
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

2020-2023 წლები

ქალაქ ბათუმში მცხოვრები  მოზარდებისა და ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობა, ნიჭისა და შესაძლებლობების 

გამოვლენისთვის  ხელსაყრელი გარემოს შექმნა.

თანამედროვე სამყაროში ახალგაზრდები უამრავი გამოწვევის წინაშე დგანან, სწრაფად ცვალებადი გარემო და 

ტექნოლოგიების განვითარება განსაკუთრებით მაღალ მოთხოვნებს უყენებენ ახალგაზრდებს. ამიტომ, სახელმწიფოს 

მხრიდან საჭიროა როგორც ფორმალური, ასევე არაფორმალური საგანმანათლებლო მომსახურებები იმისთვის, რომ 

უზრუნველყოფილი იყოს ახალგაზრდების სრულყოფილი განვითარების შესაძლებლობები.  

საყოველთაოდ ცნობილია, რომ სახელმწიფო უფლება-მოვალეობების განხორციელება ხელისუფლების იმ ორგანოების 

მიერ ხორციელდება უკეთ, რომელიც ყველაზე ახლოს არიან მოქალაქეებთან. ადგილობრივი თვითმმართველობა კი 

ახალგაზრდებთან ყველაზე დაახლოებული ორგანოა, რაც გვაძლევს საშუალებას ვიზრუნოთ ადგილობრივი 

ახალგაზრდების არაფორმალურ განათლებაზე.

„საქართველოს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის“ მიხედვით, ახალგაზრდის ასაკი არის 14-29 

წელი. სხვადასხვა ასაკში ახალგაზრდებს განსხვავებული საჭიროებები და ინტერესები გააჩნიათ,  შესაბამისად 

მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობა განხორციელდეს ასაკობრივი განვითარების 

თავისებურებებისა და ინტერესების გათვალისწინებით. 

14-დან 18 წლამდე ასაკის განვითარების მახასიათებლებია ინტერესის გამოვლენა იმ ცოდნის მიმართ, რაც ფორმალური 

განათლების ფარგლებს სცილდება, აქვთ შემოქმედებითობის მოთხოვნილება, ინტერესი მხატვრული 

ლიტერატურისადმი და თანატოლებთან ურთიერთობის მოთხოვნილება. უყალიბდებათ თვითშეფასება, 

მსოფლმხედველობა, ლოგიკური აზროვნება და წარმოსახვის უნარი.

18-დან 24 წლის ახალგაზრდების მთავარი საზრუნავი არის განათლების მიღება, რომელიც უზრუნველყოფს მათ 

ინტეგრაციას შრომის ბაზარზე, დამოუკიდებელი ცხოვრების დაწყება და საზოგადოების სრულფასოვან წევრად 

ჩამოყალიბება. ეს ასაკობრივი პერიოდი ასევე დაკავშირებულია ასოციალური ქცევის, სოციალურ ურთიერთობებში 

პრობლემების, წარუმატებელი კარიერული არჩევანის, სიღარიბისა და სხვა რისკებთან. 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განაცხადის ფორმა

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

05 06

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა



დასახელება სულ 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი

ახალგაზრდული ცენტრი 589 552 127 000 139 744 153 718 169 090

ინტელექტუალური და შემეცნებითი 

პროექტების მხარდაჭერა
400 942 82 500 96 206 105 827 116 409

სულ პროგრამა 990 494 209 500 235 950 259 545 285 499

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამის ბიუჯეტი

ხელშეწყობილია ახალგაზრდებისა და მოზარდების განვითარება

საზოგადოებაში ახალგაზრდების ინტეგრაცია დამოკიდებულია მასზე, თუ როგორ არის დაცული ახალგაზრდების 

საჭიროებები და ინტერესები სხვადასხვა სექტორებში: დასაქმება, განათლება, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვა. 25 

წელს ზემოთ ახალგაზრდების ძირითადი მიზანია, რომ იყვნენ საზოგადოების სრულფასოვანი, დამოუკიდებელი 

წევრები, მოხადინონ შრომის ბაზარზე მათი მდგომარეობის სტაბილიზაცია და დაიწყონ ოჯახური ცხოვრება.  

სწორედ ზემოაღნიშნული მოცემულობების გათვალისიწნებით,  2018-2021 წლების „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

სტრატეგიული განვითარების გეგმაში", ხაზგასმით არის აღნიშნული რომ ახალგაზრდების განვითარება მნიშვნელოვან 

ფასეულობას წარმოადგენს.

