
 

პროექტი: არჩევნები და საზოგადოება 
 

N თარიღი/ დრო მისამართი ღონისძიება 

1 29 სექტემბერი 

დღის განმავლობაში 

თოხლიაური/ გიორგიწმინდა 

/საგარეჯო 

 

ინდივიდუალური შეხვედრები 

 

2 30 სექტემბერი დღის განმავლობაში ნინოწმინდა/პატარძეული/ხაშმი 

 

ინდივიდუალური შეხვედრები –სამიზნე ჯგუფის წარმომადგენლებთან 

 

3 2 ოქტომბერი  

10.00  

 

საგარეჯო. რუსთაველის 240. 

 

სემინარი–შეხვედრა – სამიზნე ჯგუფებთან 

 

4 3 ოქტომბერი 

დღის განმავლობაში 

მანავი, ჩაილური ინდივიდუალური შეხვედრები– –სამიზნე ჯგუფის წარმომადგენლებთან 

5 5 ოქტომბერი 

10.00 სთ 

 

საგარეჯო. რუსთაველის 240 სემინარი–შეხვედრა – სამიზნე ჯგუფებთან 

6 7 ოქტომბერი 

10.00  

 

საგარეჯო. რუსთაველის 240 სემინარი–შეხვედრა – სამიზნე ჯგუფებთან 

7 8 ოქტომბერი 

10.00  

 

საგარეჯო. რუსთაველის 240 სემინარი–შეხვედრა – სამიზნე ჯგუფებთან 

8 9  ოქტომბერი 

10.00  

 

საგარეჯო. რუსთაველის 240 სემინარი–შეხვედრა– სამიზნე ჯგუფებთან 

9 10 ოქტომბერი 

დღის განმავლობაში 

კაკაბეთი/ვერხვიანი. 

 

ინდივიდუალური შეხვედრები– –სამიზნე ჯგუფის წარმომადგენლებთან 

10 11 ოქტომბერი  

დღის განმავლობაში 

ბადიაური/ ყანდაურა 

 

ინდივიდუალური შეხვედრები– სამიზნე ჯგუფებთან 

11 12  ოქტომბერი  

10.00  

საგარეჯო. რუსთაველის 240 სემინარი–შეხვედრა– სამიზნე ჯგუფებთან 

12 13  ოქტომბერი  

10.00  

 

საგარეჯო. რუსთაველის 240 სემინარი–შეხვედრა– სამიზნე ჯგუფებთან 

13 15 ოქტომბერი 

10.00  

საგარეჯო. რუსთაველის 240. 

 

სემინარი–შეხვედრა– სამიზნე ჯგუფებთან 

14 16  ოქტომბერი 

10.00  

საგარეჯო. რუსთაველის 240. სემინარი–შეხვედრა– სამიზნე ჯგუფებთან 



 

15 18  ოქტომბერი 

10.00  

იორმუღანლო/ბაზრობის 

ტერიტორია)   

 

საჯარო შეხვედრა– სამიზნე ჯგუფებთან 

 

16 18  ოქტომბერი  

13.00  

ბადიაური საჯარო შეხვედრა– სამიზნე ჯგუფებთან 

17 18 ოქტომბერი  

დღის განმავლობაში 

თულარი, ლამბალო, 

იურმუღანლო,დუზაგრამა 

ინდივიდუალური შეხვედრები –სამიზნე ჯგუფის წარმომადგენლებთან 

 

 

18 19 ოქტომბერი  

10.00  

 

საგარეჯო. რუსთაველის 240. სემინარი–შეხვედრა – სამიზნე ჯგუფებთან 

19 20 ოქტომბერი  

10.00  

საგარეჯო. რუსთაველის 240. 

 

სემინარი–შეხვედრა– სამიზნე ჯგუფებთან 

20 21 ოქტომბერი  

10.00  

 

საგარეჯო. რუსთაველის 240 სემინარი–შეხვედრა – სამიზნე ჯგუფებთან 

 

18 22 ოქტომბერი  

10.00  

საგარეჯო. რუსთაველის 240. სემინარი–შეხვედრა– სამიზნე ჯგუფებთან 

19 24 ოქტომბერი  

დღის განმავლობაში 

 

გომბორი, უჯარმა, კოჭბაანი 

 

ინდივიდუალური შეხვედრები –სამიზნე ჯგუფის წარმომადგენლებთან 
 

 

20 25 ოქტომბერი 

13.30 სთ 

უდაბნო 

. 

 

საჯარო შეხვედრა – სამიზნე ჯგუფებთან 
 

 

21 25 ოქტომბერი 

14.00  

უდაბნო 

. 

 

შემოქმედებითი ღონისძიება "გამოფენა" 

 

22 26 ოქტომბერი 

11.30  

მანავი 

 

საჯარო შეხვედრა – სამიზნე ჯგუფებთან 
 

 

23 26 ოქტომბერი 

13.15  

თოხლიაური 

. 

 

საჯარო შეხვედრა – სამიზნე ჯგუფებთან 
 

 

24 26 ოქტომბერი 

13.50  

თოხლიაური 
. 

 

შემოქმედებითი ღონისძიება "გამოფენა" 

 

25 27 ოქტომბერი 

14.30  

საგარეჯო (კუტურის სახლის 

მიმდებარე სკვერი) 
. 

საჯარო შეხვედრა – სამიზნე ჯგუფებთან 

 

25 27 ოქტომბერი 

15:00 

საგარეჯო (კუტურის სახლის 

მიმდებარე სკვერი) 

შემოქმედებითი ღონისძიება "გამოფენა" 

 


