ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის,
სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
სამსახურის

2015 წლის ანგარიში

1

სამსახურის 2015 წლის პროგრამები:
გეგმა

შესრულების
%

შესრულება

დასახელება

#

2015 წელი

1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები მაღალი აკადემიური
მოსწრების სტუდენტთა
ხელშეწყობის პროგრამა

15 000

15 000

100%

2

კულტურულ-საგანმანათლებლო
ღონისძიებები

58 000

58 000

100%

3

სპორტული ღონისძიებები

102 000

101 313.78

99%

4

ახალგაზრდული ღონისძიებები

30 000

30 000

100%

დამტკიცებული პროგრამებიდან სპორტულ ღონისძიებში არსებული ეკონომია
გამოიწვია

ფედერაციების

(ძიუდო,

ძალოსნობა)

მიერ

დაგეგმილი

ღონისძიებების

ჩაუტარებლობამ, ხოლო ყველა პროგრამა სრულყოფილად იქნა ათვისებული.
2015 წელს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის ახალი პროგრამის
დამტკიცება, რამაც დიდი სტიმული მისცა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდებს.
პროგრამის შესრულება განხორციელდა შემდეგი სახით:

#

ღონისძიების დასახელება

სტუდენტთა
რაოდენობა

გამოყოფილი
თანხა

სულ
თანხა

1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებული 2014-2015 წწ მეორე სემესტრში
,,A" კატეგორიის ქულების მქონე სტუდენტი

29

300

8700,0

1

1800

1800,0

10

450

4500,0

2

3

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის
სწავლის საფასურის დაფარვა (ნოდარ ქარცივაძე,
პირველი კურსის სტუდენტი ბათუმის
ხელოვნების უნივერსიტეტში)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებული 2014-2015 წწ მეორე სემესტრში
,,A" კატეგორიის ქულების მქონე, დედით ან მამით
ობოლი ან სოციალურად დაუცველი, ან
მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტი
სულ 30 სტუდენტი
(პირველ გრაფაში არსებული რაოდენობა მოიცავს
მესამე გრაფის რაოდენობას)

15 000,0

2

2015 წლის კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების შესრულება
#

ღონისძიების დასახელება

ჩატარების
თარიღი

ჩატარების ადგილი

თანხა

8 მარტი

სასოფლო კლუბები
და თხილნარის
კულტურის სახლი

2000,0

1

დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი
ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის მასშტაბით

2

ხატვის კონკურსი ,,გაზაფხული და პატარა
თითები” ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღის 5-6
წლიანი ჯგუფის აღსაზრდელებს შორის

14 მარტი

ჭარნალის საბავშვო
ბაღი

800,0

3

სალექციო კურსი კულტურაზე, ახალ
ინიციატივებსა და მის დანერგვაზე
ხელვაჩაურში

21 მარტი

თხილნარის
კულტურის ცენტრი

1000,0

4

ხასან ჰელიმიშის გამოფენაზე ხელვაჩაურის
წარმომადგენლის დასწრების უზრუნველყოფა

30 მარტი

ქალაქ თბილისი

51,0

5

განათლების და კულტურის მუშაკების
დაჯილდოება, წახალისება

მარტი

თხილნარის
კულტურის ცენტრი

500,0

9 აპრილი

მუნიციპალიტეტის
მასშტაბით

250,0

11-21
აპრილი

საჯარო სკოლები.
თხილნარის
კულტურის სახლი

1500,0

8

ბიბლიოთეკის დღესთან დაკავშირებით
შეხვედრა მუნიციპალიტეტის ფარგლებში
ღვაწლმოსილ ბიბლიოთეკარებთან

29 აპრილი

თხილარის
კულტურის ცენტრი

1000,0

9

მუნიციპალიტეტში მოქმედი თეატრების
ხელშეწყობა

06-11 მაისი

ქედის და ხულოს
მუნიციპალიტეტში

500,0

10

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის
ორგანიზება

26 მაისი

თხილნარის
კულტურის ცენტრი

3600,0

11

ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული
ანსამბლების დათვალიერება, მეორე ეტაპზე
გასული გუნდების ტრანსპორტირება
ქ.ბათუმში გამართულ ღონისძიებაზე

