ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
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პროგრამის დასახელება:
ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება
პროგრამის განმახორციელებელი:
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება
მუნიციპალური ბიუჯეტი
სხვა წყარო
სულ პროგრამა
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პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:
- ახალგაზრდული ცენტრის მუშაობის, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა; ახალგაზრდების
სრულფასოვანი განვითარებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა, სადაც ახალგაზრდები შეძლებენ საკუთარი
პოტენციალის სრულად რეალიზებას და საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში აქტიურად ჩართვას,
ინტეგრაციას, ისეთი კომპეტენციების შეძენას, როგორიცაა ცოდნა, უნარები, დამოკიდებულებები, არაფორმალური
განათლების მიღება.
პროგრამის აღწერა:
ახალგაზრდული ცენტრის მუშაობის, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა.
შეხვედრებისა და სემინარების ორგანიზება. ჩატარდება სხვადასხვა შეხვედრები და სემინარები, რომელიც ხელს
შეუწყობს ახალგაზრდების სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას. მათი უნარების და კომპეტენციების გავითარებას.
დაგეგმილია შემდეგი სახის ღონისძიებები:
- შემეცნებითი ტურები;
- საერთაშორისო და ეროვნული მნიშვნელოვანი თარიღების აღნიშვნა;
პიროვნული განვითარების ტრენინგები, სასწავლო კურსები და შემეცნებითი ღონისძებები;
- გარემოს დაცვითი ღონისძიებები და სხვა მნიშვნელოვანი აქტიობები.
_
ახალგაზრდების მონაწილეობით ახალი სპეკტაკლის დადგმა, პრემიერა.
_ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინკლუზიასთან დაკავშირებული აქტივობები.
_
ახალგაზრდობის ცენტრის კლუბების (წიგნის, კინო, ინტელექტუალური) ფარგლებში აქტივობების ჩატარება,
პიროვნული განვითარების ტრენინგების, კომპიუტერის პროგრამების შემსწავლელი კურსის ჩატარება.
_ ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა.
_ ახალაზრდებისათვის ადგილზე გასვლა და სხვადასხვა პროგრმაბეის შეთავაზება, ცენტრის მუშაობის ანგარიშის
წარდგენა და ბუკლეტების, საინფორმაციო პლაკატების დამზადება.

-

პროდუქტები
დასახელება
რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

პიროვნული განვითარების ტრენინგები, სასწავლო კურსები და
შემეცნებითი ღონისძებები

10

420

4 200

შემეცნებითი ტურების დაფინანსება

4

1 450

5 800

ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა.

8

500

4 000

ახალგაზრდების მონაწილეობით ახალი სპეკტაკლის დადგმა,
პრემიერა. ჩვენება სასოფლო კლუბებში (2 კლუბი)

1

5 000

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინკლუზიასთან
დაკავშირებული აქტივობები.

4

3 000

ახალგაზრდობის ცენტრის კლუბების (წიგნის, კინო,
ინტელექტუალური) ფარგლებში აქტივობების ჩატარება,
კომპიუტერის პროგრამების შემსწავლელი კურსის ჩატარება

52

11 300

საერთაშორისო და ეროვნული მნიშვნელოვანი თარიღების
აღნიშვნა

1

ახალაზრდებისათვის ადგილზე გასვლა და სხვადასხვა
პროგრმაბეის შეთავაზება, ცენტრის მუშაობის ანგარიშის
წარდგენა და ბუკლეტების, საინფორმაციო პლაკატების
დამზადება.

5

2 400

2 400

4 300

სულ პროგრამა

40 000

პროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება
პიროვნული განვითარების ტრენინგები,
სასწავლო კურსები და შემეცნებითი
ღონისძებები
შემეცნებითი ტურების დაფინანსება
ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა.

1 კვარტალი
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ახალგაზრდების მონაწილეობით ახალი
სპეკტაკლის დადგმა, პრემიერა. ჩვენება
სასოფლო კლუბებში (2 კლუბი)

X

X

X

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
ინკლუზიასთან დაკავშირებული აქტივობები.

X

X

X

X

ახალგაზრდობის ცენტრის კლუბების (წიგნის,
კინო, ინტელექტუალური) ფარგლებში
აქტივობების ჩატარება, კომპიუტერის
პროგრამების შემსწავლელი კურსის ჩატარება

X

X

X

X

საერთაშორისო და ეროვნული მნიშვნელოვანი
თარიღების აღნიშვნა
ახალაზრდებისათვის ადგილზე გასვლა და
სხვადასხვა პროგრმაბეის შეთავაზება, ცენტრის
მუშაობის ანგარიშის წარდგენა და
ბუკლეტების, საინფორმაციო პლაკატების
დამზადება.
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შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)
შექმნილია ახალაზრდების საჭიროებებზე მორგებული სივრცე, განხორციელებულია ახალგაზრდების მიერ
ინიცირებული პროექტები, ჩატარებულია საჭირო ტრენინგები და საგანმანათლებლო შემეცნებითი ღონისძიებები
დამატებითი ინფორმაცია

