


კულტურის,  განათლების,  სპორტისა  და 
ახალგაზრდულ  საქმეთა   სამსახური

განათლებისა და  ახალგაზრდულ  საქმეთა განყოფილება



პრიორიტეტები

• სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა;
• პროფესიული განათლებისა და დასაქმების ხელშეწყობა;

• მასობრივი  ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება; 
•ცხოვრების ჯანსაღი  წესის პოპულარიზაცია ახალგაზრდებში;

• ნიჭიერი ახალგაზრდების და ახალგაზრდული ინიციატივების ხელშეწყობა;
•დაქვემდებარებული საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.



პროექტების   დაფინანსება 

• 2018 წელს პრიორიტეტების შესაბამისად დაფინანსდა 95 საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული 

ინიციატივა;

• დაფინანსდა ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული ფორუმები, ფესტივალები, 

ვორქშოფები, კონფერენციები, ჰაკათონები, საზაფხულო სკოლები, სიმპოზიუმები, ბანაკები,  

სალაშქრო   და  საჯომარდო ტურები;

• პროექტების  დაფინანსების  მიზნით სამსახურმა საკრებულოს დადგენილების შესაბამისად შექმნა 

კომისია, რომელიც განიხილავს ახალგარზდული და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების 

ინიციატივებს.



    თბილისის ახალგაზრდობის ფორუმი 2018

თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების 

გაერთიანების ორგანიზებით „თბილისის ახალგაზრდობის ფორუმი 2018“ ჩატარდა. 

ფორუმის მიზანი იყო:

• მუნიციპალური პრიორიტეტების განსაზღვრაში და პროგრამების განხორციელებაში ახალგაზრდული და სამოქალაქო ორგანიზაციების 

მონაწილეობის ხელშეწყობა; 

• თბილისში განათლებისა და ახალგაზრდობის სფეროს განვითარების მიზნით ერთობლივი პროგრამების დაგეგმვა და ერთიანი სამოქმედო გეგმის 

შემუშავება;

•  ახალგაზრდების საჭიროებებზე ორიენტირებული მუნიციპალური ახალგაზრდული პროგრამების და სერვისების განხორციელება.



მულტიფუნქციური 
საზოგადოებრივი   ცენტრები

➢ სპორტული დარბაზები;

➢ საცურაო აუზი;

➢ მედიათეკა;

➢ საკონფერენციო  დარბაზები;

➢ სატრენინგო  ოთახები;



ინფრასტრუქტურული  პროექტები

▪  

სასახლის ინფრასტრუქტურის განვითარება:
➢ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის გათბობისა  და გაგრილების  სისტემის  მონტაჟი და  ელექტროსისტემის 

სრული რეაბილიტაცია - 846 439 ლარი.

➢ შენობის  გამაგრება და რეკონსტრუქციის პროექტების მომზადება, საკონფერენციო   დარბაზების და სასწავლო  ოთახების 

მოდერნიზება;

➢ დასრულდა სარემონტო სამუშაოები სპორტული დარბაზის გასახდელში.

   სასახლის  ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით გამოიყო 1 200 000 ლარი.

➢ ა(ა)იპ „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის“ ჩუღურეთის ფილიალს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა. 



პროფესიული განათლება და დასაქმების    ხელშეწყობა
დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდა პროფესიული  გადამზადების პროგრამა  „ისწავლე  და  დასაქმდი“

➢ სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების    (იკაროსი, მერმისი, სპექტრი)   ბაზაზე  მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით 1400 -მდე  სამსახურის 

მაძიებელი  მოქალაქე   გადამზადდა.

➢   კურსდამთავრებულთა სტატისტიკა დასაქმების მაღალია და შეადგენს   70%-ს.

➢ პროგრამის ბიუჯეტი იყო 180 00 ლარი.

  

სპეციალობები:

➢ მზარეული;

➢ სასტუმროს საქმის მწარმოებელი;

➢ სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი;

➢ ელექტრიკოსი;

➢ ფართო პროფილის მშენებელი;

➢ მძიმე ტექნიკის ოპერატორი;

➢ ბარმენი;

➢ სარესტორნო საქმის მწარმოებელი;

➢ შემდუღებელი.