27 მაისი

ქალაქ ბათუმის
ხელოვნების
ცენტრი

200,0

12

ხელვაჩაურის სოფლებში არსებული
თვითმოქმედი ანსამბლების დათვალიერებაკონკურსი

11-12
ივნისი

თხილნარის
კულტურის ცენტრი

700,0

16 ივნისი

თურქეთის
რესპუბლიკა ქალაქ
ფინდიკი

2200,0

25-10
ივნისი

ჩხუტუნეთის და
სარფის მუზეუმი

900,0

6

7

13

14

საქართველოს მთლიანობისათვის
დაღუპულთა მემორიალების შემკობა-მათი
გახსენება
ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე
ჭკვიანი 2015” საჯარო სკოლის მოსწავლეთა
შორის

ექსპედიცია თურქეთის ლაზეთში, ლაზური
ყოფისათვის დამახასიათელებლი
ექსპონატების მოძიება
ხელვაჩაურის მატერიალური კულტურის
ძეგლების დასუფთავების აქცია და
დაინტერესებული პირებისათვის გაცნობა

3

15

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი
მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიების ჩატარება

1 ივნისი

თხილნარის
კულტურის ცენტრი

1500,0

16

ფოლკლორული ღონისძიებები სასოფლო
კლუბებსა და კულტურის სახლებში. საკლუბო
ღონისძიებების დაფინანსება

03 ივნისი

კულტურის ცენტრი

300,0

17

უხუცესთა ანსამბლ მაჭახელას 3 წევრის
საიუბილეო საღამოს ორგანიზება

ივნისი

კულტურის ცენტრი

1000,0

18

განათლების სფეროში (რესურსცენტრში)
მოქმედი კლუბების ხელშეწყობა, წახალისება

26 ივნისი

ქ.ზუგდიდი

1710,0

19

მწერლის, შემოქმედის (ვარდო დევაძე
(ქებირიძე) წიგნის გამოცემის ორგანიზება

28 ივნისი

თხილნარის
კულტურის ცენტრი

3000,0

20

ჭარნალის საჯარო სკოლის პროექტის ,,თეატრი
ყველასათვის” თანადაფინანსება

16 ივლისი

ჭარნალის საჯარო
სკოლა

600,0

21

,,არტგენის" ფესტივალზე მონაწილეობა

26 ივლისი

ქალაქი თბილისი

1691,0

22

სახალხო დღესასწაული ,,კოლხობა"

20 აგვისტო

სარფი

5249,0

23

მაჭახლის მუზეუმის დამაარსებლის ზურაბ
ნაგერვაძის გახსენების საღამოს ორგანიზება

26 აგვისტო

მაჭახლის
ისტორიულეთნოგრაფიული
მუზეუმი

800,0

24

სახალხო დღესასწაული ,,მაჭახლობა"

სექტემბერი

მაჭახლის თემი

5151,0

25

პროექტ ,,ეტალონში" ხელვაჩაურის საჯარო
სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობა

ოქტომბერი

თხილნარის
კულტურის ცენტრი

2960,0

26

მასწავლებლის საერთაშორისო დღისადმი
მიძღვნილი კვირეულის ფარგლებში
ღონისძიების ორგანიზება, კოnფერენციის
მოწყობა

ოქტომბერი
ნოემბერი

ჩატარების
ადგილის
მიხედვით

4000,0

27

საქართველოს ფოლკლორის ეროვნული
ფესტივალის პირველ ეტაპზე მონაწილეობა

ოქტომბერი

ქალაქი ბათუმი

800,0

28

ახალი სპეკტაკლის ,,ნაცარქექია" საჭირო
დეკორაციის და ფორმების შესყიდვა

დეკემბერი

თხილნარის
კულტურის ცენტრი

4000,0

29

ხელვაჩაურის რესურსცენტრში არსებული
კლუბების წახალისება და თხილნარის #2
საჯარო სკოლისათვის ლიტერატურის შეძენა

დეკემბერი

ხელვაჩაურის
რესურსცენტრი

1790,0

30

ახალი სპეკტაკლის ,,ისევ კომბლე" დეკორაციის
მასალების შესყიდვა

დეკემბერი

31

საახალწლო ღონისძიებების ორგანიზება

დეკემბერი

2000,0

თხილნარის
კულტურის ცენტრი

6248,0

სულ ჯამი:
კულტურულ-საგანმანათლებლო

58000,0
ღონისძიებათა

გეგმის

განხორციელებაში

მონაწილეობას ღებულობდა სხვადასხვა სტრუქტურების წარმომადგენლები.