როდესაც ახალგაზრდებს აქვთ განცდა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა მათი ინტერესების გათვალისიწინებით 

მოქმედებს, ახალგაზრდების ინტერესი და მოტივაცია, მათი სოციალური პასუხიმგებლობაც თანდათანობით იზრდება. 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში 14-29 ასაკის  39 000 ახალგაზრდაა რეგისტრირებული. მათ განვითარებაზე ზრუნვა კი 

პირდაპირ აისახება ქალაქის მომავალ კულტურულ, სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებაზე.

საქართველოს ორგანული კანონის "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" მე-16 მუხლის "მუნიციპალიტეტის 

საკუთარი უფლებამოსილებები", მე-4 პუნქტის მიხედვით, მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია ადგილობრივ დონეზე 

ხელი შეუწყოს ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარებას. აღნიშნული უფლებამოსილებისა და ახალგაზრდების 

განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 2019 წლის 31 იანვარს N 10  

განკარგულებით დაამტკიცა დანართი 2 "ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტი 2019 - 

2021". აღნიშნული დოკუმენტი მოიცავს ახალგაზრდების განვითარების სამ წლიან გეგმას, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

ვალდებულებებისა და ღონისძიებების ერთობლიობას, რომლის მიზანია ბათუმში მცხოვრები 14 - 29 წლის ასაკის 

ახალგაზრდების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა.                                                                                                                      

პროგრამის მიზნის მისაღწევად დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

1. ახალგაზრდული ცენტრი;

2. ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ქალაქ ბათუმში მცხოვრები  ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარების 

ხელშეწყობისთვის  ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფარგლებში 2020 წელს განხორციელდება არაფორმლური 

განათლების გავრცელების ხელშემწყობი ღონისძიებები, მხარდაჭერილი იქნება ინტელექტუალურ-შემეცნებითი 

პროექტები და დაფინანსდება ახალგაზრდების ინიციატივები. გარდა აღნიშნულისა, ახალგაზრდებსა და მოზარდებს 

ექნებათ შესაძლებლობა შეიკრიბონ უსაფრთხო სივრცეში კერძოდ, ქვეპროგრამის "ახალგაზრდული 

ცენტრის"განხორციელებისთვის გამოყოფილ ფართში, იმსჯელონ აქტუალურ და მათთვის საინტერესო თემებზე, 

გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები, კულტურული მისწრაფებები და გაუზიარონ თანატოლებს თავიანთი 

ინტერესები.



გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია, 

სამსახური)

მოგროვების 

მეთოდი

2019 წელი 

(საბაზისო)
2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი

ახალგაზრდების 

განვითარებისთვის 

ჩატარებული 

აქტივობების 

რაოდენობა

41 70 90 110 130 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერიის 

განათლების, 

კულტურის, 

სპორტისა და 

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია

მონიტორინგი

ახალგაზრდების 

განვითარებისათვის 

ორგანიზებულ 

ღონისძიებებში 

ახალგაზრდების 

სწრებადობის 

მაჩვენებელი 

(არანაკლებ)

3000 4000 4000 5000 6000 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერიის 

განათლების, 

კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამსახური

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია

მონიტორინგი

                                         

ახალგაზრდების 

მიერ 

განსახილველად 

წარმოდგენილი 

განაცხადების 

რაოდენობა 

(არანაკლებ)

25 25 30 35 50 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერიის 

განათლების, 

კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამსახური

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია

მონიტორინგი

ახალგაზრდების 

მიერ წარმოდგენილი 

დაფინანსებული 

ინიციატივების 

რაოდენობა

15 12 14 16 18 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერიის 

განათლების, 

კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია

მონიტორინგი

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები 

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები

ხელშეწყობილია 

ახალგაზრდებისა და 

მოზარდების განვითარება



                                                                                                       

ახალგაზრდული 

ინიციატივების 

პროექტებში 

ჩართული 

ახალგაზრდების 

რაოდენობა

(არანაკლებ)

400 500 550 600 900 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერიის 

განათლების, 

კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამსახური

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია

მონიტორინგი

ხელშეწყობილია 

ახალგაზრდებისა და 

მოზარდების განვითარება



05 06 01

2020 წელი

127 000

0

127 000

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ახალგაზრდული ცენტრი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

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

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

მოზარდებისა და ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობისთვის საუკეთესო საშუალებაა ახალგაზრდული, უსაფრთხო 

