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დანართი #2 

დამტკიცებულია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

 განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

 2014 წლის ______   №    ______  ბრძანებით 

 

 

 

 

ქვეპროგრამა 

„ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამა“  

 

ღონისძიების დასახელება 

,,ახალგაზრდულ ინიციატივათა მხარდაჭერა,, 

 

მხარდაჭერისა და დაფინანსების გამოყოფისათვის  

ახალგაზრდული პოლიტიკის პრიორიტეტები 
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ქ. თბილისი, 2014 წელი 

ღონისძიების ბიუჯეტი 

ქვეპროგრამის საერთო ბიუჯეტი სამინისტროდან  

მოთხოვნილი თანხა 

 

სხვა წყაროებიდან 

თანადაფინანსება 

3000  ლარი 3000  ლარი - 

 

განხორციელების ადგილი/მისამართი 

თბილისი, უზნაძის ქ. 68. აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტრო. 

 

სამიზნე ჯგუფები 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილი მოზარდები და ახალგაზრდა 

თაობა. 

საქართველოს ოკპურებულ ტერიტორიებთან დევნილი მოსახლეობა, ადგილობრიბი 

საზოგადოებრივი ოგრანიზაციები. 

ახალგაზრდული ორგანიზაციები, რომელთა წევრების უმრავლესობა  და 

წარმომადგენლობა არიან ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. 

ორგაზნიზაციები, რომლთა საქმიანობა დაკავშირებულია საქართველოს 

ახალგაზრდობის წინაშე არსებული სოციალური, ეკონომიკური და ჰუმანიტარული საკითხები.  

 

რეზიუმე 

ღონისძიების ფარგლებში აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტროში 

(თბილისი, დ. უზნაძის 68) სპეციალური კომისიის მიერ განხილული იქნება ახალგაზრდული 

ორგანიზაციებიდან ან /და ახალგაზრდულ საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებიდან 

შემოსული სხვადასხვა სახის პროექტი/საინიციატივო წინადადება  მხარდაჭერის მოპოვებისა და 

3000 ლარის ფარგლებში დაფინანსების მიზნით. 

სამინისტროს სპეციალური კომისია განიხილავს შემოსულ პროექტებს და გამოვლენილ 

საუკეთესო საინიციატივო წინადადებას, შემოსულ პროექტს გაუწევს რეკომენდაციას 

დაფინანსების მიზნით. 
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პროექტის განხორციელების პერიოდი:          2014 წლის მარტი - დეკემბერი 

დეტალური განხილვა 

1. პრობლემის აღწერა 

ახალგაზრდების წინაშე ყოველთვის არის უამრავი კითხვა და გამოწვევა, სხვადასხვა 

სოციალურ-ეკონომიკურ, საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ თუ სხვა აქტუალურ საკითხებთან 

დაკავშირებით.  

აფხაზეთიდან დევნილი არაერთი ახალგაზრდა არის სხვადასხვა ნიჭით გამორჩეული, 

გააჩნია საკუთარი ხედვა აღნიშნულ გამოწვევებთან დაკავშირებით და საჭიროებს დახმარებას, 

რომლის გარეშეც ადამიანმა შესაძლებელია ვერ მოახდინოს ცხოვრებაში საკუთარი თავის 

რეალიზება.  

 ამ გამოწვევებზე საპასუხოდ კი ახალგაზრდებს ხშირად ესაჭიროებათ სახელმწიფო 

მხარდაჭერა. ხშირ შემთხვევაში, ასეთ საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღებისას 

ახალგაზრდების აზრი არ არის გათვალისწინებული და მათ დაუკითხავად, პირდაპირ 

სთავაზობენ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას - პასუხს მათ წინაშე არსებულ საკითხებზე.  

აღნიშნულ პრობლემებთან დაკავშირებით ადეკვატური გადაწყვეტილებების მიღება 

ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს მომავალი თაობებისა და ქვეყნის განვითარებისათვის, 

ხოლო თავის მხრივ, გადაწყვეტილების ეფექტურობისათვის მნიშვნელოვანია თავად 

ახალგაზრდების ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.  

უშუალოდ ახალგაზრდებისა და ახალგაზრდული ორგანიზაციების აზრის 

დაფიქსირებისა და მათი აქტიური მონაწილეობის მისაღწევად უმნიშვნელოვანესია შესაბამისი 

მხარდამჭერი პროგრამების განხორციელება სახელმწოფოს მხრიდან. 

