
დასახელება სულ 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 1,877,600 403,700 491,300 491,300 491,300

სულ ბიუჯეტი: 1,877,600 403,700 491,300 491,300 491,300

დასახელება სულ 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი

ერთჯერადი თავისუფალი პროექტები 570,000 120,000 150,000 150,000 150,000

ახალგაზრდობის კლუბების მხარდაჭერა 250,000 55,000 65,000 65,000 65,000

სტუდენტური დღეები 164,000 38,000 42,000 42,000 42,000

მხიარული რეგიონი 66,900 16,500 16,800 16,800 16,800

ინტელექტუალური თამაშები 104,000 26,000 26,000 26,000 26,000

უცხოეთში სხვადასხვა ტრენინგ სემინარებსა და
კონფერენციებში მონაწილე სტუდენტ ახალგაზრდების
ხელშეწყობა

261,000 51,000 70,000 70,000 70,000

ფორუმი ,,რეგიონის განვითარება და ახალგაზრდობის
როლი"

103,000 22,000 27,000 27,000 27,000

„მან-სან-კანის„ შავი ზღვის ლიგა 117,000 27,000 30,000 30,000 30,000

ახალგაზრდული საზაფხულო ბანაკი 192,500 36,500 52,000 52,000 52,000

ქალაქური თამაშები ,,City game" 49,200 11,700 12,500 12,500 12,500

სულ პროგრამა 1,877,600 403,700 491,300 491,300 491,300

პროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, რეგიონის
ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების
გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით.

პროგრამის აღწერა:

ახალგაზრდული კავშირების მხარდაჭერა და წახალისება, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, თავისუფალი დროის
შინაარსიანად და ეფექტურად ხარჯვის ორგანიზება, რეგიონის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი
პოტენციალის გამოვლენა, ფორმირება და სრულყოფა.
ახალგაზრდა და ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა.
განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენისათვის
ხელშეწყობა, ახალგაზრდული დღეების, თამაშობების ორგანიზებაში დახმარების აღმოჩენა.

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:                                  2015-2018  წლები

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  061203

პროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი

პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:
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აჭარის ა/რ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი ახალგაზრდები ჩართული არიან ცნობიერების ამაღლების, ინტელექტის
განვითარების ღონისძიებებში

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

2014 წელს ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ჩართული იყო დაახლოებით 2145 მონაწილე ღონისძიებებს ესწრებოდა 12500
ახალგაზრდა

მიმიდნარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

მიმდინარე წელს ჩატარდება არანაკლებ 10 ღონისძიება, რომელშიც ჩართულია არანაკლებ 2293 მონაწილე,
ღონისძიებებს დაესწრება არანაკლებ 16550 ახალგაზრდა

ახალგაზრდული საზაფხულო ბანაკი

ქალაქური თამაშები ,,City game"

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

დასახელება

ერთჯერადი თავისუფალი პროექტები

ახალგაზრდობის კლუბების მხარდაჭერა

სტუდენტური დღეები

ინტელექტუალური თამაშები

უცხოეთში სხვადასხვა ტრენინგ სემინარებსა და კონფერენციებში
მონაწილე სტუდენტ ახალგაზრდების ხელშეწყობა

ფორუმი ,,რეგიონის განვითარება და ახალგაზრდობის როლი"

„მან-სან-კანის„ შავი ზღვის ლიგა

მხიარული რეგიონი
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ფორმა # 2.2
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

2015 2016 2017 2018

ღონისძიება - ,,ერთჯერადი
თავისუფალი პროექტი''-ს
ფარგლებში  წლის განმავლობაში
დაფინანსდება არანაკლებ 20
თავისუფალი პროექტი

წლის
განმავლობაში
დაფინანსდება
დაახლოებით 20-
მდე თავისუფალი
პროექტი

წლის
განმავლობაში
დაფინანსდება
დაახლოებით 30-
მდე თავისუფალი
პროექტი

წლის
განმავლობაში
დაფინანსდება
დაახლოებით 30-
მდე თავისუფალი
პროექტი

წლის
განმავლობაში
დაფინანსდება
დაახლოებით 30-
მდე თავისუფალი
პროექტი

რაოდენობა

აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის
საქმეთა დეპარტამენტის ახალგაზრდობის
საქმეთა განყოფილება, საინიციატივო
ჯგუფები, ფიზიკური პირები და
არასამთავრობო ორგანიზაციები

აჭარის სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა
დეპარტამენტი

ხელშეკრულება
მიღება ჩაბარების
აქტი

ახალგაზრდობის კლუბების
მხარდაჭერის ღონისძიება
ჩატარდება არანაკლებ 43- ჯერ,  5
სახეობაში (ლიტერტურული
კლუბი, ხელოვანთა კლუბი,
სადისკუსიო კლუბი,
შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე პირთა კლუბი,
გამომგონებელთა კლუბი)