სტუდენტების  სწავლის დაფინანსება

➢ 2018  წელს   სოციალურად  დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების 

ხელშწყობის პროგრამის ბიუჯეტი გაიზარდა 200 000  ლარით და შეადგინა 1 

400 000 ლარი;

➢ სწავლის დაფინანსება გაიზარდა 100%-მდე (სტუდენტები სახელმწიფო 

სასწავლო გრანტის ფარგლებში სარგებლობენ 50; 70; 100%-იანი 

გრანტით);

➢ 2018 წელს დაფინანსდა 1974 სოციალურად დაუცველი სტუდენტი 

(ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა).



სტიპენდიები მაგისტრანტებისთვის

2017 - 2018  სასწავლო   წელს   გაიზარდა წარმატებული  მაგისტრანტების რიცხვი  2-ჯერ  და                     

500-მდე წარჩინებული   მაგისტრანტი მიიღებს  თბილისის  მერიის   სტიპენდიას (სემესტრული სტიპენდია 

562,50 ლარი).



ინკლუზიური   განათლების  ხელშეწყობა

➢ პროგრამის   ფარგლებში  ქ. თბილისის  მერიამ შეიძინა  6  ახალი   ადაპტირებული მიკროავტობუსი  და  სსსმ  მოსწავლეების 

საჯარო სკოლებში  ადაპტირებული  ტრანსპორტით  მომსახურება  დაიწყო;

➢ ადაპტირებული ტრანსპორტი ემსახურება თბილისის  10 რაიონში,  21  საჯარო სკოლის 60-ზე  მეტ სსსმ მოსწავლეს;

➢ ადაპტირებული მიკროავტუბუსები პარასპორტის განვითარების ცენტრის ბაზაზე დამატებით ემსახურება პარასპორტსმენებს და 

სხვადასხვა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით.



ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა

➢ „ინტელექტუალური დარღვევების მქონე ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების ხელშეწყობა“ - პროექტის ფარგლებში მოხდა 3 მეთოდოლოგოიური 

სახელმძღვანელოს ბეჭდური გამოცემა და უფასო გავრცელება მშობლებში, სპეციალისტებში;

➢ „ხის კუბურები ქართული ანბანითა და ბრაილის შრიფტით უსინათლო და მცირემხედველი ბავშვებისათვის“ - პროექტის ფარგლებში ეკოლოგიურად 

სუფთა მასლისგან შეიქმნა ხის კუბურები ქართული ანბანითა და ბრაილის შრიფტით. აღნიშნული ხის კუბები უსინათლო მოსწავლეებს/მშობლებს 

გაუადვილებთ ქართული ანბანის შესწავლის პროცესს;

➢ ჟურნალ „სინათლის“  პროექტი - უსინათლო და მცირემხედველ მკითხველთა ინფორმირებასა და ინტელექტუალური დონის ამაღლების, 

შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული მხედველობის პრობლემების მქონე პირების ხელშეწყობის მიზნით გამოიცემა ყოველთვიური ჟურნალი 

„სინათლე“ ბრაილის შრიფტით.



სკოლების გამოფენა 2018

საქალაქო სამსახურის მხარდაჭერით  სკოლების პირველი გამოფენა გაიმართა. გამოფენაში მონაწილეობდნენ:

➢  კერძო სკოლები;

➢  სკოლამდელი მოსამზადებელი ცენტრები;

➢  სპეციალიზებული სკოლები (მუსიკალური, სამხატვრო, სპორტული და ა.შ. );

➢  ენის ცენტრები;

➢  საზაფხულო სკოლები, საკვირაო სკოლები;

➢ გასართობი და შემეცნებითი ცენტრები. 

გამოფენის ფარგლებში პატარა სტუმრებს შეეთავაზათ სხვადასხვა სახის მასტერკლასები, არქეოლოგიური გათხრების იმიტაცია, პლანეტარიუმი, 

შემეცნებითი კუთხეები და სხვა გასართობი აქტივობები.



