში მოქალაქეების
ჩართულობის მიზნით მომზადებული
საინფორმაციო/სარეკლამო მასალების
(საბჭოს ფარგლებში/პარლამენტის
მიერ) გასავრცელებლად, ე.წ.
სტენდების დამზადება და განთავსება

იუსტიციის სახლები, საზოგადოებრივი
ცენტრები, გამგეობა/გამგებლის
წარმომადგენლის ოფისები (სოფლად)
პარლამენტის შენობა, უმაღლეს
საგანმანათლებლო ინსტიტუტები

საბჭო; პარლამენტის
საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა და
ინფორმაციის დეპარტამენტი

საზოგადოებისთვის
ხელმისაწვდომია
ინფორმაცია
საქართველოს
პარლამენტის
საქმიანობისა და მისი
სერვისების შესახებ

დამზადებული და საზოგადოების
თავშეყრის ადგილებში განთავსებული
სტენდები

მოსახლეობა (ქალაქში და სოფლად მცხოვრები);
არასამთავრობო სექტორი / საზოგადოებრივი
ორგანიზაციები; საჯარო და კერძო საგანმანათლებლო
დაწესებულებების წარმომადგენლები; მედია; კერძო
სექტორი; უცხოელი პარტნიორები: OGP- ის გლობალური
გუნდი / წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები,
დიპლომატიური კორპუსი, საერთაშორისო და დონორი
ორგანიზაციები

პარლამენტის და რესპოდენტების,
ასევე საბჭოს წევრების ელექტრონული
გვერდები: ვებგვერდი, სოციალური
ქსელები: Facebook, Twitter, Flicker,
Youtube; მეილინგ ლისტები; Facebook
რეკლამა

საბჭო; პარლამენტის
საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა და
ინფორმაციის დეპარტამენტი

1 ვიდეო რგოლი
დამზადდა და
გავრცელდა; სამიზნე
აუდიტორიას მიეწოდა
ინფორმაცია
საკანონმდებლო
ღიაობის კუთხით
საქართველოს
პარლამენტის
მიღწევების შესახებ

ვიდეორგოლი; საქართველოს
პარლამენტის, მისი წევრების ოფიციალურ
სოციალურ გვერდებზე და სხვა
საერთაშორისო თუ ადგილობრივი
ორგანიზაციების სოციალურ გვერდებზე
გავრცელებული ვიდეოს ბმულები;
სოციალურ გვერდებზე ვიდეოს მოწონების,
კომენტარების და ნახვის რაოდენობა;
სამიზნე აუდიტორიაში მისი გავრცელების
დამადასტურებელი ელ-წერილები

არასამთავრობო სექტორი / სამოქალაქო საზოგადოებრივი
ორგანიზაციები; ადგილობრივი და ცენტრალური
მთავრობების წარმომადგენლები; საჯარო და კერძო
საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლები;
მედია; კერძო სექტორი; უცხოელი პარტნიორები: OGP- ის
გლობალური გუნდი / წევრი ქვეყნების
წარმომადგენლები, დიპლომატიური კორპუსი,
საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციები

პარლამენტის ელექტრონული
საბჭო
გვერდები: ვებგვერდი, სოციალური
ქსელები: Facebook, Twitter, Flicker,
Youtube; პირდაპირი კომუნიკაცია:
შეხვედრები, პრეზენტაციები, მეილინგ
ლისტები, ა.შ.

მონიტორინგის
ანგარიში მომზადდა,
ხელმისაწვდომია და
მიეწოდა სამიზნე
აუდიტორიას

ანგარიშის ელექტრონული და დაბეჭდილი
ვერსია; სამიზნე აუდიტორიაში მისი
გავრცელების დამადასტურებელი ელწერილები; ანგარიშის შესახებ პარლამენტის
სოციალურ გვერდებზე გამოქვეყნებული
ინფორმაციის ბმული, მათი ნახვის,
გაზიარების და კომენტარების რაოდენობა

პარლამენტის ელექტრონული
გვერდები: ვებგვერდი; სოციალური
ქსელები: Facebook, Twitter, Flicker და
Youtube; მეილინგ ლისტები