4

ჩატარდა შემეცნებითი და გასართობი კონკურსები:
 ხატვის კონკურსი ,,გაზაფხული და პატარა თითები”, რომელშიც მონაწილეობას
ღებულობდა ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების 5-6 წლიანი ჯგუფის 55 აღსაზრდელი;
 ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი 2015” საჯარო სკოლის მოსწავლეთა
შორის, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობდა 7-9 კლასის 70 მოსწავლე;
 ხელვაჩაურის სოფლებში არსებული თვითმოქმედი ანსამბლების დათვალიერებაკონკურსი. ღონისძიება დაყოფილი იყო სიმღერისა და ქორეოგრაფიის მიხედვით.
 საქართველოს ფოლკლორის ეროვნული ფესტივალი - კონკურსი, რომლის პირველ
ეტაპზე
მონაწილეობა
მიიღო
ხელვაჩაურში
მოქმედმა
ანსამბლებმა
და
ინდივიდუალურმა ჯგუფებმა;
 პროექტ ,,ეტალონში" ხელვაჩაურის საჯარო სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობა;

ჩატარდა მნიშვნელოვანი ღონისძიებები:
 მარტი; დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები (ყველა კლუბში)
 მაისი; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე;
 ივნისი; ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე;
 აგვისტო; სახალხო დღესასწაული ,,კოლხობა“
 ოქტომბერი; სახალწლო დღესასწაული ,,მაჭახლობა;
 ოქტომბერი; მასწავლებელთა საერთაშორისო დღე;
 დეკემბერი; საახალწლო ღონისძიებები (ყველა კლუბი);

თეატრების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში:
 თოჯინების სახალხო თეატრის სპეკტაკლები წარდგენილი იქნა ქედისა და ხულოს
მუნიციპალიტეტებში;
 დაფინანსდა

ჭარნალის საჯარო სკოლის პროექტის ,,თეატრი ყველასათვის”,

რომელშიც მონაწილეობას ღებულობდა 4 შშმ პირი;
 შეძენილი იქნა დეკორაცია და მასალები ახალი სპეკტაკლის ,,ნაცარქექიას“ და ,,ისევ
კომბლე“ს ორგანიზებისათვის;
დაფინანსდა:
 პედაგოგთა პირველი კომფერენცია საბუნებისმეტყველო საგნებში;
 საკლუბო დაწესებულებების ღონისძიებები;
 დაიბეჭდა 1 წიგნი;
 წახალისებული იქნა განათლების და კულტურის მუშაკები;
 რესურსცენტრში

არსებულ

კლუბებში

მონაწილე

ბავშვებისათვის

უზრუნველყოფილი იქნა ექსკურსია და წლის ბოლოს აქტიური მოსწავლეები
წახალისდნენ;

5

 თხილნარის #2 საჯარო სკოლას საჩუქრად გადაეცა ,,50 წიგნი“ს სერიიდან ყველა
წიგნი;
 ჩატარდა ტრენინგი კულტურის ცენტრის მუშაკებისათვის;
 ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობდნენ სხვადასხვა ფესტივალებში;

2015 წლის სპორტული ღონისძიებების გეგმა
ჩატარების
#

სპორტული ღონისძიების დასახელება

თანხა
თარიღი

ადგილი

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ღონისძიებები

1

2

3

მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების 25-ე
სპორტული თამაშები, სპორტის 6 სახეობაში
,,სპორტის დღე” სპორტული ღონისძიებების
ორგანიზება და დამსახურებული სპორტის
მუშაკების წახალისება
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისა და
ჩირაღდნის ფესტივალის მიძღვნილი
სპორტული ღონისზიებების ორგანიზება

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტის
საჯარო სკოლები
და სპორტსკოლა

4296,0

06 აპრილი

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტი

1265,0

მაისი

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტი

800,0

თებერვალი
მაისი

ახალსოფლის
ფეხბურთის
მოედანი
ახალსოფლის
ჭიდაობის
დარბაზი
ახალსოფლის
ჭიდაობის
დარბაზი

1200,0

10-15 ივლისი

ქუთაისი

610,0

7 აგვისტო

სასპორტო სკოლა

305,0

ზებურ ბოლქვაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი
ტურნირი მ/ფეხბურთში