და კომფორტული სივრცის ფუნქციონირება, სადაც ახალგაზრდებისთვის ტარდება რეგულარული  არაფორმალური 

საგანმანათლებლო საქმიანობა, რომელიც ხორციელდება ფორმალური განათლებისა და ოჯახური კონტექსტის მიღმა და 

ხელს უწყობს ახალგაზრდების განვითარებას, საზოგადოებაში აქტიურ მონაწილეობასა და ინტეგრაციას, სხვადასხვა 

კომპეტენციისა და თანამედროვე გამოწვევებთან საპასუხო უნარჩვევების დაუფლებას. სწორედ ამიტომ, მიზანშეწონილად 

მიგვაჩნია, რომ ქ. ბათუმში მცხოვრებ ახალგაზრდებს ჰქონდეთ განვითარების ალტერნატიული სივრცე, ამ მიზნით შეიქმნა 

ქვეპროგრამა „ახალგაზრდული ცენტრი", რომელიც ემსახურება ქალაქში ახალგაზრდების განვითარებისთვის 

არაფორმალური, ალტერნატიული სივრცის არსებობას, რაც ხელს შეუწყობს მოზარდებისა და ახალგაზრდების 

თავისუფალი დროის რაციონალურად გამოყენებას და საერთო ინტერესების მქონე ახალგაზრდების ერთ სივრცეში 

შეკრებას, გაცნობა-დაახლოებასა და კულტურულ-შემეცნებით  ღონისძიებებში ჩართულობის ხელშეწყობას, 

ახალგაზრდების დამოუკიდებელი მოქმედების ხელშეწყობისა და თემის განვითარებაში ახალგაზრდების წვლილის 

გაზრდას. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:                                                                                                1. 

ცენტრის მოვლა-პატრონობა, ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა -  აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში 

განხორციელდება ქვეპროგრამის „ახალგაზრდული ცენტრის" განხორციელებისთვის გამოყოფილი ფართის სანიტარიულ-

ჰიგიენური მოვლა-პატრონობა;  ყოველთვიურად წარმოშობილი კომუნალური ხარჯის დაფარვა; ინტერნეტ მომსახურებით 

უზრუნველყოფა, ლიფტის მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფა; ელექტრომექანიკოსისა და  სანტექნიკოსის მომსახურების 

უზრუნველყოფა და სხვა თანმდევი მომსახურება.

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

ახალგაზრდების განვითარებაზე, ინტერესებსა და საჭიროებებზე მორგებული სივრცისა და ღონისძიებების 

უზრუნველყოფა,



2. არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა -  

დღეისათვის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები, ოჯახი და მოზარდებისა და ახალგაზრდების ირგვლივ 

არსებული გარემო, სრულყოფილად ვერ იძლევა ისეთი სახის უნარებისა და კომპეტენციების განვითარებას 

ახალგაზრდებში, რაც საჭიროა  სიცოცხლის მანძილზე არსებული გამოწვევებისთვის, თვითდამკვიდრების, სოციუმში 

ინტეგრირებისა და ახალაგზრდების  სამოქალაქო საზოგადოებად ჩამოყალიბებისთვის. გამომდინარე იქიდან, რომ 

ფორმალურ საგანმანათლებლო სისტემას არ შეუძლია ადამიანის სრულყოფილი მომზადება, მნიშვნელოვანია სხვადასხვა 

მიდგომებით სახელმწიფო ზრუნავდეს ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობაზე, ერთ-ერთი  მიდგომა, ასეთ 

შემთხვევაში სწორედ არაფორმალური განათლების გამოყენების მექანიზმია.  

შესაბამისად, 2020 წელს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს არაფორმალური განათლების პროგრამების 

მიწოდებას ადგილობრივი მოზარდებისა და ახალგაზრდებისთვის, რომლის ფარგლებშიც ჩატარდება შემდეგი 

ღონისძიებები:

ფსიქოლოგის საათი - მოზარდობა იგივე,  გარდამავალი ასაკი,  განსაკუთრებულად რთული და  პრობლემურია, მით უფრო, 

არასრულწლოვანთა შორის გახშირებული ძალადობის ფაქტების ფონზე.  სამწუხაროდ ზოგადასაგანმანათლებლო  

დაწესებულებებს ამ დრომდე არ აქვთ მოზარდისთვის ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის სერვისები, აღნიშნული გარემოებების 

გათვალისიწინებით, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ღონისძიების „ფსიქოლოგის საათის" განხორციელება, რომლის 

ფარგლებშიც მოზარდებისა და ახალგაზრდებისთვის ჩატარდება საინფორმაციო ტრენინგები. რისთვისაც, ბათუმის 

ახალგაზრდული ცენტრის ქვეპროგრამისათვის გამოყოფილ სივრცეში ახალგაზრდებისთვის ჩატარდება შეხვედრები 

კომპეტეტნტურ და პრაქტიკოს ფსიქოლოგებთან.