ფესტივალი „თბილისი“

საქალაქო სამსახურის ინიციატივით 28 აპრილს, ლისის ტბაზე გაიხსნა ახალგაზრდული ფესტივალი „თბი-ლისი“, რომელიც ემსახურება ჯანსაღი ცხოვრების წესის 

დამკვიდრებას, ახალგაზრდების დასვენებისთვის, გართობის, სპორტული აქტივობისთვის საჭირო გარემოს შექმნასა და ახალგაზრდული ბენდების, მეწარმეების  

ხელშეწყობას. ფესტივალი მთელი ზაფხულის განმავლობაში მიმდინარეობდა და თითოეულ ღონისძიებაში 5000-მდე  ახალგაზრდა მონაწილეობდა.

სპორტის სახეობები:

➢ მინი გოლფი;

➢ მაგიდის ჩოგბურთი;

➢ ამერიკული ფეხბურთი;

➢ მკლავჭიდი;

➢ კლდეზე ცოცვა;

➢ ფრისბი;

➢ კარატე;

➢ ბოჩა და სხვა.

ახალგაზრდული ბენდები და 

შემსრულებლები:

➢ „რეზო და ბავშები“;

➢ „სალიო“;

➢ „არა“;

➢ ნოდიკო ტატიშვილი;

➢ “Moku Moku” და სხვა.

ფესტივალის ფარგლებში მოეწყო არტ-მარკეტები, გამოფენები, 
ფერების ფესტივალი.



   მასობრივი   ახალგაზრდული პროგრამები -
საზაფხულო სკოლები და ბანაკები

2018    წელს   პირველად  მასშტაბურად  განხორციელდა  თემატური  საზაფხულო    სკოლები და  ბანაკები, რომელშიც 

ართული იყო 2 000-მდე ახალგაზრდა.

 ბანაკების და საზაფხულო სკოლების თემატიკა: 

➢ მეწარმეობა;

➢ ინოვაციები;  

➢ ტექნოლოგიები;

➢ ხელოვნება;

➢ მოხალისეობა.

 



  მასობრივი   ახალგაზრდული პროგრამები - სალაშქრო 
და საჯომარდო ტურები

ლაშქრობებსა  და  საჯომარდო  ტურებში მონაწილეობა მიიღო   1 500 - ზე   მეტმა ახალგაზრდამ. 

 სალაშქრო ტურები გაიმართა შემდეგ მარშრუტებზე:

➢ ბეთანია; 

➢ ჭილის ტბა; 

➢ კიკეთი; 

➢ ბირთვისი; 

➢ ჯვარის ტბა; 

➢ კოჯორი;

➢ ნათლისმცემლის მთა; 

➢ წოდორეთი; 

➢ ძეგვი;

➢ კუს ტბა;

➢ ლისი; 

➢ უძოს მონასტერი;

➢ ვერეს ხეობა.



  თბილისის სტუდენტური ფესტივალი 2018

➢ 2018 წელს ფესტივალს კულტურული მიმართულებაც დაემატა. მისი შემადგენელი ნაწილი სტუდენტური თეატრების თბილისის 

საერთაშორისო ფესტივალი „ნიღაბი 2018“ იყო. 

➢ მასშტაბური შეჯიბრები გაიმართა სპორტის ექვს სახეობაში.

➢ „თბილისის სტუდენტური ფესტივალი“, მერიის ხელშეწყობით, მომდევნო წლებში კიდევ უფრო მასშტაბური იქნება.

„თბილისის სტუდენტური ფესტივალი 2018“ - მასშტაბურ სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებს მოიცავდა და 

მასში დედაქალაქში არსებული 23 სახელმწიფო და კერძო უმაღლესი სასწავლებლების 30 000-ზე მეტი სტუდენტი 

მონაწილეობდა



ქუჩის ხელოვნების ხელშეწყობა

2018 წელს დაიწყო ახალგაზრდული ფესტივალების განხორციელება ქუჩის ხელოვნების ხელოვნების მიმართულებით. 
ქართველი და უცხოელი მხატვრების მონაწილოებით განხორციელდა  გრაფიტის ფესტივალები, მოიხატა მიწისქვეშა 

გადასასვლებები, შეიქმნა თავისუფალი ხატვის პლატფორმა.

➢ საქალაქო სამსახურის მხარდაჭერით ჩატარდა ქუჩის ხელოვნების ფესტივალი „ნიკო 2018“, რომლის ფარგლებში, თბილისის მასშტაბით, შვიდ 

ლოკაციაზე მოიხატა ქუჩები;

➢ ჩატარდა ქუჩის ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი, რომლის ფარგლებშიც მოიხატა 

        ბარათაშვილის ხიდის მიმდებარედ არსებული მიწისქეშა გადასასვლელი.