საბჭო; პარლამენტის
საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა და
ინფორმაციის დეპარტამენტი;
კომიტეტები; პროტოკოლი

მინიმუმ 1 შეხვედრა
შედგა და
საერთაშორისო
ორგანიზაციების და
დიპლომატიური
წრეების
წარმომადგენლებს
მიეწოდათ ინფორმაცია
საკანონმდებლო
ღიაობის კუთხით
საქართველოს
პარლამენტის
მიღწევების შესახებ

მონაწილეთა სია; შეხვედრის განრიგი;
შეხვედრის ამსახველი ტექსტური და ფოტო
მასალა პარლამენტის ვებ და სოციალურ
გვერდებზე

შეხვედრა; განრიგი; მოსაწვევი;
ელექტრონული კომუნიკაცია;
პარლამენტის ელექტრონული
გვერდები (ვებგვერდი, სოციალური
ქსელები: Facebook, Twitter, Flicker,
Youtube); ფოტომასალა; სოციალურ
ქსელში/ღონისძიების ბანერი (ე.წ.
Facebook Event Photo); მეილინგ ლისტი

საბჭო; პარლამენტის
საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა და
ინფორმაციის დეპარტამენტი

მინიმუმ 4 შეხვედრა
შედგა; 1 მინი
ვიდეორგოლი
დამზადდა; სამიზნე
აუდიტორიას მიეწოდა
ინფორმაცია
საქართველოს
პარლამენტის მიერ
საკანონმდებლო
საქმიანობაში
ახალგაზრდების
ჩართულობის
უზრუნველყოფის
შესახებ

ღონისძიების მონაწილეთა სიები;
ღონისძიების ოქმები; პარლამენტის
სოციალურ გვერდებზე გამოქვეყნებული
ტექსტური და ვიდეო მასალის ნახვა,
გაზიარება, კომენტარი და მოწონება;
ღონისძიების განრიგები; ვიდეორგოლი

1.7. პარლამენტის ახალი ვებგვერდის
ოფიციალური გახსნა

(***ქართული და ინგლისური
წარწერებით)

1.9. საკანონმდებლო ღიაობის კუთხით
საქართველოს პარლამენტის
მნიშვნელოვანი მიღწევების შესახებ
საინფორმაციო ვიდეო რგოლების
დამზადება და გავრცელება

(***ინგლისური ტიტრებით; სურდო
თარჯიმანი)

1.10. საბჭოს მიერ მომზადებული და
დამოუკიდებელი მონიტორინგის
ანგარიშების დიზაინი/ბეჭდვა და
გავრცელება

(***ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

1.11. საბჭოს შეხვედრა საერთაშორისო საერთაშორისო ორგანიზაციების და დიპლომატიური
ორგანიზაციების და დიპლომატიური წრეების წარმომადგენლები; საქართველოს პარლამენტი
წრეების წარმომადგენლებთან:
ელექტრონული გვერდების მომხმარებლები
ანგარიში ღია პარლამენტის შესახებ

#2 - საკანომდებლო ორგანოში მიმდინარე
პროცესების შესახებ საზოგადოების
ინფორმირებულობა და დაინტერესებული
მხარეების ჩართულობის ხელშეწყობა

2.1. ღია პარლამენტის მიღწევებზე (მათ
შორის ელექტრონული სერვისები) და
ახალი სამოქმედო გეგმისთვის იდეების
გენერირების მიზნით საბჭოს წევრების
შეხვედრა თემატურად უმაღლესი
სასწავლებლების სხვადასხვა
ფაკულტეტების სტუდენტებთან
(საქართველოს მასშტაბით); მინი
ვიდეოს მომზადება და გავრცელება

(***ინგლისური ტიტრებით)

სტუდენტები; უმაღლეს სასწავლებლების
თანამშრომლები; უცხოელი პარტნიორები: OGP- ის
გლობალური გუნდი / წევრი ქვეყნების
წარმომადგენლები

