მიზანი

ამოცანები

პროგრამები/პროექტები/ღო
ნისძიებები
(მოკლე აღწერა)

შესრულების ინდიკატორები

შემსრულებე
ლი

ვადა
(წელ
ი)

დაფინანსე
ბის
წყაროები

სტრატეგიული მიმართულება 1: ახალგაზრდული საქმიანობისა და არაფორმალური განათლების
ხელმისაწვდომობა გაზრდილია
მოსალოდნელი შედეგები: ახალგაზრდული საქმიანობა განვითარებულია

1.
ახალგაზრ
დული
საქმიანობი
ს
განვითარე
ბა
მხარდაჭერ
ილია

1.1
ახალგაზრდუ
ლი მუშაკის
ინსტიტუტი
გაძლიერებუ
ლია

1.1.1. ახალგაზრდული
მუშაკის ინსტიტუტის
დამკვიდრება
ახალგაზრდებთან
დაკავშირებული
მუნიციპალურ
ინსტიტუტებში

1.1.2. ახალგაზრდული
მუშაკების გადამზადების
მხარდაჭერა

1.2
ახალგაზრდებ
ის
პიროვნული
განვითარება
მხარდაჭეილი
ა შესაბამისი
არაფორმალუ
რი
განათლების
პროგარამების
გზით

1.2.1. ახალგაზრდების
პიროვნული განვითარების
მხარდამჭერი პროგრამების
განხორციელება

1.2.2. ინტერნეტის
უსაფრთხოდ გამოყენების
მხარდაჭერა
ახალგაზრდებში

• ადგილობრივ
მუნიციპალიტეტში მომუშავე
სპეციალისტებს ახალგაზრდული
მიმართულებით გავლილი აქვთ
სულ მცირე საბაზო
საკვალიფიკაციო- სატრენინგო
კურსი ახალგაზრდულ
საქმიანობაში
• ბიბლიოთეკებში, კულტურის
სახლებსა თუ სხვა მუნიციპალურ
ახალგაზრდულ
დაწესებულებებში მუშაობს
ახალგაზრდული საქმიანობის
მინიმუმ საბაზო და ძირითადი
კვალიფიკაციის მქონე
პერსონალი (სულ მცირე 8
გადამზადებული ადამიანი)
• საგრანტო პროგრამის
ფარგლებში ახალგაზრდების
პიროვნული განვითარების
ხელშემწყობი პროექტების
დაფინანსება შეადგენს
დაფინანსებული პროექტების
ჯამის სულ მცირე 20%-ს.

ადგილობრი
ვი
მუნიციპალი
ტეტი,
არასამთავრ
ობო
სექტორი,
განათლების
ა და
მეცნიერების
სამინისტრო

ადგილობრი
ვი
მუნიციპალი
ტეტი,
ბიბლიოთეკ
ები,
კულტურის
სახლები,
არასამთავრ
ობო
სექტორი

20192021

სახელმწი
ფო
ბიუჯეტი,
დონორუ
ლი
დაფინანსე
ბა

2019

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი,
დონორუ
ლი
დაფინანსე
ბა

20192021

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი,
დონორუ
ლი
დაფინანსე
ბა

• მინიმუმ 3 ბიბლიოთეკას აქვს
ახალგაზრდებისადმი
კეთილგანწყობილი სივრცე,
სადაც უფასოდაა
ხელმისაწვდომი კომპიუტერი და
ინტერნეტი
• მინიმუმ 3 თემის კულტურის
სახლს აქვს ახალგაზრდებისადმი
კეთილგანწყობილი სივრცე,
სადაც უფასოდაა
ხელმისაწვდომი კომპიუტერი და
ინტერნეტი
• მინიმუმ 1 დამატებითი სივრცე
არსებობს საზღვრისპირა
სოფლებში, სადაც უფასოდაა
ხელმისაწვდომი კომპიუტერი და
ინტერნეტი