ქუჩის ხელოვნების ხელშეწყობა

2018 წლის 10 ნოემბერს, აღმაშენებლის გამზირზე, პუშკინის სკვერსა და დედაენის ბაღში, ქუჩის მუსიკის დღე გაიმართა. 

ღონისძიების ფარგლებში, საკუთარი შემოქმედებით მსმენელის წინაშე 150-ზე მეტი ქართველი მუსიკოსი წარსდგა. 

პროექტის მიზანი იყო ქუჩის მუსიკით დაინტერესებული ადამიანების ერთმანეთთან დაკავშირება, ახალი შემსრულებლების 

აღმოჩენა და ქუჩის მუსიკის პოპულარიზაცია. ღონისძიებაში მობაწილეობა მიიღეს, როგორც გამოცდილმა, ასევე, 

დამწყებმა შემსრულებლებმა. 



   ოლიმპიადები, კონკურსები და ტურნირები
➢ თბილისის მერიის მხარდაჭერით, დედაქალაქში „ახალგაზრდა ნატურალისტთა მე-6 საერთაშორისო ტურნირი“ გაიმართა. ტურნირი ხუთი დღის 

განმავლობაში მიმდინარეობდა და მასში მონაწილეობა 9 ქვეყნის 15-მა გუნდმა მიიღო. ტურნირის გამარჯვებული გახდა შვეიცარიის გუნდი. 

ბულგარეთისა და საქართველოს გუნდებმა ვერცხლის მედლები მოიპოვეს.

➢ 2018 წლის 14-16 სექტემბერს გაიმართა „თბილისის მეორე საერთაშორისო ღია თასი“. კონკურსში მონაწილეობა მიიღო 15 ქვეყნის 500-მა 

მოაზროვნემ. პროექტის განხორციელებამ ხელი შეუწყო თბილისის და მთლიანად საქართველოს მოაზროვნეთა ჩართვას საერთაშორისო 

ინტელექტუალურ თამაშებში; თბილისის წარმოჩენას, როგორც საერთაშორისო საფესტივალო და საოლიმპიადო ქალაქად.



   ოლიმპიადები, კონკურსები და ტურნირები
➢ ახალგაზრდა არქიტექტორთა თბილისის ოლიმპიადა ჩატარდა თემაზე: „საბჭოთა ავტოფარეხები - ჩვენი პოტენციური 

საზოგადო სივრცე“. პროექტის ფარგლებში არქიტექტურისა და ურბანისტიკის სტუდენტების გუნდებმა (6 გუნდი) 

იმუშავეს სხვადასხვა ლოკაციაზე და შექმნეს საზოგადო სივრცეების განვითარების ალტერნატიული პროექტები 3D 

ფორმატში.

➢ პროექტის “სტუ-ს სტუდენტური დღეები 

2018 - ჯანსაღი ცხოვრებით თავისუფლებისკენ” 

მიზანი იყო სტუდენტებში, ახალგაზრდებში 

ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა; 

სტუდენტური სპორტის განვითარების ხელშეწყობა; შშმ სტუდენტების ინტეგრაცია.



ტექნოლოგიური და ინოვაციური 
პროექტების ხელშეწყობა

• ტექნოლოგიური ბანაკი - „ინოვაცია თბილისისთვის“ მოიცავდა ტრენინგს თემაზე - „როგორ წარვუდგინოთ პროექტი ინვენსტორს“ და 72 საათიან ჰაკათონს სამ 
თემაზე: ინოვაციური პროექტები თბილისისთვის; ენერგო-ეფექტურობა, მწვანე ენერგია, ეკოლოგია; ინოვაცია ტურიზმის განვითარებისთვის;

• „DataFest Tbilisi 2018“ - პროექტი აერთიანებდა ინსპირაციულ გამოსვლებს, ვორქშოპებს და ე.წ. დატათონებს. სპიკერები იყვნენ facebook - ის, Wall street 
Journal- ისა და Deutsche Welle-ს წარმომადგენლები. წარმოდგენილი იყო შემდეგი თემები: მონაცემების კომუნიკაციაში დიზაინის გამოყენება; მონაცემთა 
ჟურნალისტიკა; ფინანსური მონაცემები და ტექნოლოგიები; მონაცემების გამოყენება პოლიტიკასა და მმართველობაში; კიბერუსაფრთხოება და მონაცემები; 
ხელოვნური ინტელექტი და მონაცემთა მეცნიერება; მონაცემების გამოყენება ბიზნესსა და მარკეტინგში;

