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1. პროგრამის მიზნები და ამოცანები: 

სამინისტრო მნიშვნელოვან ამოცანად მიიჩნევს საქართველოს სპორტისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროსთან და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან 

მჭიდრო თანამშრომლობით ახალგაზრდულ საქმეთა მიმართულებით გრძელვადიანი 

ხედვის ჩამოყალიბებას. სამინისტროს მიზანია აფხაზეთის ახალგაზრდებს 

გაცნობიერებული ჰქონდეთ პასუხისმგებლობა ქვეყნისა და მისი მომავლის წინაშე, 

საკუთარი როლი საზოგადოებაში, განვითარებული ჰქონდეთ  სწრაფვა, იყვნენ 

სასარგებლო ქვეყნისთვის და საზოგადოებისთვის, პატივი სცენ სხვა ადამიანის 

პიროვნულ ღირებულებებს და ჰქონდეთ სურვილი იზრუნონ საზოგადოების სხვა 

წევრებზე; ჰქონდეთ მოტივაცია თავად გადაწყვიტონ მათ წინაშე არსებული ამოცანები, 

თავად შექმნან კონკრეტული ინიციატივები. 

პროგრამის დასაბუთება: 

დღეს აფხაზეთიდან  დევნილი მრავალი ახალგაზრდა სწავლობს ან  აპირებს სწავლის 

გაგრძელებას საქართველოსა და უცხო ქვეყნების სხვადასხვა  სასწავლებლებში. 

თითეული მათგანი არის ქვეყნის უკეთესი მომავლის შენების საქმეში სერიოზული 

რესურსი და  თითოეულს შეუძლია მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა.  მრავალი მათგანი 

გამორჩეულია სწავლაში მაღალი აკადემიური მოსწრებით, მიღწევებით კულტურის, 

სპორტის, მეცნიერების სხვადასხვა სფეროში. ეს ახალგაზრდები  განსაკუთრებული 

საზოგადოებრივი და მოქალაქეობრივი  აქტიურობითაც ხასიათდებიან და უშუალოდ 

არიან ინიციატორნი სხვადასხვა ახალგაზრდული წამოწყებებისა.  

აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახების უმრავლესობა დღესაც ცხოვრობს უკიდურეს 

გაჭირვებაში კომპაქტურად ჩასახლების ცენტრებში ან ქირით. მათი არსებობის ძირითად 

წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო შემწეობები.   ამის გამო, სამწუხაროდ ძალიან 

ხშირად,  ახალგაზრდებს  არ გააჩნიათ საკმარისი ფინანსური საშუალება, რათა სწავლა 

გააგრძელონ და  პროფესიული ზრდისა და განვითარების პროცესში მიაღწიონ 

სათანადო დონეს. ხშირია შემთხვევები, როცა  ოჯახების უმძიმესი მატერიალური 

მდგომარეობის გამო, სტუდენტები იძულებულნი არიან შეწყვიტონ  სწავლა-განათლება 

საერთოდ ან გარკვეული დროით (აფორმებენ აკადემიურ შვებულებას). ასევე, სწავლის 

საფასურის გადაუხდელობის გამო, ისინი ირიცხებიან უმაღლესი სასწავლებლებიდან.   

უსახსრობის გამო, მრავალი მათგანი ვერ იღებს მონაწილეობას ქვეყნის ფარგლებს 

გარეთ გამართულ სხვადასხვა ახალგაზრდულ ფორუმებში, კონფერენციებსა თუ  

სემინარებში, რაც ესოდენ მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ პიროვნული ზრდა-

განვითარებისათვის, არამედ  ზოგადად  ქვეყნის წარმოჩენისა და პოპულარიზაციის 

კუთხით.  
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წინამდებარე პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ ახალგაზრდებს ზემოთ აღწერილი პრობლემების მოგვარებასა და 

ინტელექტუალური თუ შემოქმედებითი პოტენციალის განვითარებაში, პროფესიული 

უნარ-ჩვევების ამაღლებასა და გამოცდილების მიღებაში,   ახალგაზრდული 

ინიციატივების განხორციელებაში. 

 

2. მიზნები და ამოცანები ქვეპროგრამების მიხედვით: 

ქვეპროგრამა შეიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: 

I. ახალგაზრდულ ინიციატივათა მხარდაჭერა  

 

ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდების შემოქმედებითი ინიციატივების 

წახალისება. მათი ხელშეწყობა თვითგანვითარებისაკენ მიმართული სხვადასხვა 

აქტივობების ჩატარებისათვის.  