სექტემბერი

სოფ ახალშენის
ფეხბურთის
სტადიონი

500,0

10

ქაზიმ ქავთარაძის სახელობის ტურნირი
ძალოსნობაში

ოქტომბერი

ერგეს ძალოსნობის
დარბაზი

500,0

11

მინიფეხბურთში მინდია აბაშიძის ხსოვნისადმი
მიძღვნილი ღონისძიება

ოქტომბერი

სოფ. თხილნარის
ფეხბურთის
მოედანი

500,0

4

ომარ ბოლქვაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი
ტურნირი ფეხბურთში

ივნისი

5

გენადი ჩხაიძის სახელობის რესპუბლიკური
ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში

ივნისი

6

ძიუდოში (გოგონათა შორის) ღია პირველობის
ორგანიზება

ივლისი

7

მწვრთნელ-მასწავლებელთა გადამზადების
ხარჯები

8

.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის პირველობა
ვეტერან სპორტსმენთა შორის

9

900,0

900,0

6

სპორტული ღონისძიება ,,მაჭახლობა-2015"
მიძღვნილი ღონისძიება

12

ოქტომბერი
სოფელი ცხემლარა

650,0

ნოემბერი

13

მასწავლებლის დღისადმი მიძღვნილი
სპორტული შეჯიბრება

ოქტომბერი
ნოემბერი

14

ზიგფრიდ ჩხაიძის სახელობის რესპუბლიკური
ტურნირი თ/ჭიდაობაში

ნოემბერი

15

ხათუნა ნარიმანიძის და ასმათ დიასამიძის
რესპუბლიკური ტურნირი-მშვილდოსნობაში

დეკემბერი

ჩატარების
ადგილის
მიხედვით
ახალსოფლის
ჭიდაობის
დარბაზი
ჩატარების
ადგილის
მიხედვით

400,0

1200,0

900,0

14926,00

ჯამი

მშვილდოსნობის სახეობა

11388,80

ძიუდოს (გოგონები) სახეობა

10381,98

ფეხბურთის (ბავშვთა) სახეობა

18322,00

ძალოსნობის სახეობა

4686,00

ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის სახეობა

10515,00

ქართული ჭიდაობის სახეობა

2116,00

თავისუფალი ჭიდაობის სახეობა

11824,00

ხელბურთის სახეობა

860,00

მაგიდის ჩოგბურთის სახეობა

80,00

ჭადრაკის სახეობა

1597,00

კიკბოქსინგის სახეობა

2350,00

სპორტული ჯილდოს გაცემა მიღწეული წარმატებებისათვის (2014 წლის დეკემბრის
ბოლოს არსებული შედეგების მიხედვით ძიუდოსში)
2015 წლის საუკეთესო, სპორტსმენების, მწვრთნელების და პერსპექტიული
სპორტსმენების წახალისება

6100,00

სულ თანხა

6167,00
101 313,78

2015 წლის ახალგაზრდული ღონისძიებების შესრულება
#

ღონისძიების დასახელება

ჩატარების
თარიღი

ჩატარების ადგილი

თანხა

7

1

”მხიარულ” რეგიონში ხელვაჩაურის ნაკრები
გუნდის მონაწილეობა

მარტი

ქ. ბათუმი

600,0

2

ინტელექტუალური თამაშების ჩატარება,
პროექტში ”ინტელექტის დღე” ხელვაჩაურის
გუნდის მონაწილეობა