• „კავკასუს კონი“ - პროექტი „კავკასუს კონი“ გაიმართა 2018 წლის 2-4 ნოემბერს, „თბილისი მოლში“, რომლის ფარგლებში შედგა თანამედროვე ვიზუალური 
ხელოვნებისა და ტექნოლოგიების 3 დღიანი ღონისძიება. პროექტი აერთიანებდა ოთხ მიმართულებას: ანიმაციური ფილმების ფესტივალი; კომპიუტერული 
თამაშების ფესტივალი; ექსპო; ინდუსტრიაში მოღვაწე წამყვანი სპეციალისტების მასტერკლასები. პროექტის ბენეფიციარი იყო 10 000 ადამიანი;

• ციფრული სამიტი “TOUCH” - არის პირველი საერთაშორისო ციფრული კონფერენცია, რომელიც წელს მესამედჩატარდა და მიზნად ისახავდა საერთაშორისო 
გამოცდილების გაზიარებას ლოკალური მარკეტისთვის ისეთი კომპანიებიდან მოწვეული სპიკერების დახმარებით, როგორებიცაა Google, Tripadvisor, National 
Geographic და ა.შ. 



ა(ა)იპ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების
მართვის სააგენტო

2018-2019 სააღმზრდელო წელს თბილისი 11 ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღით შეხვდა. გაიხსნა 9 ახალი საბავშვო ბაღი, ხოლო ორი შენობა კორპუსის 

სახით შეუერთდა მოქმედ ბაღებს. 

➢ ახალი მშენებლობების პარალელურად, სტანდარტულად იგეგმება და ხორციელდება მოქმედი ბაღების ინფრასტრუქტურის სარემონტო 
სამუშაოები, ინდივიდუალური საჭიროების შესაბამისად;

მეთოდისტების პროფესიული გადაზადება:

➢ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებული აღმზრდელ-პედაგოგთა პროფესიული განვითარების 

ტრენინგ-მოდულის შესაბამისად მიმდინარეობს ბაგა-ბაღების მეთოდისტების გადამზადება და პროფესიული განვითარება. 

თბილისის 2 ბაღში საპილოტე პროექტის დაწყება :

➢ სმენის დარღვევების მქონე ბავშვების სასკოლო მზაობის ხელშემწყობის პროგრამა;

➢ მხედველობის დარღვევების მქონე ბავშვების სასკოლო მზაობის ხელშემწყობის პროგრამა.

სულ 180 საბავშვო ბაღი ემსახურება ბავშვებს.

➢ ერთიანი ელექტრონული რეგისტრაციით დარეგისტრირდა 10 711 ბავშვი. 

➢ გაზრდილი მოთხოვნის გათვალისწინებით, საბავშვო ბაგა-ბაღებს დაემატა 7 200-ზე მეტი ადგილი. 

➢ შემუშავდა საბავშვო ბაგა-ბაღებში ბავშვების ჩარიცხვის კრიტერიუმები.



ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის 
ეროვნული სასახლე

მათ შორის აღსანიშნავია:

➢ სასახლის სამუზეუმო  და სხვა სივრცეების კეთილმოწყობა;

➢ 2018 წელს პირველად გაერთიანდა თეატრალური, მუსიკალური, კინო, 

ქორეოგრაფიული და ფოლკლორული ფესტივალები, სახელით - „თაობა“.;

➢ „პიონერფილმი“  საზაფხულო   აკადემიაში  "ENERGY FOR LIFE“;

➢ „პიონერფილმის” ფილმების ჩვენება გერმანიაში;

➢ საერთაშორისო პროგრამა  „აფლატუნის“ ტრენინგი და მრგვალი მაგიდა ფინანსური 

განათლების თემაზე;

➢ განახლებული ასტრონომიის კლასის გახსნა;

➢ სასახლემ მონაწილეობა მიიღო „სკოლების გამოფენა - 2018“ .

