პრიორიტეტების ფინანსური ანგარიშგების ფორმა
(ლარებში)
პრიორიტეტის
დასახელება
კულტურა, რელიგია,
ახალგაზრდობის
ხელშეწყობა და
სპორტი

პროგრამის
კოდი

05 06

პროგრამის დასახელება

გასული წლის
პროგნოზი

მ.შ. საბიუჯეტო
სახსრები

გასული წლის
ფაქტი

მ.შ. საბიუჯეტო
სახსრები

ახალგაზრდობის განვითარების
ხელშეწყობა

147 260

147 260

119 531

119 531

სულ პრიორიტეტზე
მიმართული სახსრები

147 260

147 260

119 531

119 531

პროგრამის კვარტალური ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

(ლარებში)
პროგრამის დასახელება

სპორტის განვითარებიახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობას
ხელშეწყობა

პროგრამის კოდი

05 06

პროგრამის განმახორციელებელი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამები

ახალგაზრდული ცენტრი

გასული წლის
პროგნოზი
94300

მ.შ. საბიუჯეტო
სახსრები
94300

გასული წლის
ფაქტი
68434

მ.შ. საბიუჯეტო
სახსრები
68434

ახალგაზრდული ცენტრის მოვლა-პატრონობ

23 300

23 300

16 175

16 175

ახალგაზრდული ცენტრის მატერიალურტექნიკური ბაზით აღჭურვა (სკამები, დინამიკები,
მიკროფონები, პროექტორის აქსესუარები, წიგნები)

15 000

15 000

7 100

7 100

შეხვედრებისა და სემინარების ორგანიზება

24 000

24 000

18 840

18 840

ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭრა

30 000

30 000

25 438

25 438

შეხვედრა წარმატებულ ახალგაზრდებთან

2 000

2 000

881

881

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების
მხარდაჭერა

52960

52960

51096,99

51096,99

ინტელექტუალური თამაში რა? სად? როდის?

15 000

15 000

13 487

13 487

ინტელექტუალური მედიაპროექტი ,,ეტალონი" (I
ეტაპი)

2 960

2 960

2 960

2 960

აჭარის სკაუტების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო ბანაკი - სკაუტარიუმი

35 000

35 000

34 650

34 650

147 260

147 260

119 531

119 531

სულ პროგრამის ბიუჯეტი

დანართი 6
პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა
პრიორიტეტის დასახელება კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
პროგრამის დასახელება

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის კოდი

05 06

პროგრამის
განმახორციელებელი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად წლის განმავლობაში
განხორციელდა ქვეპროგრამები:
1. ქვეპროგრამის „ახალგაზრდული ცენტრი“ ფარგლებში 2018 წელს ეტაპობრივად
ხორციელდებოდა ახალგაზრდული ცენტრის ქვეპროგრამის განხორციელებისთვის
განკუთვნილი შენობის დალაგება-დასუფთავება, შესაბამისი სანიტარულ-ჰიგიენური
ნივთებით მომარაგება; ლიფტის ყოველთვიური მოვლა-პატრონობა; ინტრენეტის, შუქისა
და წყალის უწყვეტ რეჟიმში მიწოდებისათვის აუცილებელი პროცედურული საკითხების
ორგანიზება.;
2018 წელს ახალგაზრდული ცენტრის სივრცის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვის
ღონისძიებათა ფარგლებში შეძენილ იქნა პროექტორის საკიდი მოწყობილობა, დინამიკები,
მიკროფონები, სკამები და წიგნები;;
2018 წელს შეხვედრებისა და სემინარების ორგანიზების ღონისძიებათა ფარგლებში
ჩატარდა:
- ტრენინგი თემაზე: „საჯარო გამოსვლის ხელოვნება და ეფექტური კომუნიკაცია“,
ტრენერი: მარიამ გოგიაშვილი;
- ტრენინგი თემაზე: „პროექტების წერა და მართვა“, ტრენერი: მარეხ ყურმაშვილი;
- ტრენინგი თემაზე: „ლიდერობა, მართვა, გუნდურობა“, ტრენერი სალომე ზირაქაძე;
- ტრენინგი თემაზე: „ნარკოტიკების ავადმოხმარების პრევენცია ახალგაზრდებში“
ტრენერები: თამაზ ურთმელიძე, მირანდა გურგენიძე;
- ტრენინგი თემაზე: „წარმატების
ფორმულა და მოტივაციის ამაღლება“ ტრენერი დავით კენჭაძე;
- ტრენინგი თემაზე: „ადამიანის აზროვნების განვითარების დონეები და ეტაპები“,
ტრენერი: სალომე ზირაქაძე;
- საჯარო ლექცია თემაზე: „ლიტერატურის დანიშნულება“, მოდერატორი: ლევან
ბერძენიშვილი;