კინოკლუბი -  მოეწყობა კინოჩვენებები, მოწვეული კინომცოდნეები ახალგაზრდებთან ერთად განიხლავენ ფილმებს, 

ახალგაზრდებს, რომლებსაც სწრებადობის მაღალი მაჩვენებელი ექნებათ წახალისდებიან კინოთეატრის კინოპრემიერების 

ბილეთებით.

ხელოვნების კლუბი - მოზარდებისა და ახალგაზრდების შემოქმედებითი ნიჭის გამოვლენის მიზნით, მოეწყობა სხვადასხვა 

აქტივობები, მათ შორის მოზარდებისა და ახალგაზრდების მონაწილეობით დაიდგმება სპექტაკლი. 

ეკოლოგიის კლუბი - მოზარდებსა და ახალგაზრდებში ეკოლოგიასთან დაკავშირებული ცოდნის გაღრმავების, სწორი 

დამოკიდებულების ჩამოყალიბებისა და შესაბამისი უნარების გამომუშავებისთვის ჩატარდება სხვადასხვა აქტივობები.

სამოქალაქო კლუბი - სამოქალაქო კლუბის ფარგლებში ჩატარდება სხვადასხვა აქტივობები სამოქალაქო განათლების 

შესახებ, მათ შორის განხორციელდება შემეცნებითი პროექტი „ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობა“, აღნიშნული იქნება 

"ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე".

სხვადასხვა მიმართულების  კლუბების მუშაობა ყველაზე გამართლებული პლატფორმა და მეთოდია ახალგაზრდებისა და 

მოზარდების ინტერესების შესაბამისად ჩართულობისა და მათი ნიჭისა და შესაძლებლობების გამოვლენისა და 

რეალიზების ხელშეწყობისთვის. 

კლუბები იძლევა საერთო ინტერესების ახალგაზრდების შეკრებისა და გაერთიანების საშუალებას, კლუბის ფარგლებში 

დაგეგმილი ღონისძიებები სფეროების მიხედვით არის ორგანიზებული  და შედეგზე ორიენტირებული. კლუბების მუშაობა 

მიმართულია ახალგაზრდების შემოქმედებითი ნიჭის გამოვლენისა და განვითარებისთვის, აგრეთვე ჰობი განათლების 

საბაზისო დონეზე ხელშეწყობისთვის, ასევე მსჯელობისა და ობიექტური აზროვნების განვითარებისთვის, სოციალური 

პასუხისმგებლობის გააზრებისა და გათავისების, ხელოვნების დარგებთან დაახლოების, ღირებულებათა სისტემის 

ჩამოყალიბებისა და მსოფლმხედველობის განვითარების მიზნით, იფუნქციონირებს ლიტერატურის, ხელოვნების, კინოს,  

ეკოლოგიისა და სამოქალაქო განათლების კლუბები.

ლიტერატურის კლუბი - ლიტერატურის კლუბში ჩატარდება წიგნების განხილვები, მოწვეული სპეციალისტები 

ახალაგაზრდებთან ერთად განიხილავენ შერჩეულ წიგნებს; კითხვის კლუბში  გამოცხადდება მკითხველთა რეგისტრაცია. 

შერჩეული იქნება 12 წიგნი, რომელთა სია ახალგაზრდებს 6 თვით ადრე მიეწოდებათ, შედგება თითოეული მათგანის 

განხილვის გრაფიკი, რაც ასევე წინასწარ ეცნობებათ დაინტერესებულ ახალგაზრდებს. განხილვებს გაუძღვება 

კომპეტენტური სპეციალისტები. წაკითხული წიგნებიდან შედგენილ ტესტებში ჩატარდება შემაჯამებელი 

ლიტერატურული ვიქტორინა. გამარჯვებულები წახალისდებიან სხვადასხვა პრიზებით.