2018 წელს სასახლე მოემსახურა - 3 942 ბენეფიციარს, მათ შორის 700 - სოციალურად დაუცველის და 10 - შშმპ 

სტატუსით.

მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში ჩატარდა  349 ღონისძიება. 

აღნიშნულ ღონისძიებებში მონაწილეობა მიიღო ჯამში 31 610- მდე ახალგაზრდამ.

ეროვნული სასახლის მუზეუმი, ამერიკულ კუთხე, პლანეტარიუმი წლის განმავლობაში, სასახლეში რეგისტრირებულ 

ბენეფიციარებთან ერთად, უამრავ იზიტორს მასპინძლობს.



ა(ა)იპ ჩემი ადვოკატი

„იურიდიული კლინიკას“ სამართლებრივი დახმარების მიზნით მიმართა 17 028-მა ფიზიკურმა პირმა.

გაწეულია შემდეგი სამართლებრივი დახმარება: 

➢ ზეპირი კონსულტაცია 12 947;

➢ წერილობითი კონსულტაცია 1 491; 

➢ სამართლებრივი დოკუმენტის შექმნა 2 590.

დაწყებული სასამართლო და ადმინისტრაციული წარმოებებიდან (სულ 2 598 საქმე), წარმატებით დასრულდა 891 და მიმდინარეა 1 341 საქმე. 

აღნიშნულ საქმეეებზე განხორციელდა 173 წარმომადგენლობა.

საგანმანათლებლო მიმართულება  - 2018 წლის განმავლობაში, ორგანიზაციაში პრაქტიკული საგანანათლებლო კურსი 800-მდე 

სტუდენტმა გაიარა. იურიდიულ კლინიკას მემორანდუმი გაფორმებული აქვს 8 უნივერსიტეტთან.



ა(ა)იპ თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის 
სახლი

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში, 34 დასახელების წრეში დარეგისტრირებულია 3 800 მოსწავლე, მათგან 1 740 ბენეფიციარი ჩართულია პროგრამაში ,,

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება”.

ღონისძიებები, პრემიერები,  მონაწილეობა საერთაშორისო და რეპუბლიკურ   ფესტივალებსა და  სპორტულ შეჯიბრებებში: 

➢ ფოლკლორული ფესტივალებსა  და კონცერტებში მონაწილეობდნენ სახელოვნებო მიმართულების ანსამბლები;

➢ თეატრალური ფესტივალები, პრემიერები;

➢  ვოკალური ანსამბლების კონცერტები და კონკურსებში მონაწილეობა;

➢ სპორტული შეჯიბრებები – ძიუდოში, კალათბურთში, ჭადრაკში და სხვა.

ფილიალებში მოწესრიგდა სასწავლო გარემო, კერძოდ:

➢ ჩუღურეთის  ფილიალი – I კორპუსის გამაგრებითი სამუშაოები - შენობის რეაბილიტაცია ;

➢ სამგორის ფილიალი – ძიუდოს დარბაზის ფორმირება -კეთილმოწყობა, აღჭურვა; 

➢ კალათბურთისა და  ქორეოგრაფიული დარბაზების შეკეთება–აღჭურვა;

➢ გლდანის, ნაძალადევის, დიდუბის ჩუღურეთის, ძველი თბილისის, 

საბურთალოს, ისნისა და სამგორის ფილიალებში სხვადასხვა
 სახის მცირე  სარემონტო-შეკეთებითი სამუშაოები.



 ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

➢ ახალგაზრდული ელექტრონული პლატფორმა - www.youth.municipal.gov.ge:

▪ პლატფორმა კომუნიკაციისთვის, თანამშრომლობისთვის და პროექტების შესახებ ინფორმაციის გასავრცელებლად მოხალისეებისა და  ორგანიზაციებისთვის;

▪ ელექტრონულ პორტალზე ხორციელდება მერიის ახალგაზრდულ პროგრამებზე მონაწილეთა  რეგისტრაცია, აგრეთვე სხვადასხვა ორგანიზაციების 
ღონისძიებების ლოკაციებისა და  კალენდრის  განთავსება;

▪ რეიტინგი - სისტემა იძლევა აქტიურ მოხალისეთა საათობრივი თვლის საშუალებას, რითიც ხდება მოხალისეთა რანჟირება გამოცდილების მიხედვით. 
შესაძლებელია ორგანიზაციათა რეიტინგის თვლა, განხორციელებული აქტივობების მიხედვით. 