პროგრამით და
ქვეპროგრამებით
გათვალისწინებული
ღონისძიებები, მათი
აღწერა, წარმატებები და
წარმოქმნილი
დაბრკოლებები

- ტრენინგი თემაზე: „რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები, ჯანსაღი ცხოვრების
წესი“, ასოციაცია „ჰერა XXI“;
- დისკუსია თემაზე: „უსაფრთხო სივრცე ახალგაზრდებისთვის“, მოდერატორი დავით
ჯინჭარაძე, სტუდენტი;
- საჯარო ლექცია თემაზე: „სიყვარულის ჰერმენევტიკა გერმანულ რომანტიზმში“,
მოდერატორი კონსტანტინე ბრეგაძე;
- საჯარო ლექცია თემაზე: „კრეატიულობა, როგორც ცოდნით თამაში“, მოდერატორი:
ანდრო დგებუაძე;
- ტრენინგი თემაზე: „განათლების უფლება", ტრენერი: ნიკოლოზ მეგრელიშვილი;
- საჯარო განხილვა თემაზე: „პატარა ქვეყნის ისტორია, როგორც რომანი“, მოდერატორი:
ლაშა ბუღაძე;
- მასტერკლასი თემაზე: „თეატრი და სასცენო ხელოვნება“, მოდერატორი: თამარ
მაყაშვილი;
ღონისძიების „ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭრა“ ფარლებში, ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 2 მარტის N946 ბრძანებით განისაზღვრა
„ახალგაზრდული ინიციატივების პროექტების“ შეფასების კრიტერიუმები, რომლის
საფუძველზეც 2018 წლის მანძილზე სულ შეირჩა და დაფინანსდა 10 საუკეთესო
ახალგაზრდული ინიციატივა, ესენია:
1. პროექტი - „ახალგაზრდა ხელოვანი“;
პროექტის ავტორი: ქეთევან სიხარულიძე.
განხორცილების პერიოდი: 10 მაისიდან 20 ივნისის ჩათვლით;
2. პროექტი - „Cinema Paradiso”.
პროექტის ავტორი: ქეთევან გორდელაძე.
განხორცილების პერიოდი: 1 ივლისიდან 8 აგვისტოს ჩათვლით;
3. პროექტი - „ლიტერატურული ბანაკი“;
პროექტის ავტორი: ენვერ კეჟერაძე.
განხორცილების პერიოდი: -25 აგვისტოდან 28 აგვისტოს ჩათვლით;
4. პროექტი - ,,ქუჩის კალათბურთი“;
პროექტის ავტორი: ნიკოლოზ კიკვაძე.
განხორცილების პერიოდი: 1 ივლისიდან 24 ივლისის ჩათვლით;
5. პროექტი -,,ხელით შექმნილი სამყარო“
პროექტის ავტორი ნანა ქათამაძე.
განხორცილების პერიოდი - 1 ივლისიდან 31 ივლისის ჩათვლით;
6. პროექტი - „კინო განათლების კვირეული ახალგაზრდა აუდიტორიის
განვითარებისათვის“.
პროექტის ავტორი: ნიკა კახაძე.
განხორცილების პერიოდი: 2 ივლისიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით;
7. პროექტი - „ჩემი ხმა ევროპას“
პროექტის ავტორი: თამარ ნინიძე.
განხორცილების პერიოდი: 7 მაისიდან 19 მაისის ჩათვლით.
8. პროექტი - „ძალადობა და ახალგაზრდები“, პროექტის ავტორი: გიორგი ორაგველიძე.
განხორცილების პერიოდი: 1 მაისიდან 1 ივნისამდე;
9. პროექტი - ,,აქტიური ცხოვრება ჩემი სტიქიაა“, პროექტის ავტორი: იოსებ ყაზაიშვილი.
განხორცილების პერიოდი: 7 - 17 ივნისი;
10. პროექტი - „ახალგაზრდა სპიკერთა პლათფორმა“ პროექტის ავტორი: ზალინა
გორგილაძე. განხორცილების პერიოდი: 15-17 მაისი.
ღონისძიების ,,წლის წარმატებული ახალგაზრდები"ფარგლებში, ახალგაზრდული
ცენტრის ქვეპროგრამის განხორციელებისთვის გამოყოფილ სივრცეში, სადაც წლის
მანძილზე, ახალგაზრდების