წლის
განმავლობაში

ხელვაჩაური;
თბილისი

2800,0

3

მუსიკალური ცნობიერების ამაღლება
ახალგაზრდებში

აპრილი მაისი

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტი

800,0

4

05 ივნისი - გარემოს დაცვის დღე

ივნისი

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტი

800,0

5

ახალგაზრდების მონაწილეობით სპექტაკლის
დადგმა

ივნისი

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტი

3200,0

6

კომპიუტერული პროგრამების სწავლება

ივლისი

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტი

800,0

7

ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღის
აღნიშვნა

აგვისტო

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტი

2000,0

8

არაფორმალური განათლება ახალგაზრდებისათვის ტრენინგებისა და
სემინარების ჩატარება

სექტემბერი

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტი

1455,0

9

კინოკლუბში კინოჩვენებების მოწყობა და
განხილვა

წლის
განმავლობაში

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტი

400,0

10 სხვადასხვა თემატიკაზე დებატების ჩატარება

წლის
განმავლობაში

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტი

800,0

სექტემბერი

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტი

1300,0

წლის
განმავლობაში

ყაზბეგი, მცხეთა,
გორი

4800,0

ოქტომბერი

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტი

600,0

14 კითხვის კლუბის ღონისძიებები

წლის
განმავლობაში

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტი

2500,0

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში
გასვლითი ღონისძიებების ჩასატარებლად
15
ტრანსპორტირება (ცენტრის მუშაობის
შესახებ ინფორმირებულობა)

წლის
განმავლობაში

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტი

400,0

მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოყვარულ
11 ველოსპორტსმენთა შორის შეჯიბრის
მოწყობა
12 ტურიზმის კლუბის ღონისძიებები

13

ფრიზბის მოყვარულებთა შორის შეჯიბრების
ორგანიზება

8

ახალშენში, ორთაბათუმში, ჭარნალსა და
16 ქედქედში ახალგაზრდული კერების შექმნა
და ახალგაზრდების გააქტიურება
17

3 დეკემბერი - შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირთა საერთაშორისო დღე

”ხელვაჩაურის ახალგაზრდობის ცენტრი”
18 ბუკლეტის, ბლოკნოტებისა და
საწერკალმების დამზადება.
19

ახალგაზრდებისათვის ფოტო ხელოვნების
სწავლების ხელშეწყობა

ხელვაჩაურის ახალგაზრდულ საქმეთა
განყოფილების (ახალგაზრდობის ცენტრის)
20
დაარსებიდან 3 წლის შესრულების ანგარიშის
წარდგენა

წლის
განმავლობაში

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტი

2400,0

დეკემბერი

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტი

1000,0

ოქტომბერი ,
ნოემბერი,
დეკემბერი

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტი

1240,0

დეკებერი

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტი

1400,0

25 დეკემბერი

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტი

705,0

სულ ჯამი:

30 000,0

ღონისძიებები
ჩატარებული ღონისძიება

168
2689
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734
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მკითხველი
0

100

200

300

400

500

600

700

800

ახალგაზრდობის ცენტრის კინო-კლუბში ნაჩვენები ფილმები

9

•

სიდნეი
ლუმეტის ,,12
განრისხებული
მამაკაცი"

•

დემიენ
შაზელის ფილმი
„შეპყრობილი“

• ვიტორიო დე
სიკას ფილმი
"ველოსიპედების
გამტაცებლები"

2
ოქტომბერი

12
ოქტომბერი

30
ოქტომბერი

• ფრენკ კაპკას
ფილმი ,,ეს
მშვენიერი
ცხოვრებაა“.

• ლასე ჰალსტრიომის
მხატვრული ფილმი
„რა აწუხებს
გილბერტ გრეიფს?“

18
დეკემბერი

7 აპრილი

• ფედერიკო
ფელინის ფილმი
„გზა“

20 ნოემბერი

• პრეზენტაციას თემაზე
„მსოფლიო კინემატოგრაფიის
განვითარების ისტორია და
კინოხელოვნების
მნიშვნელობა“
24 მარტი

ახალგაზრდობის ცენტრში ჩატარებული ტრენინგები
,,პროფესიის
არჩევა"
კომპიუტერული
პროგრამების
შემსწავლელი
კურსები

,,სამეწარმეო
აზროვნებისა და
ლიდერული უნარების
განვითარება
ახალგაზრდებში"

პროექტის წერა და
მართვა",
,,ფონდების
მოძიება"

,,კომუნიკაციის
ფსიქოლოგია"

,,კომპლექსები
დაფობია"

,,არასამთავრობო
ორგანიზაციის
ჩამოყალიბება,
მუშაობის
პრინციპები"