 

2. მიზნები და დასაბუთება 
 

 მოვუსმინოთ ყველა იმ ადამიანს,  ვისაც ჯანსაღი იდეები აქვს და აქტუალური 

საკითხებისადმი ნოვატორული მიდგომა გააჩნია; 

 აქტიური მოქალაქეების წახალისება, ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობა, 

არაფორმალური განათლების პროცესის გაუმჯობესება და ახალგაზრდების 

შემოქმედებითი განვითარების ხელშეწყობა;  

 განსაკუთრებით ნიჭიერი მოზარდებისა და ახალგაზრდების, ახალგაზრდა მეცნიერთა, 

სპორტსმენთა და შემოქმედთათვის სახელმწიფო მხარდაჭერა, თავისი კომპეტენციის 

ფარგლებში სამეცნიერო-საგანმანათლებლო სფეროში სახელმწიფო პროგრამების 

შემუშავება და შესაბამის უწყებებთან ერთად მათი განხორციელება; 
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 საბავშვო და ახალგაზრდული კულტურული, სამეცნიერო, სპორტული და სხვა 

ღონისძიებების ორგანიზება და სხვა პირებისათვის ამგვარ ღონისძიებათა მოწყობის 

მხარდაჭერა; 

 რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდას ჩართვა სხვადასხვა სფეროში გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში და მათივე იდეების განხორციელება. ფართო საზოგადოების წინაშე 

ინიციატივების წარდგენა და მათი ჩართვა ჯანსაღ კონკურენციაში; 

 
3. მოსალოდნელი რისკები 

ქვეპროგრამის განხორციელებისას მოსალოდნელია წარმოიქმნას ისეთი სახის რისკები, 

როგორიცაა: საზოგადოების მხრიდან პროგრამაზე ინფორმაციის უქონლობა, ხელშეკრულებით 

ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა, ბენეფიციართა მხრიდან თანხების 

არამიზნობრივი ხარჯვა, შესრულებული სამუშაოს ანგარიშის წარმოდგენის ვადების დარღვევა.  

 

 
4. შემსრულებელი სამინისტროში და პარტნიორი ორგანიზაციები 

 აფხაზეთის ა/რ  განათლებისა და კულტურის სამინისტრო 

 განათლების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტი 

 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამმართველო 

 ღონისძიების განხორციელების პროცესს მთელ პერიოდზე მეთვალყურეობას 

გაუწევს სამმართველო. 

 განხორციელებზე, შესაბამის ვადებში შემოწმებისა და ადმინისტრაცილი 

შესაბამისობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელია ქვეპროგრამის 

კოორდინატორი-სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამმართველოს მთავარი 

სპეციალისტი მამუკა ჟვანია  

 
 

5. ღონისძიებები (დეტალურად) 

 გავრცელდება ინფორმაცია აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტროში 

„ახალგაზრდულ ინიციატივათა მხარდაჭერის შესახებ“. 

 შეიქმნება სპეციალური კომისია, აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტროს 

ხელმძღვანელი პირების შემადგენლობით, რომლებიც განიხილავენ ახალგაზრდულ 

წინადადებებსა და პროგრამებს მხარდაჭერის ან დაფინანსების მიზნით. 

 გამოვლენილი საინიციატივო პროექტი განხორციელდება სამინისტროს შესაბამისი 

სტრუქტურული ქვედანაყოფების მონაწილეობით საინიციატივო ჯგუფთან ერთად. 

განხორციელდება სამინისტროს მიერ მხარდაჭერილი პროექტის მონიტორინგი. 
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ღონისძიებათა კალენდარული განრიგი 

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

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 
            

  

6. მოსალოდნელი შედეგები 

 განხროციელდება ერთი ან რამოდენიმე პროექტი, რომელიც თავად ახალგაზრდების 

მიერ იქნება ინიცირებული.  

 განმახორციელებელი და საინიციატივო ჯგუფები მოიზიდავენ ახალგაზრდობის 

ფართო წრეს, რომლებიც თავად მიიღებენ მონაწილეობას მათ წინაშე არსებულ 

აქტუალური საკითხების განხილვასა და მოგვარების გზების ძიებაში. 

 დახმარება გაეწევა ნიჭიერ და პერსპექტიულ ახალგაზრდებს, რომლებიც პირველ 

ნაბიჯებს დგამენ საკუთარ პროფესიულ საქმიანობაში. 

 

7. ღონისძიების სიცოცხლისუნარიანობა 

ღონისძიება წარმატებით განხორციელდა წინა წლებშიც და იგეგმება მომავალშიც 

მისი განხორციელება. შესაბამისად, განსაზღვრული იქნება მიმდინარე პრიორიტეტები 

და აქტუალური საკითხები. მხარდაჭირილი იქნება ისეთი ორგანიზაცი ან / და  

ინიციატია, რომელიც გამოირჩევა სიცოცხლისუნარიანობით. 

 

8. მონიტორინგის და შეფასების ინსტრუმენტები 

პროექტის მონიტორინგს განახორციელებს აფხაზეთის განათლებისა და 

კულტურის სამინისტრო. 
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პრესის ფურცლებზე და სხვა საინფორმაციო საშუალებებში გავრცელებული 

გამოხმაურება. 

 

 ბიუჯეტი 

 

ბიუჯეტის მუხლი 
საცალო 

ღირებულება 
რაოდენობა 

სამინისტროდან 

მოთხოვნილი 

თანხა 

თითოეული 

მუხლის 

დასაბუთება 

შემოსული საპროექტო 

განცხადებების დაფინანსება 
  3000 ლ 

ღონისძიების 

დაფინანსება 

საერთო   3000 ლ  

 

  

 

 

 

 