განვითარების ხელშეწყობისთვის არაერთი ღონისძიება მოეწყო, 2018 წლის 25 დეკემბერს
ჩატარდა წლის შემაჯამებელი შეხვედრა წარმატებულ ახლგაზრდებთან, სადაც
ქვეპროგრამის კოორდინატორმა და ახალგაზრდებმა ერთად შეაჯამეს ახალგაზრდულ
ცენტრში სხვადასხვა სახისა და ხასიათის აქტიობების განხორციელების შედეგად
მიღწეული შედეგები. ქვეპროგრამის კოორდინატორის წარდგინებით კი გამოვლინდა
წარმატებული და აქტიური ახალგაზრდები, რომლებიც დაჯილდოვდნენ 100 ლარიანი
წიგნის სასაჩუქრე ვაუჩერით.
ქვეპროგრამით გათვალისწინებული შუალედური შედეგის მისაღწევად,
ინდიკატორებად განსაზღვრული იყო;
ა) ცენტრის ბაზაზე შექმნილი საინიციატივო ჯგუფების რაოდენობა (არანაკლებ) - სამიზნე
მაჩვენებელი - 4;
ბ) ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული და განხორციელებული პროექტების რაოდენობა
(არანაკლებ) - სამიზნე მაჩვენებელი - 10;
გ) წლის განმავლობაში ორგანიზებული ტრენინგის/სემინარები ს/შეხვედრების რაოდენობა სამიზნე მაჩვენებელი - 17.
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი არსებითად მიღწეულია.
2. ქვეპროგრამის „ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა“
ფარგლებში;
- გაიმართა ინტელექტუალური თამაში „რა? სად? როდის?“, პროექტში მონაწილეობდნენ
მოსწავლეები, სტუდენტები და ახალგაზრდები.
თამაშები განხორციელდება სამ ეტაპად:
ა) მოსწავლეთა ლიგის თამაშები;
ბ) სტუდენტთა ლიგის თამაშები;
გ) ბათუმის ღია ჩემპიონატის თამაშები;
თამაშები ჩატარდა ,,MAK"-ის საერთაშორისო წესების დაცვით, jeopardy-ის ჯგუფური
ტურნირი, ,,პლეი-ოფისა" და ,,ბრეინ-რინგი"-ს სისტემით.
თითოეულ ეტაპზე გამოვლინდნენ გამარჯვებულები, რომლებიც დაჯილდოვდნენ
წიგნებით, თასებითა და სხვადასხვა საჩუქრებით.
- ჩატარდა ინტელექტუალური მედიაპროექტი ,,ეტალონი" (I ეტაპი) - გასვლითი
არასატელევიზიო ფორმატის ინტელექტუალურ კონკურსი, სადაც მონაწილეობა მიიღეს ქ.
ბათუმის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მე-2 და მე-3 საფეხურის სულ 88
მოსწავლემ, რომელთა შორის გამარჯვება და "ქალაქ ბათუმის ეტალონი მოსწავლის"
ტიტული მოიპოვა ქ. ბათუმის მე-9 საჯარო სკოლის მოსწავლემ სანდრო მამულაძემ,
რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ქ. თბილისში გამართულ მედიაპროექტ „ეტალონის“
ფინალში.
- 2018 წლის 11-დან 18 ივლისის ჩათვლით ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში მოეწყო აჭარის
სკაუტების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ბანაკი - ,,სკაუტარიუმი'' .
მასში მონაწილეობა მიიღო 300 ახალგაზრდამ, მათ შორის იყვნენ სკაუტები
საქართველოდან და სხვადასხვა ქვეყნებიდან. ბანაკის განმავლობაში მონაწილეები
ცხოვრობდნენ კარვებში, ბანაკში ჩატარდა 10 - მდე გუნდური თამაში, 15-დე სკაუტური
თამაში, რომლის დახმარებით მონაწილეებმა გაიუმჯობესეს კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები.
ერთი დღე გამოყოფილი იყო აჭარისა და ბათუმის ღირსშესანიშნაობების
დათვალიერებისთვის. ბანაკში ერთი საღამო მიეძღვნა ქართულ კულტურასა და
ტრადიციებს.
ქვეპროგრამით გათვალისწინებული შუალედური შედეგის მისაღწევად,
ინდიკატორებად განსაზღვრული იყო;
ა) ინტელექტუალურ- შემეცნებითი პროექტების რაოდენობა, რომელიც ორგანიზებულია
მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით - სამიზნე მაჩვენებელი - 3;
ბ) მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით განხორციელებული
ინტელექტუალურ- შემეცნებით პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა
(არანაკლებ) - სამიზნე მაჩვენებელი - 1000
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი არსებითად მიღწეულია.
პროგრამით
გათვალისწინებული
ქვეპროგრამების
შუალედური შედეგები