ონლაინ, ბეჭდვითი და სამაუწყებლო მედიის
2.2. საბჭოს შეხვედრა მედიის
წარმომადგენლები (პარლამენტის თემებზე მომუშავე)
წარმომადგენლებთან (ანგარიში და
ახალი სამოქმედო გეგმისთვის იდეების
გენერირება)

შეხვედრა; განრიგი; მოსაწვევი;
ელექტრონული კომუნიკაცია;
პარლამენტის ელექტრონული
გვერდები (ვებგვერდი, სოციალური
ქსელები: Facebook, Twitter, Flicker,
Youtube); ფოტომასალა; მეილინგ
ლისტი

საბჭო; პარლამენტის
საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა და
ინფორმაციის დეპარტამენტი

ჩატარდა 1 შეხვედრა
(სამაუწყებლო,
ბეჭდვითი და ონლაინ)
მედიის
წარმომადგენლებისთვი
ს; სამიზნე აუდიტორიას
მიეწოდა ინფორმაცია
საქართველოს
პარლამენტის მიერ
საკანონმდებლო
საქმიანობაში
ახალგაზრდების
ჩართულობის
უზრუნველყოფის
შესახებ

პარლამენტის ელექტრონულ გვერდებზე
გამოქვეყნებული ფოტო და ტექსტური
მასალა; განრიგი; ელექტრონული
კომუნიკაცია; შეხვედრის მონაწილეთა
ხელმოწერები; პარლამენტის სოციალურ
სოციალური ქსელებზე კომენტარი, ნახვა,
გაზიარება და მოწონება

2.3. რა იცი საქართველოს
პარლამენტის შესახებ: ონლაინ
ტესტები (ე.წ. Quiz)

ონლაინ მედია საშუალებები;
პარლამენტის ელექტრონული
გვერდები: ვებგვერდი და სოციალური
ქსელები (Facebook და Twitter);
Facebook რეკლამა; უმაღლეს
სასწავლებლების სოციალური
გვერდები

პარლამენტის
საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა და
ინფორმაციის დეპარტამენტი;
საბჭო

მომზადდა მინიმუმ 2
ტესტი და გამოქვეყნდა
პარლამენტის
ელექტრონულ
გვერდებზე [ვებგვერდი
და სოციალური
ქსელები] და ონლაინ
მედიის გვერდებზე

ონლაინ მედია საშუალებები; პარლამენტის
ელექტრონული გვერდები: ვებგვერდი და
სოციალური ქსელები (Facebook და Twitter);
Facebook რეკლამა; უმაღლეს
სასწავლებლების სოციალური გვერდები

პარლამენტის ელექტრონული
გვერდები: ვებგვერდი და სოციალური
ქსელები (Facebook, Twitter, Flicker,
Youtube); ფოტომასალა; განცხადება
Facebook-რეკლამა) (ღონისძიება; მედია
ანონსი; პრეს-რელიზი;
ბრენდირებული სერთიფიკატი/პრიზი;
ფოტომასალა; ტელე/რადიო
გადაცემები (სიახლეები/ინტერვიუები);
უმაღლეს სასწავლებლების
სოციალური გვერდები; გამარჯვებული
ინდივიდების პირადი სოც. გვერდები;
სოციალურ
ქსელში/განცხადების/ღონისძიების
ბანერი (ე.წ. Facebook Event Photo)

პარლამენტის
საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა და
ინფორმაციის დეპარტამენტი;
საბჭო; ადგილობრივი
ხელისუფლება

თამაში ჩატარდა;
გამარჯვებული გუნდი
გამოვლინდა და
მონაწილე
სტუდენტებმა გაიგეს
მეტი საქართველოს
პარლამენტის შესახებ; 1
ვიდეო მომზადდა და
გავრცელდა; სამიზნე
აუდიტორიას მიეწოდა
ინფორმაცია ამ
ღონისძიების და მისი
შედეგების შესახებ

განცხადება; მონაწილეთა სია; ღონისძიება;
პარლამენტის ელექტრონულ გვერდებზე
გამოქვეყნებული ტექსტური, ფოტო და
ვიდეო მასალა; გაზიარება, მოწონება, ნახვა
და კომენტარი; მედია ანონსი; პრესრელიზი; ბრენდირებული სერთიფიკატი;
მედია გაშუქება; უმაღლეს სასწავლებლების
სოციალურ გვერდებზე გამოქვეყნებული
ინფორმაცია