➢ 2018 წელს ამოქმედდა  მოხალისეთა ელექტრონული ბაზა -  რეგისტრირებულია 845 მოხალისე და  36  ახალგაზრდული და  საერთაშორისო 

ორგანიზაცია;

პროგრამა “მერიასთან ერთად“ - შესაძლებლობა ახალგაზრდებისთვის უსასყიდლოდ ისარგებლონ ინვენტარით (ველოსიპედები, საჯომარდო ნავები, კემპინგის 

აღჭურვილობა) და   საკონფერენციო დარბაზებით.   ამოქმედდა 2018 წლის მაისში,  ადმინისტრირება ელექტრონულ პორტალზე youth.municipal.gov.ge -ზე;

  ინვენტარი  პროგრამის ფარგლებში 

http://www.youth.municipal.gov.ge/


 ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების 
განხორციელებული პროგრამები

➢ „მოხალისეთა ბანაკი“ - ახალგაზრდებისთვის შემუშავდა სპეციალური ტრენინგ მოდული, რომელიც მოიცავდა შემდეგ თემებს: „მოხალისეობის 
ინსტიტუტი“, „ეფექტური კომუნიკაცია“, „პროექტის წერა“, „რეზიუმეს და სამოტივაციო წერილის წერა“. „მოხალისეთა ბანაკში“ მონაწილეობა მიიღო 350-
მა ახალგაზრდამ.

➢ 2018 წლის „ევროპის სტუდენტთა ფორუმი-თბილისმა“ (AEGEE-Tbilisi) „თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანებასთან“ თანამშრომლობის 
ფარგლებში უმასპინძლა პროექტს „EPM Pre-Event “Be a Part of the Caucasian Adventure“. პროექტში მონაწილეობა მიიღო 10 ქვეყნის (ავსტრია, 
ბელგიალის მარტში, „, გერმანია, იტალია, საბერძნეთი, რუსეთი, სერბეთი, ჰოლანდია, თურქეთი და უკრაინა) 40-მდე წარმომადგენელმა. პროექტი 
ატარებდა კულტურულ-შემეცნებით ხასიათს.

➢ 2018 წლის მაისი-ივლისში, „თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანებამ“ არაფორმალური განათლების პროგრამის ფარგლებში 

განახორციელა ტრენინგ-კურსები, შემდეგი მიმართულებით: პროექტების მართვა; ლიდერობა; დროის მენეჯმენტი; პიროვნული განვითარება; საჯარო 

გამოსვლა; კონფლიქტების მართვა; მეწარმეობა და ინოვაცია. 

➢ ფონიჭალის ახალგაზრდულ ცენტრში განხორციელდა 7 სასწავლო კურსი: ინგლისური ენა, ხელნაკეთი ნივთები, IT ინჟინერია, გრაფიკული 

პროგრამირება, ხატვა,  ჭადრაკი, მუსიკა.  კურსები ბენეფიციართათვის უფასოა და სრულად ფინანსდება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ. 



საერთაშორისო პროექტები

➢ 2018 წელს  ევროკომისიის პროგრამა  ERASMUS + ფარგლებში  ევროპის ქალაქებთან  საერთაშორისო ქსელის ჩამოყალიბების და 

ახალგაზრდული ცენტრების განვითარების მიზნით საქალაქო  სამსახურმა  და დაქვემდებარებულმა ორგანიზაციამ  თბილისის 

ახალგაზრდული  ცენტრების   გაერთიანებამ   მიიღო  გრანტი.

➢ გრანტის ფარგლებში დაფინანსდება საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამები ახალგაზრდებისთვის და ახალგაზრდულ სფეროში 

დასაქმებული სპეციალისტებისთვის, სასწავლო ვიზიტები ევროპის ახალგაზრდულ ცენტრებში, ევროპელი ექსპერტების ვიზიტები 

თბილისში, დაინერგება ინოვაციური სერვისები ახალგაზრდულ ცენტრებში;

.



მადლობა  ყურადღებისთვის!

Facebook: 
კულტურის, განათლების, სპორტისა

 და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური

  