განზომილება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

შენობა 1 23 000 23 000

56 000

პროექტი 12 3 000 36 000

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტეგრაციასთან დაკავშირებული საინფორმაციო აქტივობები  - 

საზოგადოება ჯერ კიდევ  სამედიცნო მოდელით უყურებს შეზღუდულ შესაძლებლობებს, ასეთი მიდგომები და 

სტერეოტიპები კი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდებს ართმევს დამოუკიდებლობის განცდასა  და 

მომავალში დასაქმების შესაძლებლობას. მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოების ინფორმირების პროცესი გაგრძლედეს და 

მათი თვითშეგნება ამაღლდეს ისე, რომ სამედიცინო მოდელთან ერთად ყურადღება გამახვლიდეს სოციალურ მოდელზე. ამ 

მიმართულებით ცნობადობის ამაღლების მიზნით, ჩატარდება საინფორმაციო შეხვედრები, შემდეგ თარიღებთან 

დაკავშირებით :  21 მარტი - დაუნის სინდომის მსოფლიო დღე, 2 აპრილი - აუტიზმის ცნობადობის ამაღლების დღე, 3 

დეკემბერი - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღე. 

ასევე, გატარებული იქნება ღონისძიებები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან კომუნიკაციის გაუმჯობესების 

მიზნით.

3. ახალგაზრდების თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა - ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხის დასადგენად, 

საუკეთესო მოდელია როჯერ ჰარტის მონაწილეობის რვასაფეხურიანი კიბე. „მონაწილეობის კიბეზე“ პირველი სამი ეტაპი 

არის მანიპულირება, დეკორაცია და სიმბოლიზმი.  მანიპულაციის დროს მოზარდები/ახალგაზრდები ასრულებენ  

დავალებას, მაგრამ არ ესმით, რას და რატომ აკეთებენ. როდესაც მოზარდები/ახალგაზრდები  გაუცნობიერებლად 

მონაწილეობენ უფროსების მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში, მათ არ ესმით, რა ფუნქცია აკისრიათ და რა არის პრობლემა. 

მონაწილეობის კიბეზე ყველაზე სასურველი, მე- 8 საფეხურია -  „ბავშვის მიერ ინიცირებული და მართული“ პროექტები.

საქართველოში ჩატარებული „ახალგაზრდული სფეროს კვლევის" (საზოგადოებრივი აზრის კვლევისა და მარკეტინგის 

ინსტიტუტი, 2011 წ) მიხედვით, კითხვაზე: „როგორი ფორმით სურთ ახალგაზრდებს იყვნენ ჩართულები ახალგაზრდულ 

სფეროში და ზოგადად საზოგადოებრივ საქმიანობაში?", „ახალგაზრდების ინიციატივა და მართვა ახალგაზრდების მიერ" 

26,8%-ით შეფასდა, როგორც ჩართულობის ერთ-ერთი ყველაზე სასურველი ფორმა, როდესაც ახალგაზრდები იჩენენ 

ინიციატივას და თავიდან ბოლომდე დამოუკიდებლად მართავენ და ახორციელებენ პროექტებს.

აღნიშნულის გათვალისწინებით, მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ, ახალგაზრდების იდეებისა და ინიციატივების 

განხორციელების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა. რაც გაზრდის გადაწყვეტილების მიღებასა და  დაგეგმვის პროცესში 

ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდას, ახალგაზრდებში დამოუკიდებელი და გუნდური მუშაობის, ორგანიზების უნარების 

პრაქტიკის დაუფლებას. ქვეპროგრამის „ახალგაზრდების თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა“ ფარგლებში 

კონკურსის წესით შეირჩევა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 14-29 წლის ასაკის 

ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი საინიციატივო პროექტები და დაფინანსდება.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიიდან მოთხოვნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 3 000 (სამი ათასი) ლარს. 

განაცხადების მიღება იწარმოებს  ქვეპროგრამის  ბიუჯეტის  ამოწურვამდე.

ქვეპროგრამის განხორციელების პირობები და პროცედურები (მათ შორის პრიორიტეტული მიმართულებები, 

განსახილველად წარმოსადგენი დოკუმენტების ჩამონათვალი, კონკურსანტის შეფასების კრიტერიუმები, კონკურსის  

ჩატარების  და გამარჯვებულის დაფინანსების წესი და  სხვ.) განისაზღვრება  ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის  მერის 

ადმინოისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

4.  წამახალისებელი ღონისძიებები აქტიური ახალგაზრდებისთვის - აქტიური ახალგაზრდების მოტივაციის შენარჩუნების, 

სტიმულირების, სხვა ახალგაზრდების დაინტერესებისა და პროგრამებში ჩართულობის გაზრდის მიზნით, ახალგაზრდულ 

პროგრამებში აქტიურად ჩართული ახალგაზრდები წლის მანძილზე პერიოდულად წახალისდებიან საჩუქრებითა და 

სიგელებით, გასართობი კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ვაუჩერებით ან/და ექსკურსიებით. 