სკოლის მოსწავლეები; პედაგოგები; უცხოელი
პარტნიორები: OGP- ის გლობალური გუნდი / წევრი
ქვეყნების წარმომადგენლები; პარლამენტის
ელექტრონული გვერდების აქტიური მომხმარებლები
(ვებგვერდი და სოციალური ქსელები)

პარლამენტის ელექტრონული
კომიტეტების წევრები; საბჭო,
გვერდები: ვებგვერდი და სოციალური საკონსულტაციო ჯგუფი
ქსელები (Facebook, Twitter, Flicker,
Youtube); ფოტომასალა; სტატია;
მეილინგ ლისტები

ჩატარდა მინიმუმ 4
შეხვედრა; სამიზნე
აუდიტორიას მიეწოდა
ინფორმაცია
პარლამენტარიზმის
შესახებ; მომზადდა და
გავრცელდა 1 ვიდეო ;
პარლამენტის
ელექტრონული
გვერდების
მომხმარებლებს
მიეწოდა ინფორმაცია ამ
ღონისძიების და მისი
შედეგების შესახებ

მონაწილეთა სია; პარლამენტის
ელექტრონულ გვერდებზე
გამოქვეყნებული ტექსტური, ფოტო და
ვიდეო მასალა; უმაღლეს სასწავლებლების
სოციალურ გვერდებზე გამოქვეყნებული
ინფორმაცია; ელექტრონული წერილები

ახალგაზრდები; პედაგოგები; უცხოელი პარტნიორები:
OGP- ის გლობალური გუნდი / წევრი ქვეყნების
წარმომადგენლები; ეთნიკური უმცირესობა, შშმ პირები
და ზოგადად მოქალაქეთა მისაღების ვიზიტორები;
პარლამენტის ელექტრონული გვერდების მომხმარებლები

პარლამენტის ელექტრონული
გვერდები: ვებგვერდი და სოციალური
ქსელები (Facebook, Twitter, Flicker,
Youtube); მეილინგ ლისტები; ე.წ.
სტენდები; მოქალაქეთა მისაღები,
იუსტიციის სახლები, სკოლები,
უნივერსიტეტები და სხვა საჯარო
დაწესებულებები

საინფორმაციო/საგანმანა
თლებლო მასალები
მომზადდა და
ხელმისაწვდომია მისი
ბეჭდვითი და ონლაინ
ვერსიები

პუბლიკაციები; ელექტრონული წერილები;
ელექტრონულ გვერდებზე
გამოქვეყნებული ინფორმაცია/ონლაინ
ვერსიები

პარლამენტის ელექტრონული გვერდების აქტიური
მომხმარებლები (ვებგვერდი და სოციალური ქსელები)

უმაღლეს სასწავლებლების სტუდენტები საქართველოს
2.4. უმაღლეს
სასწავლებლებს/სტუდენტებს შორის მასშტაბით; OGP- ის გლობალური გუნდი / წევრი
ინტელექტუალური თამაშის
ქვეყნების წარმომადგენლები
ორგანიზება და გამარჯვებული
გუნდის დაჯილდოება; მინი ვიდეოს
მომზადება და გავრცელება

(***ინგლისური ტიტრებით)

2.5. საჯარო და კერძო სკოლების
უმაღლეს კლასელთათვის
პარლამენტარიზმის შესახებ
საინფორმაციო ტიპის შეხვედრების
ორგანიზება; მინი ვიდეოს დამზადება
და გავრცელება

(***ინგლისური ტიტრებით)

2.6. პარლამენტის შესახებ სხვადასხვა
საინფორმაციო/საგანმანათლებლო
მასალების (საკონტაქტო
ინფორმაციით) მომზადება და
გავრცელება
მაგ.: რა არის პარლამენტი? რა არის
საკანომდებლო წინადადება? როგორ
დავუკავშირდეთ ან დავგეგმოთ
შეხვედრა პარლამენტის წევრთან?
გსურს ექსკურსია პარლამენტში?
კომიტეტის სხდომაზე დასწრება? და/ან
სტაჟირება პარლამენტში? გააფერადე
შენი პარლამენტი [ბავშვებისთვის],
დახატე პარლამენტი [ბავშვებისთვის],
რა არის პარლამენტი - საბავშვო
პუბლიკაციები
მოსწავლეებისთვის/ანიმაციებით
[დაწყებითი კლასის
მოსწავლეებისთვის] ა.შ.

