დანართი # 3
,,დამტკიცებულია"
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2016 წლის 22 დეკემბრის #88განკარგულებით

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება
#

ღონისძიების
დასახელება

1

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

2

”მხიარულ” რეგიონში
ხელვაჩაურის ნაკრები
გუნდის მონაწილეობა

ღონისძიების აღწერილობა
ხელვაჩაურის ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილებასთან
არსებულ ინტელექტ კლუბში წლის მანძილზე ჩატარდება 17
შეხვედრა, ინტელექტუალურ თამაშში: "რა? სა? როდის",
შევისყიდით კითხვებსა და წიგნებს, ასევე, მოეწყობა გუნდებს
შორის შემაჯამებელი თამაში. გამარჯვებულებს გადაეცემათ
საჩუქრები; გარდა ამისა, "ინტელექტის დღე" ჩემპიონატში
მონაწილეობისათვის, დაფინანსებული იქნება გუნდის ქ.
თბილისში მივლინების ხარჯები;
აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი
ყოველწლიურად ატარებს პროექტს სახელწოდებით "მხიარული
რეგიონი, სადაც მონაწილეობას ღებულობენ მხიარულთა და
საზიანთა თამშების მუნიციპალიტეტების ნაკრები გუნდები, მათ
შორის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გუნდი, ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტის გუნდის წევრების პროექტში
მონაწილეობისათვის ტრანსპორტირებისა და კვების ხარჯებს
უზრუნველყოფს გამგეობა, აგრეთვე გათვალისწინებულია
წამახალისებელი საჩუქარიც;

ჩატარების
თარიღი

ჩატარების
ადგილი

თებერვალი,
მარტი,
ხელვაჩაური;
აპრილი,
თბილისი
მაისი, ივნისი,
ივლისი

მარტი

ქ. ბათუმი

თანხა

2750,0

600,0

3

ახალგაზრდებში
წიგნიერების დონის
ამაღლება და
განვითარება

ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილებასთან არსებობს წიგნის
კითხვის კლუბი და მხატვრული ლიტერატურის ბიბლიოთეკა.
წლის მანძილზე ბიბლიოთეკისთვის შესყიდული იქნება წიგნები,
მარტი,
ხელვაჩაურის
აგრეთვე კითხვის კლუბში ჩატარდება 12 წიგნის განხილვა,
აპრილი,
მუნიციპალიტ
რომელსაც ჩაატარებენ მოწვეული სპეციალისტები,
მაისი, ივნისი,
ეტი
უზრუნველყოფილი იქნება მათი ჰონორარები. გარდა ამისა,
ივლისი
კითხვის კლუბის წევცრებისათვის მოეწყობა ლიტერატურული
მარათონი, გამარჯვებულებს გადაეცემათ საჩუქრები;

3700,0

4

პიროვნული
განვითარების
ტრენინგები

მოწვეული იქნებიან სპეციალისტები და ჩატარდება "პიროვნულ
განვითარებასთან დაკავშირებული ტრენინგები, საჯარო
ლექციები, სესიები და აქტივობები;

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტ
ეტი

2000,0

5

ახალგაზრდების
მონაწილეობით
სპექტაკლის დადგმა,
მეტყველების
კულტურის
გაკვეთილების
ჩატარება

გამოცხადდება მიღება 2017 წლის სამოყვარულო თეატრალური
დასში და სპექტაკლში მონაწილეობისთვის, შერჩეული
ახალგაზრდებისათვის ჩატარდება გაკვეთილები: თეატრის
მნიშვნელობაზე, მისი განვითარების ეტაპებზე, სამსახიობო
ტექნიკაზე, მეტველების კულტურაზე; ახალგაზრდების
მონაწილეობით დაიდგმება სპექტაკლი, რისთვისაც შესყიდული
იქნება სხვადსხვა სახის მომსახურება და საქონელი;

ხელვაჩაურის
მაისი - ივნისი მუნიციპალიტ
ეტი

4750,0

6

გარემოს დაცვასთან
დაკავშირებული
ღონისძიებები

მოეწყობა გარემოს დაცვის საკითხთან დაკავშირებული
ღონისძიება და აქტივობა, რომლის მიზანიც იქნება მოუწოდოს
ახალგაზრდებს შეიმეცნონ ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში
ცხოვრების სასიცოცხლო მნიშვნელობა, ამავდროულად იზრუნონ
გარემოს დაცვაზე.

