
მერის სათათბირო ორგანოს - 
ახალგაზრდული საბჭოს დაფუძნება 

 

   

 

 



პროექტის მიზანი 

     

    ახალგაზრდა ელექტორატის სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობისა და კვალიფიკაციის გაზრდა, 
ადგილობრივ ხელისუფლებასთან სისტემატური 
ინსტიტუციური თანამშრომლობის გზით.  

 

 



სამიზნე   ჯგუფი  

50 სტუდენტი საქართველოს შემდეგ ქალაქებში:  

 

 ზუგდიდი 

 ახალციხე 

 გორი 

 ქუთაისი 

 თელავი 



პროექტის ამოცანები 

•  ახალგაზრდების მომზადება ადგილობრივ ხელისუფლებასთან 
კვალიფიციური თანამშრომლობისთვის  და სამოქალაქო 
ჩართულობისთვის; 

 

•  ადგილობრივი მმართველობის ანგარიშვალდებულების გაზრდა 
ახალგაზრდებთან ინსტიტუციური, გრძელვადიანი 
თანამშრომლობის გზით; 

 

• საზოგადოებისთვის ზუსტი და ხარისხიანი ინფორმაციის 
მიწოდება ქალაქის მერსა და ახალგაზრდებს შორის 
თანამშრომლობის შესახებ. 

 

 



პროექტის აქტივობები      

 
 ახალგაზრდების 10 წევრიანი საინიციატივო ჯგუფების ჩამოყალიბება 

თითოეულ ქალაქში; 
 
  მერთან თანამშრომლობისთვის საინიციატივო ჯგუფების მომზადება 

(სამუშაო შეხვედრები, კონსულტაციები, ინიციატივების დამუშავება); 
 

 საინიციატივო ჯგუფების პირველი შეხვედრა ქალაქის მერთან, 
ინიციატივების წარდგენა; 

 
 საინიციატივო ჯგუფების მიერ მერთან სათანამშრომლოდ შერჩეული 

თემის სიღრმისეული დამუშავება; 
 

 საინიციატივო ჯგუფების მეორე შეხვედრა მერთან და ახალგაზრდული 
საბჭოს დაფუძნება; 

 
 პროექტის მონაწილეების მიერ ბლოგების მომზადება სამუშაო პროცესის 

შესახებ; 
 

 პროექტის მონაწილეების შეკრება თბილისში და მათი საქმიანობის 
პრეზენტაცია.  
 

 
 
 

     
    
 
 



პროექტის  შედეგები 

 
• 50 ახალგაზრდის მომზადება მერთან კვალიფიციური 
თანამშრომლობისთვის; 

 

• 25 მულტიმედიური პროდუქტი; 

 

• 4 ახალგაზრდული საბჭოს დაფუძნება; 

 

• საბჭოს დებულების შექმნა. 



 

ქუთაისი 
 

5 ღია ბიბლიოთეკის განთავსება პარკებსა და სკვერებში 



 

თელავი 
 

ელენე  ახვლედიანის  10 ნამუშევრის  განთავსება  რკინის 
მოლბერტებზე თელავის   ქუჩებსა   და  ბაღებში 



ახალციხე 

  WI-FI ცენტრალურ პარკში 

 პარკის შემდგომი კეთილმოწყობა (გამწვანება, სკამები, 
ნაგვის ურნები) 

 

 



ზუგდიდი 
 

მრავალფუნქციური სტენდი ქალაქის ცენტრში 



გორი 

 
 უფასო ინტერნეტმომსახურება “ახალბაღში”;  

 
 ხალხმრავალ  და ტურისტებისთვის ხელმისაწვდომ ადგილას  

სამი სანიტარული პუნქტის გახსნა (საშხაპე კაბინები, ბარგის 
შემნახველი საკნები და საპირფარეშოები);  
 

 მერიის, საკრებულოს, საზოგადოების და კერძო კომპანიების 
მონაწილეობით ქალაქში 22:00-ზე ერთი წრიული რეისის 
დანიშვნის საკითხის განხილვა. 

 
 

     ახალგაზრული საბჭოს წევრები აგრძელებენ მუშაობას 
მიუსაფარ ძაღლებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. 

 
 

 
 
 



პროექტის მდგრადობა 
 
 

• პროექტი აგრძელებს სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის 
მიერ გასული წლის გაზაფხულზე სსიპ საარჩევნო სისტემების 
განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის 
მხარდაჭერით განხორციელებულ პროექტს - „ინფორმირებული 
ახალგაზრდა ამომრჩეველი“, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა 
ადგილობრივი ახალგაზრდებისა და მომავალი მერების 
თანამშრომლობას. 

 
• ახალგაზრდული საბჭოს დებულების თანახმად, ქალაქის მერი 

პასუხისმგებლობას იღებს, სულ მცირე, თვეში ერთხელ შეხვდეს 
საბჭოს, ითანამშრომლოს მასთან და კონკურსის საფუძველზე ექვს 
თვეში ერთხელ განაახლოს საბჭოს შემადგენლობის ნახევარი. 

 
• 5 სამიზნე ქალაქში საბჭო გახდება დასაყრდენი წინასაარჩევნო 

პერიოდში ახალგაზრდების ცნობიერების ზრდისა და სამოქალაქო 
ჩართულობის კუთხით. 
 

 
 



გმადლობთ ყურადღებისთვის! 


