
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი

ახალგაზრდული ცენტრი 716 800 156 800 180 000 180 000 200 000

ინტელექტუალური და შემეცნებითი 

პროექტების მხარდაჭერა
277 960 67 960 70 000 70 000 70 000

სტუდენტური საზაფხულო დასაქმება 349 600 87 400 87 400 87 400 87 400

სულ პროგრამა 1 344 360 312 160 337 400 337 400 357 400

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამის განაცხადის ფორმა

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

05 03

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

2018-2021 წლები

ახალგაზრდობის გააქტიურება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- ახალგაზრდული ცენტრი;

- ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

- სტუდენტური საზაფხულო დასაქმება

პროგრამის ბიუჯეტი

გაზრდილია ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.



გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია, 

სამსახური)

მოგროვების 

მეთოდი

2017 წელი 

(საბაზისო)
2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი

2021 

წელი

ახალგაზრდები

ს ინიციატივით 

განხორციელებ

ული 

პროექტების 

რაოდენობა

18 10 15 20 25 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

განათლების, 

კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამსახურიის 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

განყოფილება

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამსახურიის სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

განყოფილება

მონიტორინგი

ახალგაზრდულ

ი 

საინიციატივო 

ჯგუფების 

რაოდენობა

15 18 20 21 22 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

განათლების, 

კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამსახურიის 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

განყოფილება

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამსახურიის სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

განყოფილება

მონიტორინგი

საინიციატივო 

ჯგუფების 

ბაზაზე 

შექმნილი 

კავშირებისა და 

ორგანიზაციები

ს რაოდენობა

2 4 5 6 7 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

განათლების, 

კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამსახურიის 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

განყოფილება

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამსახურიის სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

განყოფილება

მონიტორინგი

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები 

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები

გაზრდილია 

ახალგაზრდების 

ჩართულობა 

საზოგადოებრივ 

ცხოვრებაში



05 03 01

2017 წელი

156 800

0

156 800

,,ახალგაზრდული ცენტრის" მიზანია ხელი შეუწყოს ახალგაზრდების განვითარებას, კეთილდღეობას, საზოგადოებაში მათ 

აქტიურ მონაწილეობასა და ინტეგრაციას. ამ მიზნის მისაღწევად ახალგაზრდული ცენტრი ქმნის კომფორტულ, უსაფრთხო 

და სასიამოვნო გარემოს, რომელშიც ახალგაზრდებს შეუძლიათ გამოავლინონ საკუთარი შესაძლებლობები. 

ახალგაზრდებში   არაფორმალურ განათლებას პროგრამების შემუშავებას და განხორციელებას. 

ქვეპროგრამის აღწერა:

ახალგაზრდული ცენტრის მოვლა-პატრონობა. აღნიშნული მუხლის ფარგლებში განხორციელდება ცენტრის სანიტარულ-

ჰიგიებური მოვლა-პატრონობა;  ყოველთვუიურად წარმოშობილი კომუნალური ხარჯის დაფარვა; ცენტრის 

ადმინისტრაციული შენობის ინტერნეტ მომსახურებით უზრუნველყოფა, ლიფტის მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფა; 

ელექტრიკისა და სანტექნიკის მომსახურების უზრუნველყოფა, სამეურნეო ხარჯის გაღება.

შეხვედრებისა და სემინარების ორგანიზება. ღონისძიების ფარგლებში წლის განმავლობაში განხორციელდება არაერთი 

მნიშვნელოვანი აქტიობა, რომლც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების  ჩართვას სხვადასხვა სახისა და ხასიათის 

ახალგაზრდულ  პროგრამებში;  პროექტების მართვისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევებისა და შესაძლებლობების 

განვითარებაში; ახალგაზრდული ინიციატივების გაშუქებაში, რაც გააძლიერებს ახლადშექმნილი ახალგაზრდული 

ჯგუფების მოტივაციას, გაზრდის ახალგაზრდების მიღწევათა შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობას და 

წაახალისებს დონორებს ახალგაზრდული პროექტების მხარდასაჭერად. მოეწყობა შეხვედრები საზოგადოების ცნობად 

პიროვნებეთან, ჩატარდება სემინარები ახალგაზრდებისათვს პრიორიტეტულ თემატიკასთან დაკავშირებით.

კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება. კოორდინატორი უზრუნველყოფს წლის განმავლობაში ,,ახალგაზრდული 

ცენტრის" ფარგლებში დაგეგმილი სხვადსხვა აქტიობების განხორციელებისათვის ორგანიზების გაწევას, ცენტრის ბაზაზე 

არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა-პატრონობას, ცენტრის გამართულ და შეუფერხებელ  ფუნქციონირებას, 

კოორდინაციას ცენტრის ფუნქციონირებისათვის ყველა მნიშვნელოვან საკითხში.

ახალგაზრდული ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვა. აღნიშნული მუხლის ფარგლებში განხორციელდება 

ცენტრისათვის ინვენტარის შეძენა.

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდული ცენტრი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური



რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 25 000 25 000

1 10 800 10 800

24

320

2

2

4

1

1

1

17 1 765 30 000

10 3 000 30 000

18 2 000 36 000

ახალგაზრდების ხელშეწყობა ადგილობრივ და საერთაშორისო 

დონის საგანმანათლებლო/შემეცნებითი პროგრამებში 

მონაწილეობის მიღების მიზნით

შეხვედრებისა და სემინარების ორგანიზება.

ახალგაზრდული  ინიციატივების მხარდაჭრა

პროდუქტები

ახალგაზრდული ცენტრის მოვლა-პატრონობა. 

კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება.

ახალგაზრდული ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით 

აღჭურვა

აქტიური დინამიკების შეძენა 

დასახელება

სავარძლებისა შეძენა

 წიგნების შეძენა და ბიბლიოთეკისათვის ბეჭედის დამზადება

დისტანციური მიკროფონის (ცალი2) სადგამებით შეძენა 

ნოუთ-ბუქის შეძენა 

უწყვეტი კვების წყაროს- UPS შეძენა 

პროექტორის განთავსებისათვის ჭერის სამაგრის შეძენა 

ფოტო-აპარატის ობიექტივის შეძენა 

15 000

,,წლის შემაჯამებელი შეხვედრა წარმატებულ ახალგაზრდებთან". ღონისძიების ფარგლებში მოხდება წლის განმავლობაში 

ახალგაზრდული მიმართულებით  სხვადასხვა სახისა და ხასიათის აქტიობების განხორციელების შედეგად მიღწეული 

შედეგების შეჯამება, გამოვლინდებიან და დაჯილდოვდებიან ცენტრის საქმიანობაში ყველაზე აქტიურად ჩართული, 

წარმატებული ახალგაზრდები, ასევე სპეციალური პრიზებით დაჯილდოვდებიან ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ფინანსური მხარდაჭერის შედეგად განხორციელებული საუკეთესო პროექტის ინიციატორები.

,,ახალგაზრდული  ინიციატივების მხარდაჭრა" . ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდება ახალგაზარდებისა და 

ახალგაზრდული ორგანიზაციების  მიერ ინიცირებული ან  ახალგაზრდებისათვის სასარგებლო ინოვაციური პროექტების 

ფინანსური მხარდაჭერა. კონკურსის წესით შეირჩევა საუკეთესო ინიციატივები, რომელთა განხორციელებაც ხელს 

შეუწყობს ახალგაზრდებისა და ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარებას.  პრიორიტეტი მიენიჭება ინოვაციურ და 

კრეატიულ პროექტებს, რომლებიც მოემსახურება მათი თანატოლების საჭიროებების დაკმაყოფილებას და სასარგებლო 

იქნება არა მხოლოდ პროექტების ბენეფიციართათვის, არამედ მთელი საზოგადოებისთვის.

   წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების გათვალისწინებით, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების 

საფუძველზე შექმნილი საკონკურსო კომისია განიხილავს შემოტანილ განაცხადებს და მიიღებს გადაწყვეტილებას 

ცალკეული პროქტების დაფინანსების თაობაზე. პროექტები უნდა განხორციელდეს და დასრულდეს 2018 წლის 

განმავლობაში. პროექტის დასაფინანსებლად ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიიდან მოთხოვნილი თანხა არ უნდა 

აღემატებოდეს 3 000 (სამი თასი) ლარს.     

ახალგაზრდების ხელშეწყობა ადგილობრივ და საერთაშორისო დონის საგანმანათლებლო/შემეცნებითი პროგრამებში 

მონაწილეობის მიღების მიზნით. ღონისძიება ითვალისწინებს ბათუმელი ახალგაზრდების მხარდაჭერას, რომლებიც 

მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო დონის საგანმანათლებლო/შემეცნებით პროგრამებში. 