რეგიონებში მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილი ახალგაზრდების ინტეგრაცია, მათი 

ჩართულობა სამოქალაქო საკითხების გადაწყვეტილებებში. ახალგაზრდული 

ინიციატივების მხარდაჭერა. სხვადასხვა სოციალურ და საზოგადოებრივ სამოქალაქო 

თემატიკაზე აფხაზეთიდან დევნილი ახალგაზრდების მიერ შემოტანილი პროექტების 

დაფინანსება. შესაძლებელია დაფინანსდეს სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ შემოტანილი 

პროექტი, რომელიც აფხაზეთიდან დევნილი ახალგაზრდების მხარდაჭერას ემსახურება.  

ღონისძიების რეზიუმე 

ღონისძიება ითვალისწინებს ახალგაზრდული სპორტულ–საგანმანათლებლო და 

სამოქალაქო ინიციატივების დაფინანსებას. განაცხადის წარდგენა შეუძლიათ 

საქართველოში რეგისტრირებულ არასამეწარმეო, არამომგებიან იურიდიულ პირებს ან/და 

მათ სტრუქტურულ ერთეულებს, შესაბამისი ორგანიზაციების ხელმძღვანელების 

თანხმობის საფუძველზე, აგრეთვე  ახალგაზრდულ კულტურულ-საგანმანათლებლო და 

სპორტული მიმართულებით მომუშავე სსიპ-ებს.  

შემოტანილი პროექტები განხილული იქნება სპეციალური კომისიის მიერ. განხილვის 

შედეგად საუკეთესოს არჩევის შემდეგ კომისია გასწევს შესაბამის რეკომენდაციას 

დაფინანსების შესახებ. 

ორგანიზაცია, რომელიც მიიღებს დაფინანსებას, დამოუკიდებლად უზრუნველყოფს მის 

მიერ წარდგენილი პროექტის შესაბამისად ღონისძიებების ჩატარებას. 

 ღონისძიების განხორციელების პერიოდი:  2014 წლის მარტი - დეკემბერი 
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 ღონისძიებას განხორციელების ადგილი/მისამართი: თბილისი, უზნაძის ქ. 68. 

აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტრო. 

 

 

II. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პირთა ტურნირი მინი-

ფეხბურში და ნარდში  

ქვეპროგრამის მიზანია აფხაზეთიდან დევნილი  შშმ პირების  სოციალური 

ადაპტაცია, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება, საზოგადოებაში რეინტეგრაცია და 

ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა. 

გათვალისწინებულია აფხაზეთიდან დევნილი შშმ პირების მონაწილეობით 

სპორტული  ღონისძიებების ჩატარება (ჭადრაკი, შაში, მკლავჭიდი, ამპუტანტ 

ფეხბურთელთა ტურნირი და სხვა). 

ღონისძიების რეზიუმე 

აფხაზეთიდან დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პირებისათვის 

ჩატარდება სპორტული შეჯიბრება სპორტის სხვადასხვა სახეობაში. ჩატარდება ამპუტანტ 

ფეხფურთალთა ტურნირი და ჩემპიონატი ნარდში. 

გამორჩეული და გამარჯვებული მონაწილეები დაჯილდოვდებიან სპეციალური 

თასებითა და მედლებით. ღონისძიებაზე მოწვეული იქნებიან აფაზეთიდან დევნილი 

ახალგაზრდები და გაშუქთება საქართველოს საინფორმაციო საშუალებებით. 

 

 ღონისძიების განხორციელების პერიოდი: 2014 წლის ივლისი - სექტემბერი 

 ღონისძიებას განხორციელების ადგილი/მისამართი: თბილისი, უზნაძის ქ. 68. 

აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტრო. თბილისში არსებული ღია ან 

დახურული სპორტული მოედანი შეირჩევა პარტნიორებთან წინასწარი მოლაპარაკების 

გზით. 

 

III. ტურნირი ჯომარდობაში აფხაზეთის თასი  

 

გათვალისწინებულია აფხაზეთის თასის გათამაშება  ჯომარდობაში. ეს შეჯიბრება 

საშუალებას მოგვცემს არა მარტო სპორტის ამ სახეობის განვითარებას, არამედ 

ახალგაზრდებში ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლებასა და ეკოტურიზმის 

განვითარებასაც. 

ქვეპროგრამის მიზანია  ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, ექსტრემალური 

სპორტული სახეობების პოპულარიზაცია აფხაზეთიდან დევნილ ახალგაზრდებში რაც 

ხელს უწყობს ფიზიკურად ძლიერი და სულიერად ჯანსაღი თაობის აღზრდას. 

 

ღონისძიების რეზიუმე 
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ღონისძიება ითვალისწინებს ექსტრემალური სპორტის სახეობაში, ჯომარდობაში, 

აფხაზეთის თასის გათამაშებას, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ აფხაზეთისა და 

საქართველოს სხვა რეგიონების ახალგაზრდული გუნდები.  