ბიბლიოთეკ
ები,
კულტურის
სახლები,
ადგილობრი
ვი
მუნიციპალი
ტეტი

მიზანი

ამოცანები

პროგრამები/პროექტები/ღო
ნისძიებები
(მოკლე აღწერა)

1.2.3. მონაწილეთა მიერ
პროგრამების შეფასების
წესის შემოღება

1.3.
ახალგაზრდუ
ლი
საქმიანობისა
და
მუნიციპალუ
რი
ახალგაზრდუ
ლი
პოლიტიკის
მნიშვნელობა
პოპულარიზე
ბულია

1.3.1 მასმედიასთან
თანამშრომლობით სფეროს
ცნობადობისა და
მნიშვნელობის გაზრდის
ხელშეწყობა

შესრულების ინდიკატორები

• არსებობს და გამოყენებაშია
შეფასების, მონიტორინგისა და
ანგარიშგების გეგმა/წესი,
რომელიც სავალდებულოდ
ვრცელდება როგორც
მუნიციპალიტეტის მიერ
განხორციელებულ
ახალგაზრდულ აქტივობებსა თუ
პროგრამებზე, ასევე
მუნიციპალური ბიუჯეტით
მხარდაჭერილ ღონისძიებებზეც

ვადა
(წელ
ი)

დაფინანსე
ბის
წყაროები

20192021

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი,
დონორუ
ლი
დაფინანსე
ბა

ადგილობრი
ვი
მუნიციპალი
ტეტი

20182021

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი,
დონორუ
ლი
დაფინანსე
ბა

ადგილობრი
ვი
მუნიციპალი
ტეტი

20182021

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი

შემსრულებე
ლი

ადგილობრი
ვი
მუნიციპალი
ტეტი,
არასამთავრ
ობო
სექტორი.

• ჩატარებულია სულ მცირე 2
სამუშაო შეხვედრა მასმედიის
წარმომადგენლებთან
ახალგაზრდული სფეროს
როლისა და მნიშვნელობის
განმარტების მიზნით
• მუნიციპალიტეტის მიერ და
მისი მხარდაჭერით
განხორციელებული
ახალგაზრდული პროგრამების
100%-ზე მოწვეულია
ადგილობრივი მასმედია,
დაგზავნილია პრესრელიზები და
საინფორმაციო ხასიათის
მასალები
• ჩატარებულია სულ მცირე 8
შეხვედრა მუნიციპალიტეტის
სხვადასხვა სამსახურების
წარმომადგენლებთან
ახალგაზრდული პროგრამების
ერთობლივი დაგეგმვისა და
მათი მიმდინარეობის
კოორდინაციის მიზნით
• ჩატარებულია სულ მცირე 4
საჯარო შეხვედრა
პედაგოგებთან, მშობლებთან,
ახალგაზრდობასთან
დაკავშირებული უწყებების
წარმომადგენლებთან და თემის
წევრებთან ახალგაზრდობის
საკითხების პოპულარიზების
მიზნით

1.3.2 მუნიციპალიტეტის
პრეს-სამსახურის
თანამშრომლების
ინფორმირებულობის
გაზრდა და ცნობიერების
ამაღლება ახალგაზრდული
საკითხების გაშუქების
მნიშვნელობის შესახებ

• ჩატარებულია სულ მცირე 2
სამუშაო შეხვედრა
მუნიციპალიტეტის
პრესსამსახურის
წარმომადგენლებთან
ახალგაზრდულ საკითხებზე
მათი ინფორმირებულობისა და
ცნობიერების ამაღლების მიზნით

მიზანი

ამოცანები

პროგრამები/პროექტები/ღო
ნისძიებები
(მოკლე აღწერა)

შესრულების ინდიკატორები

1.4. არსებული
ბიბლიოთეკებ
ის
მოდერნიზება,
ინფრასტრუქ
ტურის
გადამზადება
და
ბიბლიოთეკა
რის
გადამზადება
უზრუნველყო
ფილია