მიღწეულია

არსებითად
მიღწეულია

ნაწილობრივ
მიღწეულია

მიუღწეველია

ახალგაზრდული ცენტრი

ინტელექტუალური და
შემეცნებითი პროექტების
მხარდაჭერა

პროგრამის საბოლოო
შედეგი

პროგრამის საბოლოო
შედეგის ინდიკატორები

x

x

დაგეგმილი მდგომარეობა

ფაქტობრივი მდგომარეობა

შექმნილია ახალგაზრდების განვითარებაზე
ორიენტირებული გარემო .
უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა
და ხელშეწყობილია მათი სამოქალაქო
ინიციატივები;

შექმნილია ახალგაზრდების განვითარებაზე
ორიენტირებული გარემო .
უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა
და ხელშეწყობილია მათი სამოქალაქო
ინიციატივები;

დაგეგმილი

ფაქტობრივი

ახალგაზრდების ინიციატივით
განხორციელებული პროექტების რაოდენობა
- 10

10

ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფების
რაოდენობა - 18
საინიციატივო ჯგუფების ბაზაზე შექმნილი
კავშირებისა და ორგანიზაციების რაოდენობა
-4

-

4

დანართი 7
ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის დასახელება

ახალგაზრდული ცენტრი

ქვეპროგრამის კოდი

05 06 01

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და
ახალგაზრდობის სამსახური
ახალგაზრდული ცენტრის მოვლა-პატრონობა - 2018 წელს ეტაპობრივად ხორციელდებოდა
ახალგაზრდული ცენტრის ქვეპროგრამის განხორციელებისთვის განკუთვნილი შენობის
დალაგება-დასუფთავება, შესაბამისი სანიტარულ-ჰიგიენური ნივთებით მომარაგება; ლიფტის
ყოველთვიური მოვლა-პატრონობა; ინტრენეტის, შუქისა და წყალის უწყვეტ რეჟიმში
მიწოდებისათვის აუცილებელი პროცედურული საკითხების ორგანიზება.
ახალგაზრდული ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვა - 2018 წელს
ახალგაზრდული ცენტრის სივრცის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვის ღონისძიებათა
ფარგლებში შეძენილ იქნა პროექტორის საკიდი მოწყობილობა, დინამიკები, მიკროფონები,