ღონისძიების ფარგლებში წლის მანძილზე ჩატარებული აქტივობების შეჯამების მიზნით, გათალისწინებულია წლის 

შემაჯამებელი, საანგარიშო შეხვედრის  მოეწყობა. 

პროდუქტები

ცენტრის მოვლა-პატრონობა, ცენტრის 

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა

არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა

ახალგაზრდების თავისუფალი ინიციატივების 

მხარდაჭერა 

დასახელება



12 000

127 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დამატებითი ინფორმაცია

ქვეპროგრამით დასაფინანსებელ პირთა (პროექტთა) რაოდენობა წარმოადგენს საორიენტაციო მაჩვენებელს. თუ 12 პირის

(პროექტის) დაფინანსების შემდეგ, ქვეპროგრამის ბიუჯეტი არ ამოიწურება, შესაძლებელია ქვეპროგრამით დადგენილი

პირობების დაცვით 12 პირზე (პროექტზე) მეტის დაფინანსება.

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ახალგაზრდები დამოუკიდებლად  ახდენენ იდეის ინიცირებას, მართვასა და განხორციელებას

წამახალისებელი ღონისძიებები აქტიური 

ახალგაზრდებისთვის

ცენტრის მოვლა-პატრონობა, ცენტრის 

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა

არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა

დასახელება

ახალგაზრდების თავისუფალი ინიციატივების 

მხარდაჭერა 

ახალგაზრდებისთვის უზრუნველყოფილია თავისუფალი, განვითარებასა და თვითგამოხატვაზე ორიენტირებული

უსაფრთხო ფიზიკური და შინაარსობრივად დატვირთული სივრცე. 

წამახალისებელი ღონისძიებები აქტიური 

ახალგაზრდებისთვის

სულ ქვეპროგრამა  



მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
სამიზნე 

მაჩვენებელი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

განხორციელებული  

აქტივობების რაოდენობა 

(არანაკლებ)
60 რაოდენობა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის 

განათლების, კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის სამსახურის, განათლების, 

კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის 

პროგრამების მართვის განყოფილება

კვარტალში 

ერთხელ

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

განხორციელებულ 

აქტივობებსა და 

ღონისძიებებში 

ჩართული 

ახალგაზრდების 

რაოდენობა (არანაკლებ)

2000 რაოდენობა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის 

განათლების, კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის სამსახურის, განათლების, 

კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის 

პროგრამების მართვის განყოფილება

კვარტალში 

ერთხელ

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

ახალგაზრდების მიერ 

ინიცირებული და 

განხორციელებული 

პროექტების რაოდენობა 

(არანაკლებ)

12

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის 

განათლების, კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის სამსახურის, განათლების, 

კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის 

პროგრამების მართვის განყოფილება

კვარტალში 

ერთხელ

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

პროექტებში ჩართული 

ახალგაზრდების 

რაოდენობა

(არანაკლებ)

500 რაოდენობა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის 

განათლების, კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის სამსახურის, განათლების, 

კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის 

პროგრამების მართვის განყოფილება

კვარტალში 

ერთხელ

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

განსახილველად 

წარმოდგენილი 

განაცხადების 

რაოდენობა 

(არანაკლებ)

25 რაოდენობა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის 

განათლების, კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის სამსახურის, განათლების, 

კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის 

პროგრამების მართვის განყოფილება

კვარტალში 

ერთხელ

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

ახალგაზრდებისთვის 

უზრუნველყოფილია 

თავისუფალი, 

განვითარებასა და 

თვითგამოხატვაზე 

ორიენტირებული 

უსაფრთხო ფიზიკური 

და შინაარსობრივად 

დატვირთული სივრცე

ახალგაზრდები 

დამოუკიდებლად  

ახდენენ იდეის 

ინიცირებას, მართვასა 

და განხორციელებას 
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2020 წელი

82 500

0

82 500

 ახალგაზრდების ინტელექტუალური და შემეცნებითი  განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

მოზარდობისა და ახალგაზრდული ასაკი ეს არის გონებრივი შესაძლებლობების განვითარების საუკეთესო პერიოდი. ამ 

დროს მოზარდები ინტერესს ავლენენ იმ ცოდნის მიმართ, რომელიც ფორმალური განათლების ფარგლებს სცილდება, 