1.4.1 ბიბლიოთეკების
მოდერნიზება,
მატერიალურ-ტექნიკური
ბაზის შექმნა, და
ახალგაზრდული ცენტრის
ფუნქციების მინიჭება

• მუნიციპალიტეტის მასშტაბით
30 მოქმედი ბიბლიოთეკიდან
სულ მცირე 10 ბიბლიოთეკა
ასრულებს ახალგაზრდული
საქმიანობისა და
საგანმანათლებლო აქტივობებს
ახალგაზრდებისთვის

1.5
ახალგაზრდებ
ის მობილობა
გაზრდილია

1.5.1 ახალგაზრდების
ინფორმირება მობილობის
შესაძლებლობების შესახებ
საზღვარგარეთ და
საქართველოში

• სულ მცირე 100-მა ახალგაზრდა
მიიღო ინფორმაცია მობილობის
შესახებ

1.5.2 თემთან
დამაკავშირებელი
სატრასპორტო
საშუალებების მუშაობის
პერიოდის გაზრდა ღამის 11
საათამდე. (სეზონურად)

საღამოს დაგეგმილ აქტივობებში
სოფლად მცხოვრები
ახალგაზრდების მონაწილეობა
20%-ით გაზრდილია

• ახალგაზრდების რაოდენობა,
რომლებიც რეგულარულად
დადიან ბიბლიოთეკაში
გაზრდილია 30%-ით

ვადა
(წელ
ი)

დაფინანსე
ბის
წყაროები

ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა

20192021

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი,
დონორუ
ლი
დაფინანსე
ბა

ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა

20192021

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი

ადგილობრი
ვი
თვითმართვ
ელობა

20202022

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი

შემსრულებე
ლი

მიზანი

ამოცანები

პროგრამები/პროექტები/ღო
ნისძიებები
(მოკლე აღწერა)

შესრულების ინდიკატორები

შემსრულებე
ლი

ვადა
(წელ
ი)

დაფინანსე
ბის
წყაროები

სტრატეგიული მიმართულება 2: ახალგაზრდების ჯანმრთელობის დაცვისთვის და ჯანსაღი
ცხოვრების პოპულარიზებისთვის შესაბამისი პირობები შექმნილია:
მოსალოდნელი შედეგები: ახალგაზრდული საქმიანობა განვითარებულია

2.ახალგაზ
რდების
ჯანმრთელ
ობის
დაცვისათვ
ის
შესაბამისი
პირობები
შექმნილია

2.1ახალგაზრ
დები
ინფორმირებუ
ლი არიან
ჯანსაღი
ცხოვრების
წესის შესახებ

2.1.1 ახალგაზრდების,
მშობლების,
მასწავლებლების
ინფორმირება და
ცნობიერების ამაღლება
ჯანსაღი ცხოვრების წესისა
და მისი მნიშვნელობის
შესახებ (საინფორმაციო
კამპანიებისა და
საგანმანათლებლო
ღონისძიებების ჩატარება)

• ახალგაზრდების მინიმუმ 40%
აღიარებს ჯანსაღი ცხოვრების
წესის მნიშვნელობას
• სულ მცირე 500 პირდაპირ,
ხოლო 1000 არაპირდაპირ
ბენეფიციარს აქვს მონაწილეობა
მიღებული ცხოვრების ჯანსაღი
წესისადმი მიძღვნილ
ცნობიერებისა და
ინფორმირებულობის ამაღლების
ღონისძიებებში

2.2 ჯანსაღი
ცხოვრების
წესი
პოპულარიზე
ბულია

2.2.1 სპორტულგამაჯანაღებელი
ობიექტების რაოდენობის
გაზრდა (სპორტული მინი
მოედნები, კორტები,
ხელმისაწვდომი
ტრენაჟორები, street
workout-ები, სარბენი
ბილიკები, ველობილიკები,
სათამაშო მოედნები, სხვ.)