(***ქართულ და ინგლისურ ენებზე;
ბრაილზეც)

საბჭო; პარლამენტის
საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა და
ინფორმაციის დეპარტამენტი

ჩატარდა მინიმუმ 4
საჯარო შეხვედრა;
საინფორმაციო პოსტერი
დამზადდა და
გამოყენებულ იქნა;
სამიზნე აუდიტორიას
მიეწოდა ინფორმაციო
საკანონმდებლო
ღიაობის შესახებ
პარლამენტის
მიღწევების შესახებ და
მოზიდულ იქნა ახალი
იდეები საქმედო
გეგმისთვის

მონაწილეთა სია; პოსტერი; შეხვედრის
ამსახველი ტექსტური და ფოტო მასალა
პარლამენტის ვებ და სოციალურ
გვერდებზე; იდეების ჩამონათვალი

საბჭო; პარლამენტის
საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა და
ინფორმაციის დეპარტამენტი

აქტიური მოქალაქე
გამოვლინდა და
დაჯილდოვდა; ვიდეო
მომზადდა და
გავრცელდა;
პარლამენტის
ელექტრონული
გვერდების
მომხმარებლებს და
სამიზნე აუდიტორიას
მიეწოდა ინფორმაცია
მოქალაქეთა აქტიური
მონაწილეობის შესახებ
საპარლამენტო
საქმიანობაში და ამ
ღონისძიების შესახებ

პარლამენტის ელექტრონულ გვერდებზე
გამოქვეყნებული ტექსტური, ფოტო და
ვიდეო მასალა; გაზიარება, კომენტარი და
მოწონება; ვიდეო; ღონისძიების
მონაწილეთა სია; მედია ანონსი; პრესრელიზი; სერთიფიკატი; მედია გაშუქება

საბჭო; პარლამენტის
საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა და
ინფორმაციის დეპარტამენტი

კონკურსი ჩატარდა;
გამარჯვებული
გამოვლინდა/დაჯილდო
ვდა; ვიდეო მომზადდა
და გავრცელდა;
პარლამენტის
ელექტრონული
გვერდების
მომხმარებლებს და
სამიზნე აუდიტორიას
მიეწოდა ინფორმაცია
საქართველოს
პარლამენტის მიერ
მოქალაქეთა
ჩართულობის
უზრუნველყოფისა და
გამარჯვებული
სტატიის/პიროვნების
შესახებ

პარლამენტის ელექტრონულ გვერდებზე
გამოქვეყნებული ტექსტური, ფოტო და
ვიდეო მასალა; გამარჯვებული სტატია;
გაზიარება, კომენტარი და მოწონება; ვიდეო;
კონკურსის და დაჯილდოების ღონისძიების
მონაწილეთა რაოდენობა/სია; მედია
ანონსი; პრეს-რელიზი; სერთიფიკატი;
მედია გაშუქება

2.10. სამოქალაქო საზოგადოების დღე სამოქალაქო საზოგადოება; OGP- ის გლობალური გუნდი მეილინგ ლისტები; მოსაწვევი; ფოტო
და ვიდეო მასალა; მედია;
პარლამენტში - დაგეგმვა და
/ წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები
ორგანიზება
პრესრელიზი; მედია ანონსი;
პარლამენტის ელექტრონული
გვერდები

საბჭო

შეხვედრა ჩატარდა;
პარლამენტის
ელექტრონული
გვერდების
მომხმარებლებს და
სამიზნე აუდიტორიას
აქვს ინფორმაცია
შეხვედრისა და მისი
შედეგების შესახებ