ღონისძიებაში
მონაწილეობას
მიიღებს
არანაკლებ
350 მონაწილე

ღონისძიებაში
მონაწილეობას
მიიღებს არანაკლებ
400 მონაწილე

ღონისძიებაში
მონაწილეობას
მიიღებს
არანაკლებ
400 მონაწილე

ღონისძიებაში
მონაწილეობას
მიიღებს
არანაკლებ
400 მონაწილე

რაოდენობა

აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის
საქმეთა დეპარტამენტის ახალგაზრდობის
საქმეთა განყოფილება,  სკოლების
ადმინისტრაცია, რესურსცენტრები,
მუნიციპალიტეტების ახალგაზრდული
ცენტრები და აჭარის უმაღლესი
სასწავლებელბის ადმინისტრაცია

აჭარის სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა
დეპარტამენტი

ხელშეკრულება
მიღება ჩაბარების
აქტი

სტუდენტური დღეებში ჩართული
500 მონაწილე

ღონისძიებაში
მონაწილეობას
მიიღებს
არანაკლებ
500 მონაწილე

ღონისძიებაში
მონაწილეობას
მიიღებს არანაკლებ
550 მონაწილე

ღონისძიებაში
მონაწილეობას
მიიღებს
არანაკლებ
550მონაწილე

ღონისძიებაში
მონაწილეობას
მიიღებს
არანაკლებ
550 მონაწილე

რაოდენობა

აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის
საქმეთა დეპარტამენტის ახალგაზრდობის
საქმეთა განყოფილება,  აჭარის
აკრედიტირებული უმაღლესი
სასწავლებლები და სტუდენტური
თვითმმართველობები

აჭარის სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა
დეპარტამენტი

ხელშეკრულება
მიღება ჩაბარების
აქტი

მხიარული რეგიონის
ღონისძიებას აქვს
მოსამზადებელი ერთ ეტაპი და
ერთიფინალური თამაში,
გაზაფხულის სეზონი.
ღონისძიებას ესწრება არანაკლებ
650 ახალგაზრდა

ღონისძიებაში
მონაწილეობას
მიიღებს
არანაკლებ
650 მონაწილე

ღონისძიებაში
მონაწილეობას
მიიღებს არანაკლებ
670 მონაწილე

ღონისძიებაში
მონაწილეობას
მიიღებს
არანაკლებ
670 მონაწილე

ღონისძიებაში
მონაწილეობას
მიიღებს
არანაკლებ
670 მონაწილე

რაოდენობა

აჭარის სპორტისა ახალგაზრდულ საქმთა
დეპარტამენტის ახალგაზრდული
განყოფილება, მუნიციპალიტეტების
ახალგაზრდული ცენტრები და აჭარის  მან-
სან-კანის ფედერაცია

აჭარის სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა
დეპარტამენტი

ხელშეკრულება
მიღება ჩაბარების
აქტი

ინტელექტუალური თამაშები
ტარდება 3 ეტაპად წლის
განმავლობაში, ღონისძიებას
დაესწრება არანაკლებ 3000
ახალგაზრდა, მონაწილეობას
მიიღებს არანაკლებ 746 მონაწილე

ღონისძიებაში
მონაწილეობას
მიიღებს
არანაკლებ
746 მონაწილე

ღონისძიებაში
მონაწილეობას
მიიღებს არანაკლებ
746 მონაწილე

ღონისძიებაში
მონაწილეობას
მიიღებს
არანაკლებ
746მონაწილე

ღონისძიებაში
მონაწილეობას
მიიღებს
არანაკლებ
746 მონაწილე

რაოდენობა

აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის
საქმეთა დეპარტამენტის ახალგაზრდობის
საქმეთა განყოფილება, სკოლების
ადმინისტრაცია,რესურსცენტრები და
მუნიციპალიტეტების ახალგაზრდული
ცენტრები

აჭარის სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა
დეპარტამენტი

ხელშეკრულება
მიღება ჩაბარების
აქტი

ტრენინგებიდან და
სემინარებიდან დაბრუნებული
ახალგაზრდები მოახდენენ
საზღვარგარეთ მიღებული
ცოდნისა და გამოცდილების
რეალიზებას ჩვენ რეგიონში, 51
სტუდეტი

ღონისძიებაში
მონაწილეობას
მიიღებს
არანაკლებ
51 სტუდენტი

ღონისძიებაში
მონაწილეობას
მიიღებს
არანაკლებ60სტუდ
ენტი

ღონისძიებაში
მონაწილეობას
მიიღებს
არანაკლებ60
სტუდენტი

ღონისძიებაში
მონაწილეობას
მიიღებს
არანაკლებ60სტუ
დენტი

რაოდენობა

აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის
საქმეთა დეპარტამენტის ახალგაზრდობის
საქმეთა განყოფილება,  აჭარის სტუდენტ-
ახალგაზრდობა.