ივნისი

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტ
ეტი

700,0

7

ახალგაზრდობის
საერთაშორისო დღის
აღნიშვნა

ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით
მოეწყობა 2017 წლის აღნიშნული დღესთან დაკავშირებით
მთავარი მესიჯის შესახებ აქტივობების დაგეგმვა, აგრეთვე
მოეწყობა საზეიმო, გასართობი ღონისძიებები;

აგვისტო

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტ
ეტი

1800,0

8

სამოყვარული ცეკვის
ჯგუფების კონკურსი,
ცეკვები უნდა
გამოხატავდეს
გარკვეული სახის
პრობლემებს და
სოციალურ
მხარდაჭერას

აქტივობის მიზანია, რომ ცეკით ნაჩვენები იყოს სოციუმში
არსებული სხვადასხვა სახის პრობლემები მაგ. სიღარიბე,
ძალადობა, ნარკომანია, უმუშევრობა. . . ახალგაზრდებმა იგრძნონ
სოციალური პასუხისმგებლობისა და მხარდაჭერის მნიშვნელობა

ხელვაჩაურის
სექტემბერი მუნიციპალიტ
ოქტომბერი
ეტი

2000,0

აპრილი

შენიშვნა

ახალგაზრდების 10
ინიციატივა თემების
განვითარებისთვის

ახალგაზრდულ საქმეთა განხყოფილებასთან შეიქმნება
"ახალგაზრდა მრჩეველთა კლუბი", სადაც გაწევრიანდებიან
ადგილობრივი ახალგაზრდების სხვადსხვა სოფლებიდან, მათ
ჩაუტარდებათ საორიენტაციო ტრენინგი იმის შესახებ თუ როგორ
უნდა დაგეგმონ ადგილობრივ თვითმმართველობაში
ხელვაჩაურის
წლის
ინიციატივების წარდგენა და შემდგომ აღნიშნული
მუნიციპალიტ
განმავლობაში
ინიციატივების განხორციელება, ამისთვის ისინი შეადგენენ
ეტი
პროექტებს, ფასილიტატორის დახმარებით, ხოლო შემდგომ მათ
მიერ წარმოდგენილი და დამუშავებული პროექტები
დაფინანსდება, რომელიც განხორციელდება მუნიციპალიტეტის
10 ტერიტორიულ ერთეულში.

4400,0

10

კინოჩვენებების
მოწყობა და განხილვა

წლის მანძილზე მოეწყობა კინოჩვენებები და კინო განხილვები,
რომელსაც გაუძღვებიან მოწვეული კინომცოდნეები. პროექტის
ბოლოს, კინომოყვარულ ახალგაზრდებს წახალისების მიზნით
საჩუქრად გადაეცემათ კინოთეატრში ფილმზე დასასწრები
ბილეთები

ხელვაჩაურის
წლის
მუნიციპალიტ
განმავლობაში
ეტი

800,0

11

ფოტო, ხატვისა და
ესეების კონკურსების
ჩატარება

ფოტოგრაფიით, მხატვრობით და ესეების წერით
დაინტერესებული ახალგაზრდებისათვის მოეწყობა კონკურსები,
საუკეთესო ნამუშევრების ავტორებს გადაეცემათ საჩუქრები;
დაიბეჭდება ფლაერები, სადაც შევა საუკეთესო ნამუშევრები;

ხელვაჩაურის
სექტემბერი მუნიციპალიტ
ოქტომბერი
ეტი

3000,0

მხიარულთა და საზრიანთა თამაშებით დაინტერესებული
ახალგაზრდებისათვის ჩატარდება ჩემპიონატი. ჩამოყალიბდება
სათემო გუნდები, რომლებიც ერთმანეთს შეეჯიბრებიან,
გამარჯვებულ გუნდებს გადაეცამთა საჩუქრები; მონაიწლეობას
მიიღებს 100 ახალგაზრდა;