• ყველა სოფლის ახალგაზრდას
აქვს ხელმისაწვდომობა ამა თუ
იმ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ
ობიექტზე

2.2.2. თანატოლთა
განათლების მხარდაჭერა
ჯანსაღი ცხოვრების წესის
პოპულარიზაციის მიზნით

• გადამზადებულია სულ მცირე
30 თანასწორგანმანათლებელი

2.2.3 სპორტული
დღესაასწაულებისა და
ფესტივალების ორგანიზება
("მსოფლიო რბენა“,
მარათონები,
ორგანიზაციებს,
მუნიციპალიტეტებს,
სოფლებს, ქალაქებს შორის
შეჯიბრებები და სხვ.)

• თანასწორგანმანათლებლების
მიერ განხორციელებულ
ღონისძიებებში მონაწილეობა
მიღებული აქვს სულ მცირე 1000
არაპირდაპირ ბენეფიციარს
• იმ ახალგაზრდების
რაოდენობა, რომლებიც
საერთოდ არ ვარჯიშობენ, 63%დან დაიკლებს მინიმუმ 50%-მდე
• დამკვიდრებულია
ყოველწლიური ახალგაზრდული
სპორტული ფესტივალი

ადგილობრი
ვ და
ეროვნულ
დონეზე
მომუშავე
არაფორმალ
ური
განათლების
ცენტრები;
ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა

ადგილობრი
ვი
მუნიციპალი
ტეტი

ადგილობრი
ვ და
ეროვნულ
დონეზე
მომუშავე
არაფორმალ
ური
განათლების
ცენტრები;
ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა

ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა

20202022

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი;
დონორუ
ლი
დაფინანსე
ბა

20192022

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი;
დონორუ
ლი
დაფინანსე
ბა

20202022

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი;
დონორუ
ლი
დაფინანსე
ბა

20202022

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი;
დონორუ
ლი
დაფინანსე
ბა

მიზანი

ამოცანები

2.3
ცნობიერება
გაზრდილია
რეპროდუქცი
ული
ჯანმრთელობ
ის შესახებ

პროგრამები/პროექტები/ღო
ნისძიებები
(მოკლე აღწერა)

შესრულების ინდიკატორები

2.2.4. სპორტული სექციების
მრავალფეროვნების და
ხელმისაწვდომობა, მათ
შორის, გეოგრაფიული
ხელმისაწვოდმობის
გაზრდა და მუნიციპალური
ტრანსპორტის პრობლემის
მოგვარებით

• გამოვლენილია
ახალგაზრდების ინტერესები
სპორტული სექციების კუთხით

2.3.1 ახალგაზრდების,
მშობლების,
მასწავლებლების
ინფორმირება და
ცნობიერების ამაღლება
რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის კუთხით
(საინფორმაციო
კამპანიებისა და
საგანმანათლებლო
ღონისძიებების ჩატარება)
2.3.2 მუნიციპალიტეტის
თანამშრომლობა
ცენტრალური
ხელისუფლების შტოებთან
ნაადრევი ქორწინების
შემთხვევებზე რეაგირების
საქმეში. იგულისხმება
ნაადრევი ქორწინების
შემთხვევებში კანონის
უზენაესობის დაცვა და
არასრულწლოვანის
ინტერესების დაცვა
(განათლების პროცესის
შენარჩუნება, ქორწინების
არაკანონიერად ცნობა და
ა.შ.).
2.3.3 ახალგაზრდების
ინფორმირებულობის
ჯანმრთელობის დაცვისა და
რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის
სახელმწიფო პროგრამების
შესახებ გაზრდა

• სულ მცირე 500 ახალგაზრდას
აქვს მონაწილეობა მიღებული
რეპროდუქციული
ჯანმრთელობისადმი მიძღვნილ
ცნობიერებისა და
ინფორმირებულობის ამაღლების
ღონისძიებებში