მონაწილეთა სია; მოსაწვევი; ფოტო და
ვიდეო მასალა; მედია; პრესრელიზი; მედია
გაშუქება; პარლამენტის ელექტრონულ
გვერდებზე განთავსებული ინფორმაცია

3.1 პეტიციების პორტალის შესახებ
მინი საინფორმაციო, სოციალური
ვიდეო გზამკვლევის, ლიფლეტის,
გრაფიკული გზამკვლევის, პოსტერის
მომზადება და გავრცელება

საბჭო; პარლამენტის
საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა და
ინფორმაციის დეპარტამენტი

ვიდეო გზამკვლევი,
ლიფლეტი და ფოტო
პოსტერი დამზადდა და
გავრცელდა;
მოსახლეობას აქვს
ინფორმაცია პეტიციის
და მისი შემოტანის
შესახებ

ვიდეო და ბეჭდვითი მასალა;
ელექტრონული წერილი; პარლამენტის
ელექტრონულ გვერდებზე გავრცელებული
მასალა; მოწონება, გაზიარება, ნახვა და
კომენტარი; პეტიციების რაოდენობა

ვიდეო რგოლი,
ლიფლეტი და სტიკერი
მომზადდა და
გავრცელდა,
შესაბამისად სამიზნე
აუდიტორიას მიეწოდა
ინფორმაცია მობილური
აპლიკაციის შესახებ;
აპლიკაციის
მომხმარებელთა
რაოდენობა გაიზარდა

ვიდეო რგოლი, ლიფლეტი და სტიკერი;
ელექტრონული წერილი; პარლამენტის
ელექტრონულ გვერდებზე გავრცელებული
მასალა; მოწონება, გაზიარება, ნახვა და
კომენტარი; აპლიკაციის მომხმარებელთა
რაოდენობა

2.7. საჯარო შეხვედრების
ორგანიზება საქართველოს
რეგიონებში (ანგარიში და ახალი
სამოქმედო გეგმისთვის იდეების
გენერირება); აუდიტორიის მოსაზიდად
საინფორმაციო პოსტერების
დამზადება/განთავსება

მოსახლეობა (ქალაქში და სოფლად მცხოვრები);
ადგილობრივი არასამთავრობო თუ სამთავრობო უწყების
და მედიის წარმომადგენლები; პარლამენტის
ელექტრონული გვერდების მომხმარებლები

მოსახლეობა/ნებისმიერი დაინტერესებული პირი; OGP- ის
2.8. აქტიური მოქალაქის ჯილდოს
დაწესება და გამარჯვებულის
გლობალური გუნდი / წევრი ქვეყნების
დაჯილდოება (კომენტარის დატოვება, წარმომადგენლები
ელექტრონული პეტიცია, ა.შ.); მინი
ვიდეოს მომზადება და გავრცელება

(***ინგლისური ტიტრებით)

2.9. ანალიტიკური სტატიების
კონკურსის ჩატარება და
გამარჯვებულის დაჯილდოება
(აუცილებელი პირობა: პარლამენტის
საჯარო ინფორმაციის მოდულის
გამოყენება/გამოთხოვილ
ინფორმაციაზე დაყრდნობით
მასალის/კვლევის მომზადება); მინი
ვიდეოს დამზადება და გავრცელება

(***ინგლისური ტიტრებით)

#3 - საპარლამენტო ღიაობის
უზრუნველსაყოფად დანერგილი ახალი
ტექნოლოგიებისა და ინოვაციური მიდგომების
პოპულარიზაცია, ასევე მათი გამოყენების
შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება
საზოგადოებასთან ორმხრივი კომუნიკაციის
უზრუნველყოფის მიზნით

(***იგულისხმება ადგილობრივი და
საერთაშორისო საზოგადოება)

(***ვიდეო: ინგლისური ტიტრებით;
სურდო თარჯიმანი; პუბლიკაცია
ბრაილზე)

3.2. მობილური აპლიკაციის შესახებ
საინფორმაციო, სოციალური მინი
ვიდეოს, ლიფლეტის, სტიკერების,
პოსტერების მომზადება და
გავრცელება