ახასიათებთ შემოქმედებითობა, ახალი ცოდნის მიღებისა და თვითგანათლების მოთხოვნილება, აბსტრაქტული აზროვნება, 

იდეალიზებული და წარმოსახვის უნარები, უფროსი სასკოლო ასაკის სასწავლო საქმიანობა გვევლინება შემეცნებითი 

ფსიქიკური პროცესების განვითარების მამოძრავებელ ძალად. არსებითი ძვრები ხდება მათი აზროვნების განვითარების 

მიმართულებითაც, აზროვნება ღებულობს აქტიურ, დამოუკიდებელ და შემოქმედებით ხასიათს. სააზროვნო ოპერაციები 

მიმდინარეობს განზოგადების და აბსტრაქციის უფრო მაღალ დონეზე, მიზეზობრივი კავშირების ძიებით, ვითარდება 

ლოგიკური დასაბუთების უნარი და დასკვნების გამოტანის შესაძლებლობა. ინტელექტუალური განვითარება მხოლოდ 

იმაში კი არ გამოიხატება, რომ გროვდება გარკვეუული ცოდნა და იცვლება ინტელექტის ცალკეული მხარეები, არამედ 

ყალიბდება გონებრივი მოქმედების ინდივიდუალური სტილი. 

16 – 17 წლიდან განსაკუთრებული სწრაფი ტემპით ვითარდება ლოგიკური აზროვნების უნარი, რასაც ლოგიკური 

აზროვნების ჩამოყალიბების თვალსაზრისით, გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება. 

ზემოთ მიმოხილული ასაკობრივი განვითარების მახასიათებლები, ცხადყოფს რომ განსაკუთრებით მოზარდობის 

პერიოდში უნდა  არსებობდეს ინტელექტუალური განვითარების ხელშეწმყობი პროგრამები და პროექტები, რაც მათ 

დაეხმარებათ ლოგიკური აზროვნების განვითარებაში.

იმის გათვალისწინებით, რომ უფროსი სასკოლო ასაკის, სტუდენტებისა და ახალგაზრდების განსაკუთრებული ინტერესის 

წყაროს წარმოადგენს ინტელექტუალურ და შემეცნებით თამაშებსა და აქტივობებში ჩართულობა, ბათუმელი 

ახალგაზრდების გონებრივი, კოგნიტური და ინტელექტუალური განვითარებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება შემდეგი 

ღონისძიებები:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

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

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:



განზომილება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

ეტაპი 3 5000 15000

ეტაპი 1 2960 2 960

დასახელება
პროდუქტები

4. კონკურსი „სიტყვის კონა" -  სულხან-საბა ორბელიანი აღორძინების ხანის დიდი მოღვაწე, შესანიშნავი იგავთვმწერი, 

ლექსიკოგრაფი, მთარგმნელი, დიპლომატი და მეცნიერი იყო. ორბელიანის განმანათლებლური მოღვაწეობა, მწერლობის 

აღორძინებასთან ერთად, მიზნად ისახავდა სამეცნიერო დარგების განვითარებას.  ენციკლოპედიურ ელემენტებს შეიცავს 

მისი „ქართული ლექსიკონი“ („სიტყვის კონა“, 1685–1716), რომელიც გამოირჩევა იმ დროისათვის მოწინავე 

მეთოდოლოგიით, უმდიდრესი ფაქტობრივი მასალის სიუხვით; მასში ასახულია ქართული სალიტერატურო ენის, კერძოდ, 

ლექსიკის განვითარების ძირითადი ეტაპები. გლობალიზაციის პირობებში, მნიშვნელოვანია რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი 

საგანძურის - ქართული ენის სიწმინდე, სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა თავის დროზე ლექსიკონის შექმნაც.

კონკურსი მიზნად ისახავს ქართული ენის თვითმყოფოადობის შენარჩუნებას, ახალგაზრდა თაობებში ქართული ენის 

ლექსიკური მარაგისა და განმარტებით ლექსიკონთან მუშაობის  უნარების განვითარებას. ღონისძიების ფარგლებში აჭარის 

რეგიონის ექვსივე მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მე-3 საფეხურის მოსწავლეებისთვის 

ჩატარდება  კონკურსი სულხან- საბა ორბელიანის ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის  „სიტყვის კონაში".  

საუკეთესო შედეგების მქონე მოანაწილეები დასაჩუქრდებიან სხვადასხვა პრიზებით.