2.3.4 ახალგაზრდების
ინფორმირება ნაადრევ
ქორწინებასთან
დაკავშირებული
საკითხების შესახებ

• 500 ახალგაზრდა არის
ინფორმირებული ნადრევი
ქორწინების კანონის შესახებ

• სპორტული სექციების
მრავალფეროვნება გაზრდილია
მინიმუმ 5 ახალი სახეობით

შემსრულებე
ლი

ვადა
(წელ
ი)

ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა

20192022

ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა

2022

• ყველა გამოვლენილ შემთხვევას
აქვს შესაბამისი რეაგირება
ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტის მხრიდან
• ნაადრევ ქორწინებათა რიცხვი
შემცირებულია სულ მცირე 5%ით

• 500 ახალგაზრდა არის
ინფორმირებული
ჯანმრთელობის დაცვისა და
რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის სახელმწიფო
პროგრამების შესახებ

ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა

ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა

ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა

დაფინანსე
ბის
წყაროები

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი;
სპორტისა
და
ახალგაზრ
დობის
საქმეთა
სამინისტრ
ო
(მხარდამჭ
ერი)
ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი;
დონორუ
ლი
დაფინანსე
ბა,
არასამთავ
რობო
ორგანიზა
ციები

20202022

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი;
დონორუ
ლი
დაფინანსე
ბა,
არასამთავ
რობო
ორგანიზა
ციები

20192022

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი;
დონორუ
ლი
დაფინანსე
ბა,
არასამთავ
რობო
ორგანიზა
ციები

20192022

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი;
არასამთავ
რობო
ორგანიზა
ციები

მიზანი

ამოცანები

პროგრამები/პროექტები/ღო
ნისძიებები
(მოკლე აღწერა)

შესრულების ინდიკატორები

შემსრულებე
ლი

ვადა
(წელ
ი)

დაფინანსე
ბის
წყაროები

სტრატეგიული მიმართულება 3: ახალგაზრდების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა
გაუმჯობესებულია
მოსალოდნელი შედეგები: გაზრდილია ახალგაზრდების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა

3.ახალგაზ
რდების
სოციალურ
ეკონომიკუ
რი
მდგომარე
ობა
გაუმჯობეს
ებულია

3.1.ახალგაზრ
დების
კვალიფიკაცია
და
კომპეტენციებ
ი
შესაბამისობაშ
ია ბაზრის
მოთხოვნებთა
ნ

3.2
ახალგაზრდებ
ში
მეწარმეობის
განვითარება
ხელშეწყობილ
ია

3.1.1 შრომის ბაზრის კვლევა
მოთხოვნადი პროფესიების
გამოსავლენად

• განხორციელებული და
გასაჯაროვებულია ბაზრის
კვლევა ადგილობრივ დონეზე,
გამოვლენილია ბაზარზე
მოთხოვნადი პროფესიები;
• კვლევის შედეგებზე
ინფორმირებულია 14-29 წლის
ახალგაზრდების მინიმუმ 35%.

3.1.2 ახალგაზრდების
პროფესიული
გადამზადების
პროგრამების
განხორციელების
მხარდასაჭერად,
მოთხოვნადი პროფესიების
შესაბამისად

• ადგილობრივი
თვითმმართველობის
მხარდაჭერით და ადგილობრივ
პროფესიულ სასწავლებელთან
ერთად (ფინანსური,
მატერიალური,
ადმინისტრაციული ან/და სხვა)
პროფესიული გადამზადების
პროგრამა გაიარა ჯამში სულ
მცირე 150-მა ახალგაზრდამ.