ტურნირი გაიმართება ღია წესით და შესაძლებელი იქნება, წინასწარი რეგისტრაციის 

საფუძველზე მონაწილეობა მიიღონ სხვა გუნდებმაც. 

ტურნირის ჩასატარებლად აუცილებელი ინვენტარისა და აღჭურვილობის 

უზრუნველყოფა განახორციელდება აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის 

სამინისტროსა და საქართველოს ჯომარდობის ფედერაციას შორის თანამშრომლობის 

საფუძველზე. 

 განხორციელების პერიოდი:    2014 წლის ივლისი - სექტემბერი 

 განხორციელების ადგილი/მისამართი: საქართველო, ქ. ბორჯომი, მდ. ბორჯომის ხეობა. 

 

3. მოსალოდნელი რისკები: 

 

ქვეპროგრამის განხორციელებისას მოსალოდნელია წარმოიქმნას ისეთი სახის 

რისკები, როგორიცაა: 

ბენეფიციართა სიების მოწოდების შეფერხება, ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულებების შეუსრულებლობა, საზოგადოების (ბენეფიციარების, დაინტერესებული 

მხარეების) არასაკმარისი ინფორმირება, მხარეების მხრიდან თანხების არაეფექტური/ 

არარაციონალური ხარჯვა. 

 

4. ქვეპროგრამის შედეგები: 

 ქვეპროგრამის განხორციელებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები 

აფხაზეთიდან დევნილ ახალგაზრდას მიეცემა შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოს 

სხვადასხვა კონფერენციებსა თუ ფორუმებში, ორგანიზება გაუწიოს ისეთ აქტივობებს, 

რომლებიც მიმართულია მათი ინტელექტუალური და შემოქმედებითი 

განვითარებისაკენ. 

 განხროციელდება რამოდენიმე პროექტი, რომელიც თავად ახალგაზრდების მიერ 

იქნება ინიცირებული ან ახალგაზრდობის წინაშე არსებულ საკითხებს ეხება.  

 ღონისძიების განმახორციელებელი და საინიციატივო ჯგუფები მოიზიდავენ 

ახალგაზრდობის ფართო წრეს, რომლებიც თავად მიიღებენ მონაწილეობას მათ წინაშე 

არსებულ აქტუალურ აქტივობებში. 

 დახმარება გაეწევა ნიჭიერ და პერსპექტიულ ახალგაზრდებს, რომლებიც პირველ 

ნაბიჯებს დგამენ საკუთარ პროფესიულ საქმიანობაში და სჭირდებათ გამოცდილების 

გაღრმავება. 

 ჩატარდება სპორტული ღონისძიება რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს ამპუნტანტ 

სპრტსმენთა მიერ დაკომპლექტებული გუნდი. 
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 70-100 შესაძლებლობების მქონე აფხაზეთიდან დევნილი და ადგილობრივი 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქწონე პრივები ჩაერთვებიან აქტიურ სპორტულ 

ღონისძიებაში და შესაძლებლობა მიეცემათ ჩაერთონ საზოგადოებრივ აქტიურობებში.   

 დახმარება გაეწევა რეგიონებში მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილ  ახალგაზრდებს, 

მასობრივ სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის.  

 დევნილი ახალგაზრდები გაეცნობიან საქართველოში ეკოლოგიური ტურიზმის 

განვითარების რესურსებს. 

 პოპულარიზაცია გაეწევა ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას საქართველოში. 

 

 

5. პროგრამის განხორციელება და მონიტორინგი:  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

პროგრამა ძალაშია 2014 წლის 31 დეკემბრამდე. თითოეულ ღონისძიებას ჰყავს 

კოორდინატორი, რომელიც პასუხისმგებელია ქვეპროგრამით განსაზღვრული 

ვალდებულებების სრულყოფილად შესრულებაზე. 

 

 

6. ქვეპროგრამის კალენდარული გეგმა: 

 

ღონისძიებათა კალენდარული განრიგი 

 ღონისძიების დასახელება I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 

I ახალგაზრდულ ინიციატივათა მხარდაჭერა 

1 
ინფორმაციის გავრცელება;  პროქტების საინიციატივო 

წინადადებების მიღება და განხილვა კომისიის მიერ 
            

2 
კომისიის მიერ შერჩეული და მხარდაჭერილი 

პროექტების განხორციელება 
            

3 
ქვეპროგრამის შესრულების შესახებ ანგარიშის 

წარდგენა 
            

II ტურნირი ჯომარდობაში აფხაზეთის თასი 

1 

გავრცელდება ინფორმაცია აფხაზეთის ა/რ 

განათლებისა და კულტურის სამინისტროს 

მეშვეობით საქართველოს რეგიონებში. 
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2 

ჯომარდობაში მონაწილეობის მსურველი 

გუნდების რეგისტრაცია. გუნდში 

წარმოდგენილი უნდა იყოს 6 ადამიანი, მათ 

შორის მინიმუმ ერთი გოგო. დამატებით მე-7 

კაცი ინსტრუქტორი მოწვეული იქნება 

ჯომარდობის ფედერაციიდან, რომელიც 

უზრუნველყოფს გუნდის წევრთა ინსტრუქციას 

და უსაფრთხოების წესების დაცვას გუნდის 

წევრებს შორის. 