ხელვაჩაურის
ოქტომბერი მუნიციპალიტ
ნოემბერი
ეტი

6500,0

წლის
განმავლობაში

მარშუტის
მიხედვით

6000,0

ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების საქმიანობის გაცნობისა
და ახალგაზრდების გააქტიურებისა და მეტი ჩართულობის
მიზნით, მოეწყობა მუნიციპლაიტეტის სხვადასხვა სოფლებში
გასვლა და ახალგაზრდებთან საინფორმაციო შეხვედრები

ნოემბერი

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტ
ეტი

400,0

ახალგაზრდების დასაქმებისთვის მომზადების ხელშეწყობის
მიზნით, განხორციელდება კომპიუტერული პროგრამების
შემსწავლელი კურსი

ნოემბერი

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტ
ეტი

1000,0

ხელვაჩაურის
წლის
მუნიციპალიტ
განმავლობაში
ეტი

1300,0

9

მხიარულთა და
12 საზრიანთა თამაშების
ჩატარება

აქტიური
წლის მანძილზე სხვადასხვა პროექტებში გამარჯვებული
13 ახალგაზრდებისათვის
ახალგაზრდების წახალისების მიზნით მოეწყობა ექსკურსიები
ექსკურსიების მოწყობა
ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტის
სოფლებში
14
საინფორმაციო
შეხვედრები
ახალგაზრდებთან
კომპიუტერული
15 პროგრამების
შემსწავლელი კურსი
შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე
16 პირთა ინკლუზიასთან
დაკავშირებული
აქტივობები

ჩატარდება საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრები და აქტივობები
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდების
ადვოკატირების, მათი უფლებების დაცვისა და საზოგადოებაში
ინტეგრაციის მიზნით

”ხელვაჩაურის
ახალგაზრდობის
ცენტრი” ბუკლეტის,
17
ბლოკნოტებისა და
საწერკალმების
დამზადება.

დამზადდება ახალგაზრდობის ცენტრის მიერ 2017 წელს გაწეული
საქმიანობის ამსახველი ფლაერები, რომელსაც თავისთავად
ანგარიშის სახეც ექნება, აგრეთვე, ცენტრის
პოპულარიზაციისათვის დამზადდება ახალგაზრდობის ცენტრის
ლოგოს გამოსახულებით საწერკალმები, ბლოკნოტები და
სამაჯურები, რომლებიც ძალიან მოთხოვნადია ახალგაზრდების
მხრიდან

დეკემბერი

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტ
ეტი

1500,0

ხელვაჩაურის
ახალგაზრდულ
საქმეთა განყოფილების
18
(ახალგაზრდობის
ცენტრის) დაარსებიდან
5 წლის შესრულების

მოეწყობა საანაგრიშო შეხვედრა ახალგაზრდობის ცენტრის 2017
წელს განხორციელებული საქმიანობის შესახებ, გადაღებული
იქნება აგრეთვე ვიდეო კლიპი, რომელშიც ასახული იქნება
გაწეული მუშაობა.

დეკემბერი

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტ
ეტი

1200,0

წლის მანძილზე, ხორციელდება ისეთი პროექტებიც რომელიც
იგეგმება გარე ორგანიზაციების მხრიდან, მაგრამ გამიზნულია
ადგილობრივი ახალგაზრდების გააქტიურებაზე, რისთვისაც
ხელვაჩაურის
ტრანსპორტირების ხარჯების დაფინანსების
წლის
მუნიციპალიტ
უზრუნველყოფისთვის მომართავენ მუნიციპალიტეტს. გარდა
განმავლობაში
ეტი
ამისა, ბაზარზე ფასების ზრდის გამო შესაძლებელია დაგეგმილი
ღონისძიებებისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდეს თანხები,
რისთვისაც გამოყენებული იქნება გაუთვალისწინებელი თანხების
რესურსი.

600,0

19

გაუთვალისწინებელი
ხარჯები

სულ ჯამი:

45 000,0