სკამები და წიგნები.
შეხვედრებისა და სემინარების ორგანიზება -2018 წელს შეხვედრებისა და სემინარების
ორგანიზების ღონისძიებათა ფარგლებში ჩატარდა:
- ტრენინგი თემაზე: „საჯარო გამოსვლის ხელოვნება და ეფექტური კომუნიკაცია“, ტრენერი:
მარიამ გოგიაშვილი;
- ტრენინგი თემაზე: „პროექტების წერა და მართვა“, ტრენერი: მარეხ ყურმაშვილი;
- ტრენინგი თემაზე: „ლიდერობა, მართვა, გუნდურობა“, ტრენერი სალომე ზირაქაძე;
- ტრენინგი თემაზე: „ნარკოტიკების ავადმოხმარების პრევენცია ახალგაზრდებში“ ტრენერები:
თამაზ ურთმელიძე, მირანდა გურგენიძე;
- ტრენინგი თემაზე: „წარმატების ფორმულა და მოტივაციის ამაღლება“ ტრენერი დავით კენჭაძე;
- ტრენინგი თემაზე: „ადამიანის აზროვნების განვითარების დონეები და ეტაპები“, ტრენერი:
სალომე ზირაქაძე;
- საჯარო ლექცია თემაზე: „ლიტერატურის დანიშნულება“, მოდერატორი: ლევან ბერძენიშვილი;
- ტრენინგი თემაზე: „რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები, ჯანსაღი ცხოვრების წესი“,
ასოციაცია „ჰერა XXI“;
- დისკუსია თემაზე: „უსაფრთხო სივრცე ახალგაზრდებისთვის“, მოდერატორი დავით ჯინჭარაძე,
სტუდენტი;
- საჯარო ლექცია თემაზე: „სიყვარულის ჰერმენევტიკა გერმანულ
რომანტიზმში“, მოდერატორი კონსტანტინე ბრეგაძე;
- საჯარო ლექცია თემაზე: „კრეატიულობა, როგორც ცოდნით თამაში“, მოდერატორი: ანდრო
დგებუაძე;
- ტრენინგი თემაზე: „განათლების უფლება", ტრენერი: ნიკოლოზ მეგრელიშვილი;
- საჯარო განხილვა თემაზე: „პატარა ქვეყნის ისტორია, როგორც რომანი“, მოდერატორი: ლაშა
ბუღაძე;
- მასტერკლასი თემაზე: „თეატრი და სასცენო ხელოვნება“, მოდერატორი: თამარ მაყაშვილი;

პროგრამით და
ქვეპროგრამებით
გათვალისწინებული
ღონისძიებები, მათი აღწერა,
წარმატებები და
წარმოქმნილი
დაბრკოლებები

პროგრამით და
ქვეპროგრამებით
გათვალისწინებული
ღონისძიებები, მათი აღწერა,
წარმატებები და
წარმოქმნილი
დაბრკოლებები