ამერიკელი მოხალისის სარა შოლცის მიერ ჩატარებული ღონისძიებები:
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ტრენინგი თემაზე: ,,ახალგაზრდების სამოქალაქო აქტივიზმის მნიშვნელობა“
დისკუსია თემაზე: ,,ამერიკის განათლების სისტემა“
ტრენინგი თემაზე: ,,ადრეული ქორწინება და მისი გავლენა განათლების
მიღებაზე;
ტრენინგი თემაზე: ,,ფინანსური ცოდნა“
ტრენინგი თემაზე: ,,დასაქმებისათვის საჭირო უნარჩვევები“
ტრენინგი თემაზე: ,,პროექტის წერა და მართვა“
6-7-8 ნოემბერი-ხელვაჩაურის ახალგაზრდობის ცენტრის წევრებისათვის
ამერიკის სამთავრობო ორგანიზაციის მშვიდობის კორპუსის დაფინანსებით
მოეწყო გასვლითი ბანაკი ქობულეთში. ახალგაზრდული ბანაკის ზოგადი
თემატიკა

იყო

„ცხოვრებისეული

უნარჩვევები“,

რომლის

ფარგლებშიც

ახალგაზრდებს ჩაუტარდათ ტრენინგები შემდეგ თემებზე: „ გენდერული
თანასწორობა

და

ოჯახური

ძალადობა“,

„აივშიდსი“,

„კონტრაცეფცია“

(გოგონებს ცალკე, ბიჭებს ცალკე), „ადრეული ქორწინების უარყოფითი
მხარეები“, „სწორი კვება და კვების პროდუქტები“, „მოწევა“, „სოციალურ
საკითხებზე სცენარი“, „თანატოლგანმანათლებლობა“, „როგორ შევავსოთ
სააპლიკაციო ფორმა“
ამერიკელი მოხალისე ხელმძღვანელობს ასევე ინგლისური ენის შემსწავლელ
ჯგუფს, სადაც ახალგაზრდები გადიან სწავლების კურსს დამწყებ და საშუალო
დონეებზე.
ახალგაზრდობის ცენტრის დებატ-კლუბში ჩატარებული ღონისძიებები:
•

ტრენინგი დებატებზე (დაესწრო 17 ახალგაზრდა)

•

„სიკვდილით დასჯა გამართლებულია?!“. „საქართველოში უმაღლესი
განათლება უფასო უნდა იყოს?!“ „აზარტული თამაშები დასაშვებია?!“
(დაესწრო 28 ახალგაზრდა)

•

„უნდა იყოს სკოლაში მანდატური?!“ „ევთანზია დასაშვებია? (დაესწრო 21
ახალგაზრდა)

•

,,საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევრო კავშირში?!”. „პირველი კლასიდან
ინგლისური ენის სწავლა დასაშვებია?!“ (დაესწრო 17 ახალგაზრდა)

•

„ტექნიკური პროგრესი ცივილიზაციის გადაგვარებას იწვევს?!" (დებატები
შედგა 6 გუნდს შორის)
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ახალგაზრდობის ცენტრის არტ-კლუბში
 ჩატარდა სემინარი თემაზე:,,ფოტოხელოვნების განვითარების ისტორია და
თანამედროვე ფოტოგრაფიის ტენდენციები.
 ქალაქ ბათუმში განართულ ახალგაზრდა ხელოვანების ნამუშევრებისა და
ხელნაკეთობების გამოფენაზე მონაწილეობა მიიღებს ხელვაჩაურის 18-მა
ახალგაზრდამ.
 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ინიციატივით განხორციელდა პროექტი:
,,მუსიკალური ცნობიერების ამაღლება ახალგაზრდებში“
 ახალგაზრდების მონაწილეობით დაიდგა სპეკტაკლი ,,პატარა უფლისწული“,
გაყიდული ბილეთებიდან მიღებული თანხა კი გადაირიცხა თბილისში
მომხდარი მოვლენის დასახმარებლად.
ახალგაზრდობის ცენტრის ინტელექტ-კლუბში ჩატარდა 24 თამაში.
განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი იყო ასევე შშმ პირთა დღესთან
დაკავშირებით მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების სპეციალური საჭიროების
მქონე პირთა პედაგოგების ტრენინგი თემაზე: ,,ინკლუზიური განათლება“.

ახალგაზრდობის

ცენტრის

ტურიზმის

კლუბი

კი

ემსახურებოდა

აქტიური

ახალგაზრდების წახალისებას ექსკურსიით, რამაც დიდი სტიმული მისცა მათ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

სამსახურში შემოსულ ყველა კორესპოდენციაზე პასუხი იქნა გაცემული და მოხდა
შესაბამისი რეაგირება.
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