აჭარის სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა
დეპარტამენტი

ხელშეკრულება
მიღება ჩაბარების
აქტი

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო

ორგანიზაცია)

მოგროვების
მეთოდი

ახალგაზრდული
ღონისძიებების

განხორციელებაში
ჩართული

ახალგაზრდობა

მოსალოდნელი
შედეგი

შედეგის ინდიკატორები გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო
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ფორუმი ,,რეგიონის განვითარება
და ახალგაზრდობის როლი"
ჩართული 50 მონაწილე

ღონისძიებაში
მონაწილეობას
მიიღებს 50
მონაწილე

ღონისძიებაში
მონაწილეობას
მიიღებს 60
მონაწილე

ღონისძიებაში
მონაწილეობას
მიიღებს 60
მონაწილე

ღონისძიებაში
მონაწილეობას
მიიღებს 60
მონაწილე

რაოდენობა

აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის
საქმეთა დეპარტამენტის ახალგაზრდობის
საქმეთა განყოფილება, აჭარის
აკრედიტირებული უმაღლესი
სასწავლებლები და მუნიციპალიტეტების
ახალგაზრდული ცენტრები

აჭარის სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა
დეპარტამენტი

ხელშეკრულება
მიღება ჩაბარების
აქტი

ღონისძიების ფარგლებში
ახალგაზრდებს საშუალება
მიეცემათ მთელი წლის
განმავლობაში დაგროვებული
ცოდნა, ენერგია და
შესაძლებლობები წარმოაჩინონ
ახალი, კრეატიული ფორმით.
საერთაშორისო პროექტ „შავი
ზღის ლიგის“ ბენეფიციარებს
წარმოადგენენ საქართველოს
უმაღლესი სასწავლებლების
სტუდენტები. ღონისძიებაში
მონაწილეობას იღებს აჭარის
უმაღლესი სასწავლებლის
სტუდენტები და მოწვეული
სტუდენტური გუნდები
სხვადასხვა ქალაქებიდან, სულ
პროექტში ჩართული იქნება 10-
მდე გუნდი.

პროექტში
ჩართული იქნება
არანაკლებ 100
მონაწილე

პროექტში
ჩართული იქნება
არანაკლებ 110
მონაწილე

პროექტში
ჩართული იქნება
არანაკლებ 110
მონაწილე

პროექტში
ჩართული იქნება
არანაკლებ 110
მონაწილე

რაოდენობა

აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის
საქმეთა დეპარტამენტის ახალგაზრდობის
საქმეთა განყოფილება, სკოლების
ადმინისტრაცია,რესურსცენტრები და
მუნიციპალიტეტების ახალგაზრდული
ცენტრები

აჭარის სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა
დეპარტამენტი

ხელშეკრულება
მიღება ჩაბარების
აქტი

"ახალგაზრდული საზაფხულო
ბანაკი" მონაწილეობას იღებს 50
სტუდენტი. შერჩევის
კრიტერიუმები იქნება
სტუდენტების სამოტივაციო
წერილი.

პროექტში
ჩართული იქნება
50 მონაწილე

პროექტში
ჩართული იქნება
60 მონაწილე

პროექტში
ჩართული იქნება
60 მონაწილე

პროექტში
ჩართული იქნება
60 მონაწილე

რაოდენობა

აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის
დეპარტამენტის ახალგაზრდობის საქმეთა
განყოფილება, აჭარისა და საქართველოს
უმაღლესი სასწავლებლების
სტუდენტები,საჯარო სკოლის
ადმინისტრაციები

აჭარის სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა
დეპარტამენტი

ხელშეკრულება
მიღება ჩაბარების
აქტი

ქალაქური თამაშები "city
game"სადაც ჩართული იქნება
აჭარაში მცოხვრები სტუდენტ
ახალგაზრდები,რომელთა
საერთო რაოდენობა იქნება
არანაკლებ 500 ახალგაზრდა

პროექტში
ჩართული იქნება
500 მონაწილე

პროექტში
ჩართული იქნება
550 მონაწილე

პროექტში
ჩართული იქნება
550მონაწილე

პროექტში
ჩართული იქნება
550 მონაწილე

რაოდენობა

აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის
საქმეთა დეპარტამენტის ახალგაზრდობის
საქმეთა განყოფილება, აჭარის
აკრედიტირებული უმაღლესი
სასწავლებლები და საჯარო სკოლები

აჭარის სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა
დეპარტამენტი

ხელშეკრულება
მიღება ჩაბარების
აქტი

ახალგაზრდული
ღონისძიებების

განხორციელებაში
ჩართული

ახალგაზრდობა
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