ღონისძიების მიზანია ბათუმელი ახალგაზრდების კვალიფიკაციის ზრდის, კონკურენტუნარიანობის და 

ინდივიდუალური  განვითარების ხელშეწყობა. ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე 2018  წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ 16- დან 29 წლის ჩათვლით, საქართველოს 

მოქალაქეს, რომელიც ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის  მერიაში წარმოადგენს ადგილობრივ თუ საერთაშორისო დონის 

საგანმანათლებლო/შემეცნებით პროგრამებში მონაწილეობისათვის შესაბამის მოწვევის დოკუმენტს.

ღონისძიების მონაწილეთა შერჩევა განხორციელდება  კონკურსის წესით.
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156 800

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი
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X

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

ახალგაზრდული ცენტრის მოვლა-პატრონობა. 

კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

შექმნილია ახალაზრდების საჭიროებებზე მორგებული  სივრცე, განხორციელებულია ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული 

პროექტები და  ადგილობრივ თუ საერთაშორისო დონის კონფერენციებში ახალგაზრდების მონაწილეობისათვის 

ხელშემწყობი ღონისძიებები.

დამატებითი ინფორმაცია

ახალგაზრდული ცენტრის მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზით აღჭურვა

შეხვედრებისა და სემინარების ორგანიზება.

წლის შემაჯამებელი შეხვედრა წარმატებულ 

ახალგაზრდებთან

ახალგაზრდული  ინიციატივების მხარდაჭრა

ახალგაზრდების ხელშეწყობა ადგილობრივ და 

საერთაშორისო დონის 

საგანმანათლებლო/შემეცნებითი პროგრამებში 

მონაწილეობის მიღების მიზნით

სულ ქვეპროგრამა  

წლის შემაჯამებელი შეხვედრა წარმატებულ ახალგაზრდებთან



მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის 

ინდიკატორები

სამიზნე 

მაჩვენებელი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ცენტრის ბაზაზე 

შექმნილი 

საინიციატივო 

ჯგუფების რაოდენობა 

(არანაკლებ)

4 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამსახურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

განყოფილება

კვარტალში 

ერთხელ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

ახალზრდების მიერ 

ინიცირებული და 

განხორციელებული 

პროექტების 

რაოდენობა 

(არანაკლებ)

10 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამსახურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

განყოფილება

კვარტალში 

ერთხელ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

წლის განმავლობაში 

ორგანიზებული 

ტრენინგ-სემინარების 

რაოდენობა

17 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამსახურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

განყოფილება

კვარტალში 

ერთხელ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

შექმნილია 

ახალაზრდების 

საჭიროებებზე 

მორგებული  სივრცე, 

განხორციელებულია 

ახალგაზრდების მიერ 

ინიცირებული 

პროექტები და  

ადგილობრივ თუ 

საერთაშორისო 

დონის 

კონფერენციებში 

ახალგაზრდების 

მონაწილეობისათვის 

ხელშემწყობი 

ღონისძიებები.



ადგილობრივ და 

საერთაშორისო დონის 

საგანმანათლებლო/შემ

ეცნებითი 

პროგრამებში 

მონაწილე 

ახალგაზრდების 

რაოდენობა

18 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამსახურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

განყოფილება

კვარტალში 

ერთხელ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

შექმნილია 

ახალაზრდების 

საჭიროებებზე 

მორგებული  სივრცე, 

განხორციელებულია 

ახალგაზრდების მიერ 

ინიცირებული 

პროექტები და  

ადგილობრივ თუ 

საერთაშორისო 

დონის 

კონფერენციებში 

ახალგაზრდების 

მონაწილეობისათვის 

ხელშემწყობი 

ღონისძიებები.
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2018 წელი

67 960

0

67 960

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 15 000 15 000

1 2 960 2 960

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტებში  ჩართვა და მხარდაჭრა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

ინტელექტუალური თამაში რა? სად? როდის? 