            

3 

დარეგისტრირებული გუნდების 

ტრანსპორტირება ბორჯომის ხეობაში, მდ. 

მტკვრის სანაპიროზე, ტურნირის სტარტის 

მიდამოებთა. 

            

4 
ტურნირის ჩატარება და გამარჯვებულთა 

გამოვლენა. 
            

5 გამარჯვებული გუნდების დაჯილდოება.             

6 ანგარიშის მომზადება             

III შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ტურნირი მინი-ფეხბურთში და ნარდში 

1 

სპორტულ ღონისძიებეში მონაწილეობის 

მსურველი შშმ პირების რეგისტრაცია 

(ფეხბურთის გუნდებისა და ნარდის ჩემპიონატში 

მონაწილეთა რეგისტრაცია) 

            

2 

ნარდის ჩემპიონატისა და ფეხბურთის ტურნირის 

ჩატარებისათვის შესაბამისი დარბაზისა და 

მოედნის მომზადება, შესაბამისი პირობების 

უზრუნველყოფა. 

            

3 
სხვადასხვა შესაბამისი საორგანიზაციო 

საკითხების უზრუნველყოფა. 
            

4 
ღონისძიების ჩატარება და გამარჯვებულთა 

დაჯილდოება. 
            

5 ღონისძიების ანგარიშის მომზადება.             

 

 

 

 

0 
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7. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:1 

 ბიუჯეტი 

ბიუჯეტის მუხლი 
საცალო 

ღირებულება 
რაოდენობა 

სამინისტროდან 

მოთხოვნილი თანხა 

თითოეული 

მუხლის 

დასაბუთება 

I ახალგაზრდულ ინიციატივათა მხარდაჭერა 

შემოსული საპროექტო 

განცხადებების დაფინანსება 
  3000 ლ 

ღონისძიების 

დაფინანსება 

საერთო (I)   3000 ლ  

II ტურნირი ჯომარდობაში აფხაზეთის თასი 

თასი (1 ადგ) 35 ლ  1 ც 35 ლ 
სპორტსმენთა 

დაჯილდოება 

თასი (2 ადგ)  30 ლ  1 ც 30 ლ 
სპორტსმენთა 

დაჯილდოება 

თასი (3 ადგ) 25 ლ 1 ც 25 ლ 
სპორტსმენთა 

დაჯილდოება 

წარწაერა თასებზე 3 ლ  18 ც  9 ლ 
სპორტსმენთა 

დაჯილდოება 

მედალი  3 ლ 18 ც 54 ლ 
სპორტსმენთა 

დაჯილდოება 

წარწერა მედლებზე 3 ლ 18 ც 54 ლ 
სპორტსმენთა 

დაჯილდოება 

დიპლომები 1.5 ლ 18 ც 27 ლ 
სპორტსმენთა 

დაჯილდოება 

საწევრო შენატანი   900 ლ 
ღონისძიების 

მომსახურეობა 

მონაწილეთა ტრანსპორტირება    300 ლ  

საერთო (II)   1434 ლ  

III  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ტურნირი მინი-ფეხბურთში და ნარდში 

თასი  25 ლ 6 ც 150 ლ 
სპორტსმენთა 

დაჯილდოება 

წარწერა თასებზე 3 ლ 6 ც 18 ლ 
სპორტსმენთა 

დაჯილდოება 
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მედალი  3 ლ 33 ც 99 ლ 
ღონისძიების 

მომსახურეობა 

წარწერა მედლებზე  3 ლ 33 ც  99 ლ 
სპორტსმენთა 

დაჯილდოება 

მსაჯები 30 ლ 3 კაცი 90 
სპორტსმენთა 

დაჯილდოება 

დიპლომი 1.5 ლ 34 ც 51 ლ 
სპორტსმენთა 

დაჯილდოება 

დარბაზის იჯარა   300 ლ  

კვება   299 ლ  

ფეხბურთის ბურთი 25 ლ 8 ც 200 ლ  

საერთო (III)   1306 ლ  

მთლიანი ჯამი (I,II,III)   5740 ლარი  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