(***ვიდეო: ინგლისური ტიტრებით;
სურდო თარჯიმანი)

საინფორმაციო პოსტერები სხვადასხვა დეპარტამენტი; საბჭო;
რეგიონებში; ონლაინ მედია
დეპუტატები;
საშუალებები; პარლამენტის
საკონსულტაციო ჯგუფი
ელექტრონული გვერდები: ვებგვერდი
და სოციალური ქსელები (Facebook,
Twitter, Flicker, Youtube); ფოტომასალა;
განცხადება Facebook-გვერდზე ე.წ.
ბუსტი) (ღონისძიება; მედია ანონსი;
პრეს-რელიზი; ფოტომასალა;
პრეზენტაცია; ტელე/რადიო
გადაცემები (სიახლეები/ინტერვიუები);
ადგილობრივი საჯარო ინსტიტუტების
ელექტრონული კომუნიკაციის
საშუალებები
პარლამენტის ელექტრონული
გვერდები: ვებგვერდი და სოციალური
ქსელები (Facebook, Twitter, Flicker,
Youtube); ფოტომასალა; Facebook
რეკლამა; ღონისძიება; მედია ანონსი;
პრეს-რელიზი; ბრენდირებული
სერთიფიკატი/პრიზი; ფოტომასალა;
ტელე/რადიო გადაცემები

მოსახლეობა/ნებისმიერი დაინტერესებული პირი; OGP- ის პარლამენტის ელექტრონული
გვერდები: ვებგვერდი და სოციალური
გლობალური გუნდი / წევრი ქვეყნების
ქსელები (Facebook, Twitter, Flicker,
წარმომადგენლები
Youtube); ფოტომასალა; განცხადება
კონკურსის შესახებ Facebook რეკლამა)
(ღონისძიება; მედია ანონსი; პრესრელიზი; ბრენდირებული
სერთიფიკატი/პრიზი; ფოტომასალა;
ტელე/რადიო გადაცემები
(სიახლეები/ინტერვიუები); სოციალურ
ქსელში/ღონისძიების ბანერი (ე.წ.
Facebook Event Photo)

მოსახლეობა (ქალაქში და სოფლად მცხოვრები); მედია;
პარლამენტის და სხვადასხვა საჯარო უწყებების
ვიზიტორები; საჯარო და კერძო საგანმანათლებლო
ინსტიტუციები; არასამთავრობო სექტორი /
საზოგადოებრივი ორგანიზაციები; ადგილობრივი და
ცენტრალური მთავრობების წარმომადგენლები; კერძო
სექტორი; უცხოელი პარტნიორები: დიპლომატიური
კორპუსი, საერთაშორისო/დონორი ორგანიზაციები;
OGP- ის გლობალური გუნდი / წევრი ქვეყნების
წარმომადგენლები

საჯარო შეხვედრები; სამაუწყებლო
(სიახლეები და ანალიტიკური
გადაცემები/დისკუსიები), ონლაინ და
ბეჭდვითი მედია საშუალებები;
სოციალური რეკლამა; პარლამენტის
და პარლამენტის წევრების
(ინდივიდუალური) ოფიციალური
ელექტრონული გვერდები: ვებგვერდი,
Facebook - რეკლამა, Twitter, Flicker,
Youtube; საკონსულტაციო ჯგუფის
წევრი ორგანიზაციების
ელექტრონული გვერდები; იუსტიციის
სახლები, საზოგადოებრივი ცენტრები,
გამგეობა/გამგებლის წარმომადგენლის
ოფისები (სოფლად) პარლამენტის
შენობა, უმაღლესი საგანმანათლებლო
ინსტიტუტები

3.3. საჯარო ინფორმაციის მოდულის
შესახებ ვიდეო ინსტრუქციის და
ლიფლეტის მომზადება/გავრცელება

(***ვიდეო: ინგლისური ტიტრებით;
სურდო თარჯიმანი; პუბლიკაცია
ბრაილზე)

3.4. პარლამენტის ახალი ვებგვერდის
პრომო ვიდეოს და საინფორმაციო
ლიფლეტის დამზადება და
გავრცელება