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

ინტელექტუალური მედიაპროექტი ,,ეტალონი" (I ეტაპი)

ქვეპროგრამის აღწერა:

1) ინტელექტუალური თამაში რა? სად? როდის? -  ღონისძიება ითვალისწინებს ქალაქის მასშტაბით, მოსწავლეებს, 

სტუდენტებსა და ახალგაზრდებს  შორის რა? სად? როდის? ინტელექტუალური ტურნირების ჩატარებას. თამაშები 

განხორციელდება სამ ეტაპად: 

ა) მოსწავლეთა ლიგის თამაშები;

ბ) სტუდენტთა ლიგის თამაშები; 

გ) ბათუმის ღია ჩემპიონატის თამაშები;

თამაშები ჩატარდება ,,MAK"-ის საერთაშორისო წესების დაცვით, jeopardy-ის ჯგუფური ტურნირი, ,,პლეი-ოფისა" და 

,,ბრეინ-რინგი"-ს სისტემით. თითოეულ ეტაპზე გამოვლინდებიან გამარჯვებულები, რომლებიც დაჯილდოვდებიან 

წიგნებით, თასებითა და ფასიანი საჩუქრებით.                                                                                                                                                                        

3) ,,ახალგაზრდული ბანაკი" ითვალისწინებს ახალგაზრდული ბანაკების ორგანიზებას, რომელშიც  მონაწილეობას 

მიიღებენ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტრირებული  

ახალგაზრდები. პროექტის მიზანია ახალგაზრდებმა აიმაღლონ პიროვნული უნარ-ჩვევები, ღონისძების ფარგლებში უნდა 

განხორცილედეს სხვადასხვა ინტელექტუალურ-შემეცნებით და სპორტული ღონისძიებების აქტიობები, ახალგაზრდებს 

მიეცემათ შესაძლებლობა მიიღონ არაფორმალური განათლება. 

დასახელება
პროდუქტები

2) ინტელექტუალური მედიაპროექტი ,,ეტალონი" -  გასვლითი არასატელევიზიო ფორმატის ინტელექტუალურ კონკურს 

,,ეტალონში" მონაწილეობის მიღება  შეუძლია ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ნებისმიერი საჯარო სკოლის VIII, IX, X, XI 

და XII კლასის მოსწავლეს. მონაწილეს შეუძლია თითოეულ დასმულ კითხვაზე, ოთხი სავარაუდო პასუხიდან, 15 წამის 

განმავლობაში გასცეს სწორი პასუხი. პროექტის განხორციელების შედეგედ გამოვლინდება ,,ქალაქ ბათუმის ეტალონი 

მოსწავლე".
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შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

განხორციელებულია ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტებში მონაწილეობა და ინტელექტუალური 

და პიროვნული უნარების  ამაღლება.

დამატებითი ინფორმაცია

ახალგაზრდული ბანაკი

ინტელექტუალური მედიაპროექტი ,,ეტალონი" 

(I ეტაპი)

ახალგაზრდული ბანაკი

ინტელექტუალური თამაში რა? სად? როდის? 

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება



მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის 

ინდიკატორები

სამიზნე 

მაჩვენებელი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ინტელექტუალურ-

შემეცნებითი 

პროექტების 

რაოდენობა, რომელიც 

ორგანიზებულია 

მუნიციპალიტეტის 

მხარდაჭერით

7 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერიის 

განათლების, 

კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამსახურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

განყოფილება

კვარტალში 

ერთხელ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

მუნიციპალიტეტის 

მხარდაჭერით 

განხორციელებული 

ინტელექტუალურ-

შემეცნებით 

პროექტებში ჩართული 

ახალგაზრდების 

რაოდენობა 

(არანაკლებ)

1000 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერიის 

განათლების, 

კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამსახურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

განყოფილება

კვარტალში 

ერთხელ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

განხორციელებული

ა ახალგაზრდების 

ინტელექტუალურ-

შემეცნებით 

პროექტებში 

მონაწილეობა და 

ინტელექტუალური 

და პიროვნული 

უნარების  

ამაღლება.
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სტუდენტური საზაფხულო დასაქმების ვებ-გვერდის განახლება

საზაფხულო დასაქმების მონაწილეთათვის კეპების და მაისურების 

შეძენა

ქვეპროგრამის აღწერა:

სტუდენტური საზაფხულო დასაქმება ხელს უწყობს ახალგაზრდებში მოტივაციის ამაღლებას, მათი პიროვნული 

პოტენციალის რეალიზებას, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეთვისებას, გამოცდილების მიღებას. პროგრამა ითვალისწინებს  

იმ ახალგაზრდების დასაქმებას, რომლებიც რეგისტრირებული არიან  ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე და 

სწავლობენ ავტორიზირებულ უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებლებში. ახალგაზრდები დასაქმდებიან ქ. ბათუმში 

საჯარო თუ კერძო სტრუქტურებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში დასაქმდება 200 (ორასი) ახალგაზრდა, ივლისისა და 

აგვისტოს თვეში.  ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად მონაწილემ ოფიციალურ ვებგვერდზე უდა განათავსოს 

შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

ა) მოქალაქის საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმეტი; ბ) პირადობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტის ასლი; გ) საბანკო რეკვიზიტი, დ)ცნობა სასწავლებლიდან სტუდენტის სტატუსის, ფაკულტეტის, 

სპეციალობის, კურსის და წინა სემესტრის შედეგების  მითითებით;   ხოლო იმ შემთხვევში, თუ ახალგაზრდა არის 

სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდა; მრავალშვილიანი ოჯახის (ოთხი ან მეტი 

შვილი) წევრი; უდედმამო ახალგაზრდა (დედით და მამით ობოლი);  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის 

ბრძოლაში მონაწილე პირის,გარდაცვლილად აღიარებულის, ან უგზო-უკვლოდ  დაკარგულად აღიარებული პირის შვილი; 

სტუდენტი, როელიც აქტიურ მოხალისეებად იყვნენ ჩართულნი ეკოლოგიის გამწვანების, გაწმენდით, დასუფთავების და 

სხვა აქტივობებში, უნდა წარმოადგინონ უფლებამოსილი უწყების ან ორგანოს მიერ გაცემული შესაბამისი 

დამადასტურებელი დოკუმენტი.

დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე; უცხო ენაზე შესრულებული დოკუმენტი უნდა იყოს ნათარგმნი 

და ნოტარიულად დამოწმებული.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია უფლებამოსილია საჭიროების შემთხვევაში მოითხოვოს დამატებითი 

დოკუმენტაცია.

სტუდენტური საზაფხულო დასაქმება
პროდუქტები

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სტუდენტებისთვის შრომითი უანარ - ჩვევების გამომუშვება, გამოცდილების მიღების დამატებითი შესაძლებლობის 

შექმნა.

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

სტუდენტური საზაფხულო დასაქმება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:
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დამატებითი ინფორმაცია

დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება

ღონისძიების ,,საზაფხულო დასაქმება" ფარგლებში მონაწილეობის მიღების მსურველთა რეგისტრაცია განხორციელდება 

2018 წლის მაისის თვიდან, ელექტრონულ ვებ-გვერდზე: studenturidasaqmeba.ge/.პროგრამაში მონაწილეობის მიღების 

მსურველთა შერჩევა განხორციელდება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე შექმნილი 

საკონკურსო კომისიის მიერ შემდეგი პრიორიტეტების გათვალისწინებით: ა) სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდა;  ბ) 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდა; გ) მრავალშვილიანი ოჯახის (ოთხი ან მეტი შვილი) წევრი; დ) 

უდედმამო ახალგაზრდა (დედით და მამით ობოლი);   ე) ახალგაზრდა, რომელიც არის საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე პირის, გარდაცვლილად აღიარებულის, ან უგზო-უკვლოდ  დაკარგულად 

აღიარებული პირის შვილი;   ვ) მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტები, რომელთა საშუალო შეწონილი ქულა 

მეტია ან  ტოლია 81-ის; ზ) სტუდენტები, რომლებიც აქტიურ მოხალისეებად იყვნენ ჩართულნი ეკოლოგიის გამწვანების, 

გაწმენდით, დასუფთავების და სხვა აქტივობებში.

დასაქმებულთათვის, დასაქმებაში 

მონაწილეობის მიღების დამადასტურებელი 

სერთიფიკატების დამზადება-გდაცემა

დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

სტუდენტური საზაფხულო დასაქმების ვებ-

გვერდის განახლება

დასაქმებულთათვის, დასაქმებაში მონაწილეობის მიღების 

დამადასტურებელი სერთიფიკატების დამზადება-გდაცემა

საზაფხულო დასაქმების მონაწილეთათვის 

კეპების და მაისურების შეძენა

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

სტუდენტებისთვის შექმნილია სამუშაო გამოცდილების მიღების დამატებითი შესაძლებლობა.



მოსალოდნელი 

შედეგი
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მოგროვების 

მეთოდი

ქვეპროგრამის 
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დასაქმებული 

სტუდენტების 

რაოდენობა

200 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამსახურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

განყოფილება

კვარტალში 

ერთხელ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

სტუდენტებისათვის 

შემუშავებული 

სამუშაო პროგრამების 

რაოდენობა

1 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამსახურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

განყოფილება

კვარტალში 

ერთხელ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

სტუდენტებისთვის 

შექმნილია სამუშაო 

გამოცდილების 

მიღების დამატებითი 

შესაძლებლობა.