ღონისძიების ,,ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა" ფარგლებში . ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 2 მარტის N946 ბრძანებით განისაზღვრა „ახალგაზრდული
ინიციატივების პროექტების“ შეფასების კრიტერიუმები, რომლის საფუძველზეც 2018 წლის
მანძილზე სულ შეირჩა და დაფინანსდა 10 საუკეთესო ახალგაზრდული ინიციატივა, ესენია:
1. პროექტი - „ახალგაზრდა ხელოვანი“;
პროექტის ავტორი: ქეთევან სიხარულიძე.
განხორცილების პერიოდი: 10 მაისიდან 20 ივნისის ჩათვლით;
2. პროექტი - „Cinema Paradiso”.
პროექტის ავტორი: ქეთევან გორდელაძე.
განხორცილების პერიოდი: 1 ივლისიდან 8 აგვისტოს ჩათვლით;
3. პროექტი - „ლიტერატურული ბანაკი“;
პროექტის ავტორი: ენვერ კეჟერაძე.
განხორცილების პერიოდი: -25 აგვისტოდან 28 აგვისტოს ჩათვლით;
4. პროექტი - ,,ქუჩის კალათბურთი“;
პროექტის ავტორი: ნიკოლოზ კიკვაძე.
განხორცილების პერიოდი: 1 ივლისიდან 24 ივლისის ჩათვლით;
5. პროექტი -,,ხელით შექმნილი სამყარო“
პროექტის ავტორი ნანა ქათამაძე.
განხორცილების პერიოდი - 1 ივლისიდან 31 ივლისის ჩათვლით;
6. პროექტი - „კინო განათლების კვირეული ახალგაზრდა აუდიტორიის განვითარებისათვის“.
პროექტის ავტორი: ნიკა კახაძე.
განხორცილების პერიოდი: 2 ივლისიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით;
7. პროექტი - „ჩემი ხმა ევროპას“
პროექტის ავტორი: თამარ ნინიძე.
განხორცილების პერიოდი: 7 მაისიდან 19 მაისის ჩათვლით.

8. პროექტი - „ძალადობა და ახალგაზრდები“, პროექტის ავტორი: გიორგი ორაგველიძე.
განხორცილების პერიოდი: 1 მაისიდან 1 ივნისამდე;
9. პროექტი - ,,აქტიური ცხოვრება ჩემი სტიქიაა“, პროექტის ავტორი: იოსებ ყაზაიშვილი.
განხორცილების პერიოდი: 7 - 17 ივნისი;
10. პროექტი - „ახალგაზრდა სპიკერთა პლათფორმა“ პროექტის ავტორი: ზალინა გორგილაძე.
განხორცილების პერიოდი: 15-17 მაისი.
ღონისძიების ,,წლის წარმატებული ახალგაზრდები"ფარგლებში, ახალგაზრდული ცენტრის
ქვეპროგრამის განხორციელებისთვის გამოყოფილ სივრცეში, სადაც წლის მანძილზე,
ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობისთვის არაერთი ღონისძიება მოეწყო, 2018 წლის 25
დეკემბერს ჩატარდა წლის შემაჯამებელი შეხვედრა წარმატებულ ახლგაზრდებთან, სადაც
ქვეპროგრამის კოორდინატორმა და ახალგაზრდებმა ერთად შეაჯამეს ახალგაზრდულ ცენტრში
სხვადასხვა სახისა და ხასიათის აქტიობების განხორციელების შედეგად მიღწეული შედეგები.
ქვეპროგრამის კოორდინატორის წარდგინებით კი გამოვლინდა წარმატებული და აქტიური
ახალგაზრდები, რომლებიც დაჯილდოვდნენ 100 ლარიანი წიგნის სასაჩუქრე ვაუჩერით.

დაგეგმილი მდგომარეობა
ქვეპროგრამის შუალედური
შექმნილია ახალაზრდების საჭიროებებზე
შედეგები
მორგებული სივრცე, განხორციელებულია
ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული
პროექტები.
დაგეგმილი

ფაქტობრივი მდგომარეობა
შექმნილია ახალაზრდების საჭიროებებზე
მორგებული სივრცე, განხორციელებულია
ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული
პროექტები.
ფაქტობრივი

ცენტრის ბაზაზე შექმნილი საინიციატივო
ჯგუფების რაოდენობა (არანაკლებ) 4

4

ქვეპროგრამის შუალედური ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული და
შედეგის ინდიკატორები
განხორციელებული პროექტების რაოდენობა
(არანაკლებ) - 10

10

წლის განმავლობაში ორგანიზებული
ტრენინგის/სემინარების/შეხვედრების
რაოდენობა - 17
ქვეპროგრამის შუალედური
მიღწეულია
შედეგი

საბიუჯეტო ორგანიზაციის
არგუმენტაცია:

არსებითად მიღწეულია

18
ნაწილობრივ
მიღწეულია

მიუღწეველია

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის დასახელება

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის კოდი

05 06 02

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი

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

„ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა“ ფარგლებში;
1. გაიმართა ინტელექტუალური თამაში „რა? სად? როდის?“, პროექტში მონაწილეობდნენ
მოსწავლეები, სტუდენტები და ახალგაზრდები.
თამაშები განხორციელდება სამ ეტაპად:
ა) მოსწავლეთა ლიგის თამაშები;
ბ) სტუდენტთა ლიგის თამაშები;
გ) ბათუმის ღია ჩემპიონატის თამაშები;
თამაშები ჩატარდა ,,MAK"-ის საერთაშორისო წესების დაცვით, jeopardy-ის ჯგუფური
ტურნირი, ,,პლეი-ოფისა" და ,,ბრეინ-რინგი"-ს სისტემით. თითოეულ ეტაპზე
გამოვლინდნენ გამარჯვებულები, რომლებიც დაჯილდოვდნენ წიგნებით, თასებითა და
სხვადასხვა საჩუქრებით.
პროგრამით და
2. ჩატარდა ინტელექტუალური მედიაპროექტი ,,ეტალონი" (I ეტაპი) - გასვლითი
ქვეპროგრამებით
არასატელევიზიო ფორმატის ინტელექტუალურ კონკურსი, სადაც მონაწილეობა მიიღეს ქ.
გათვალისწინებული
ღონისძიებები, მათი აღწერა, ბათუმის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მე-2 და მე-3 საფეხურის სულ 88
მოსწავლემ, რომელთა შორის გამარჯვება და "ქალაქ ბათუმის ეტალონი მოსწავლის"
წარმატებები და
წარმოქმნილი დაბრკოლებები ტიტული მოიპოვა ქ. ბათუმის მე-9 საჯარო სკოლის მოსწავლემ სანდრო მამულაძემ,
რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ქ. თბილისში გამართულ მედიაპროექტ „ეტალონის“
ფინალში.
3. 2018 წლის 11-დან 18 ივლისის ჩათვლით ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში მოეწყო აჭარის
სკაუტების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ბანაკი - ,,სკაუტარიუმი'' .
მასში მონაწილეობა მიიღო 300 ახალგაზრდამ, მათ შორის იყვნენ სკაუტები
საქართველოდან და სხვადასხვა ქვეყნებიდან. ბანაკის განმავლობაში მონაწილეები
ცხოვრობდნენ კარვებში, ბანაკში ჩატარდა 10 - მდე გუნდური თამაში, 15-დე სკაუტური
თამაში, რომლის დახმარებით მონაწილეებმა გაიუმჯობესეს კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები.
ერთი დღე გამოყოფილი იყო აჭარისა და ბათუმის ღირსშესანიშნაობების
დათვალიერებისთვის. ბანაკში ერთი საღამო მიეძღვნა ქართულ კულტურასა და
ტრადიციებს.
დაგეგმილი მდგომარეობა
ფაქტობრივი მდგომარეობა
ქვეპროგრამის შუალედური
უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების
უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების
შედეგები
ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტებში ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტებში
მონაწილეობა.
მონაწილეობა.
დაგეგმილი

ქვეპროგრამის შუალედური
შედეგის ინდიკატორები

ქვეპროგრამის შუალედური
შედეგი
საბიუჯეტო ორგანიზაციის
არგუმენტაცია:

ფაქტობრივი

ინტელექტუალურ- შემეცნებითი
პროექტების რაოდენობა, რომელიც
ორგანიზებულია მუნიციპალიტეტის
მხარდაჭერით - 3
მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით
განხორციელებული ინტელექტუალურშემეცნებით პროექტებში ჩართული
ახალგაზრდების რაოდენობა (არანაკლებ) 1000
მიღწეულია
არსებითად
მიღწეულია

3

1000

ნაწილობრივ
მიღწეულია

მიუღწეველია