(***ვიდეო: ინგლისური ტიტრებით;
სურდო თარჯიმანი; პუბლიკაცია
ბრაილზე)

3.5. პარლამენტის ვებგვერდზე ე.წ.
"ონლაინ/Live ჩატის" პრომო ვიდეოს
და სტიკერების დამზადება და
გავრცელება

(***ვიდეო: ინგლისური ტიტრებით;
სურდო თარჯიმანი)

3.6. კომიტეტის სხდომაზე დამსწრეთა
მსურველთათვის ონლაინ
რეგისტრაციის შესახებ მინი ვიდეო
გზამკვლევის და ლიფლეტის
მომზადება/გავრცელება

(***ვიდეო: ინგლისური ტიტრებით;
სურდო თარჯიმანი; პუბლიკაცია
ბრაილზე)

3.7. განმარტებითი ბარათის შესახებ
ვიდეო ინსტრუქციის და
სახელმძღვანელოს გავრცელება
(***ვიდეო: ინგლისური ტიტრებით;
სურდო თარჯიმანი; პუბლიკაცია
ბრაილზე)

ვიდეო რგოლი და
ლიფლეტი მომზადდა
და გავრცელდა,
შესაბამისად სამიზნე
აუდიტორიას მიეწოდა
ინფორმაცია მოდულის
შესახებ; მოდულის
მომხმარებელთა
რაოდენობა გაიზარდა
ვიდეო რგოლი და
საინფორმაციო
ლიფლეტი მომზადდა
და გავრცელდა,
შესაბამისად სამიზნე
აუდიტორიას მიეწოდა
ინფორმაცია
განახლებული
ვებგვერდის/სერვისების
შესახებ; ვებგვერდის
ვიზიტორთა რაოდენობა
გაიზარდა

ვიდეო რგოლი და ლიფლეტი;
ელექტრონული წერილი; პარლამენტის
ელექტრონულ გვერდებზე გავრცელებული
მასალა; მოწონება, გაზიარება, ნახვა და
კომენტარი; მოდულის მომხმარებელთა
რაოდენობა

ვიდეო რგოლი და
სტიკერები მომზადდა
და გავრცელდა;
შესაბამისად სამიზნე
აუდიტორიას მიეწოდა
ინფორმაცია ამ სერვისის
შესახებ; „ონლაინ ჩატის“
მომხმარებელთა
რაოდენობა გაიზარდა

ვიდეო რგოლი და სტიკერი;
ელექტრონული წერილი; პარლამენტის
ელექტრონულ გვერდებზე გავრცელებული
მასალა; მოწონება, გაზიარება, ნახვა და
კომენტარი; „ონლაინ ჩატის“
მომხმარებლების რაოდენობა

ვიდეო ინსტრუქცია და
ლიფლეტები მომზადდა
და გავრცელდა;
შესაბამისად სამიზნე
აუდიტორიას მიეწოდა
ინფორმაცია ამ სერვისის
შესახებ; კომიტეტის
სხდომაზე დასწრების
მსურველთა რაოდენობა
გაიზარდა

ვიდეო რგოლი და ლიფლეტი;
ელექტრონული წერილი; პარლამენტის
ელექტრონულ გვერდებზე გავრცელებული
მასალა; მოწონება, გაზიარება, ნახვა და
კომენტარი; კომიტეტის სხდომაზე
დასწრების მსურველთა რაოდენობა

სამიზნე აუდიტორიას
მიეწოდა ინფორმაცია
განმარტებითი ბარათის
და სახელმძღვანელოს
შესახებ

პარლამენტის ელექტრონულ გვერდებზე
გავრცელებული მასალა; მოწონება,
გაზიარება, ნახვა და კომენტარი;
ელექტრონული წერილი

ვიდეო რგოლი და ლიფლეტი;
ელექტრონულია წერილი; პარლამენტის
ელექტრონულ გვერდებზე გავრცელებული
მასალა; მოწონება, გაზიარება, ნახვა და
კომენტარი; ვებგვერდის ვიზიტორების
რაოდენობა