ქვეპროგრამის განხორციელების პირობები და პროცედურები (მათ შორის, კონკურსის  ჩატარების  და გამარჯვებულის 

გამოვლენის წესი და  სხვ.) განისაზღვრება   ქ.  ბათუმის  მუნიციპალიტეტის  მერის სამართლებრივი აქტით.

ინტელექტუალური თამაში „რა? სად? როდის? “

ინტელექტუალური მედიაპროექტი „ეტალონი“

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.

2. ინტელექტუალური მედიაპროექტი ,,ეტალონი" (I ეტაპი) - 

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". ღონისძიების  ფარგლებში დაფინანსდება 

პროექტის ორგანიზების ხარჯები.

3. აჭარის საერთაშორისო ჯემბორი - „სკაუტური სამყარო“ - ცნობილია, რომ ახალგაზრდული ბანაკები მოზარდებისა და 

ახალგაზრდების სოციალიზაციის, დამოუკიდებლობის, ინტელექტუალური განვითარების, ახალი გამოცდილების, 

საკუთარი თავის უკეთ შეცნობისა და  პასუხისმგებლობის გამომუშავების ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა, სადაც 

საინტერესოდ დაგეგმილი დღის რეჟიმი, იძლევა გართობის, დასვენებისა და შემეცნების შესაძლებლობებს.

სკაუტური ბანაკის პროექტის მიზანია ახალგაზრდებში ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის 

განვითარება. ქართველი და უცხოელი ახალგაზრდების გაცნობა, დამეგობრება, ინგლისური ენის ცოდნის გაუმჯობესება და 

სამომავლოდ ერთობლივი საერთაშორისო პროექტების დაგეგმვა და ოფიციალური ურთიერთკავშირების დამყარება. 

პროექტი ითვალისწინებს საერთაშორისო 7 დღიანი საზაფხულო ბანაკის ორგანიზებას ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში, მასში 

მონაწილეობას მიიღებს 250 ახალგაზრდა, რომელთა შორის 50 მოხალისე იქნება. ბანაკის განმავლობაში მონაწილეები 

იცხოვრებენ კარვებში. ბანაკში ჩატარდება 10 - მდე გუნდური თამაში, 15-დე სკაუტური თამაში, რომლის დახმარებით 

მონაწილეები გაიუმჯობესებენ კომუნიკაციის უნარ-ჩვევებს.  ერთი დღე გამოყოფილი იქნება აჭარისა და ბათუმის 

ღირსშესანიშნაობების დათვალიერებისთვის. ბანაკის ხარჯებს მოიცავს ტრანსპორტირების, კვებისა და ბანაკისთვის საჭირო 

სხვა საქონელისა და მომსახურებისგან. ბანაკის მონაწილეთა უმრავლესობა უნდა იყოს ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 14-29 

წლის  ახალგაზრდები. 



პროექტი 1 29500 29 500

კონკურსი 1 35040 35 040

82 500

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X

X X

X X

X X

დამატებითი ინფორმაცია

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ხელშეწყობილია ახალგაზრდების ინტელექტუალური  განვითარება.

დასახელება

ინტელექტუალური მედიაპროექტი „ეტალონი“

კონკურსი „სიტყვის კონა"

ინტელექტუალური თამაში „რა? სად? როდის? “

„აჭარის საერთაშორისო ჯემბორი - სკაუტური 

სამყარო“

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

კონკურსი „სიტყვის კონა"

„აჭარის საერთაშორისო ჯემბორი - სკაუტური 

სამყარო“

სულ ქვეპროგრამა  



მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები
სამიზნე მაჩვენებელი გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

მუნიციპალიტეტის 

მიერ  მხარდაჭრილი 

ინტელექტუალური 

პროექტების 

რაოდენობა

4 რაოდენობა

                                     

განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

პროგრამების მართვის 

განყოფილება

კვარტალში ერთხელ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის                                             

განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის 

განხორციელების 

პროცესში 

ჩატარებული 

შეხვედრებისა და 

აქტივობების 

რაოდენობა 

(არანაკლებ)

10 რაოდენობა

                                     

განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

პროგრამების მართვის 

განყოფილება

კვარტალში ერთხელ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის                                             

განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

ინტელექტუალურ - 

შემეცნებით 

პროექტებში ჩართული 

ახალგაზრდების

რაოდენობა

(არანაკლებ)

2000 რაოდენობა

                                

განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

პროგრამების მართვის 

განყოფილება

კვარტალში ერთხელ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის                                             

განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

ხელშეწყობილია 

ახალგაზრდების 

ინტელექტუალური  

განვითარება.