3.1.3 დასაქმების
ხელშემწყობი დამხმარე
კომპეტენციების
განვითარებისათვის
საგანმანათლებლო
შესაძლებლობების, მათ
შორის სასწავლო ცენტრის,
შექმნა

• ადგილობრივი
თვითმმართველობის
მხარდაჭერით (ფინანსური,
მატერიალური,
ადმინისტრაციული ან/და სხვა)
დამხმარე კომპეტენციების
განვითარების პროგრამები
გაიარა სულ მცირე 300-მა
ახალგაზრდამ.

3.2.1. სამეწარმეო
კომპეტენციების
განვითარების ხელშეწყობა
ახალგაზრდებში

• ადგილობრივი
თვითმმართველობის
მხარდაჭერით (ფინანსური,
მატერიალური,
ადმინისტრაციული ან/და სხვა)
დამხმარე კომპეტენციების
განვითარების პროგრამების
ფარგლებში სამეწარმეო უნარები
განუვითარდა სულ მცირე 75
ახალგაზრდას.

ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა

პროფესიულ
ი და
უმაღლესი
განათლების
ისტიტუციე
ბი
ადგილობრი
ვ და
ეროვნულ
დონეზე;
ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა
ადგილობრი
ვ და
ეროვნულ
დონეზე
მომუშავე
არაფორმალ
ური
განათლების
ცენტრები;
ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა
ადგილობრი
ვ და
ეროვნულ
დონეზე
მომუშავე
არაფორმალ
ური
განათლების
ცენტრები;
ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა

2019

ადგილობ
რივი
თვითმმარ
თველობა;
დონორი
ორგანიზა
ციები

20202022

ადგილობ
რივი
თვითმმარ
თველობა;
დონორი
ორგანიზა
ციები,
პროფესიუ
ლი და
უმაღლესი
განათლებ
ის
ინსტიტუც
იები

20192021

ადგილობ
რივი
თვითმმარ
თველობა;
დონორი
ორგანიზა
ციები;
არაფორმა
ლური
განათლებ
ის
ცენტრები

20202022

ადგილობ
რივი
თვითმმარ
თველობა;
დონორი
ორგანიზა
ციები;
არაფორმა
ლური
განათლებ
ის
ცენტრები

მიზანი

ამოცანები

პროგრამები/პროექტები/ღო
ნისძიებები
(მოკლე აღწერა)

შესრულების ინდიკატორები

3.2.2 სამეწარმეო
საქმიანობის დაფინანსების
წყაროებისა და
შესაძლებლობების შესახებ
ინფორმაციის მიწოდება

სამეწარმეო საქმიანობის
დაფინანსების წყაროებისა და
შესაძლებლობების შესახებ
ინფორმაცია მიზნობრივად
მიეწოდა სულ მცირე 900
ახაგაზრდას.

3.2.3 დასაქმების
ფორუმების ორგანიზება
ახალგაზრდებისთვის

• ორგანიზებულია სულ მცირე 2
დასაქმების ფორუმი

3.2.4 ახალგაზრდების
კვალიფიციური
მხარდაჭერა სამეწარმეო
საქმიანობის წახალისების
პროგრამებში
მონაწილეობის მისაღებად

• ადგილობრივ
თვითმმართველობაში არსებობს
შესაბამისი პასუხისმგებელი
პირი, რომელსაც დებულებით
აქვს გაწერილი მოვალეობა,
მოაგროვოს შესაბამისი
ინფორმაცია და კონსულტაცია
გაუწიოს ახალგაზრდებს ამგვარ
პროგრამებში მონაწილეობის
მისაღებად

3.2.5 სოფლის მეურნეობის
კოოპერატივების შესახებ
ცნობადობის გაზრდა და
ინფორმაციის მიწოდება

3.2.6 საგრანტო პროგრამის
შექმნა ახალგაზრდების
სტარტაპ ბიზნესების
დასაფინანსებლად

• სამეწარმეო საქმიანობის
წახალისებისა და მხარდაჭერის
პროგრამებში მონაწილეობის
მიღების საკითხებზე
ადგილობრივი
თვითმმართველობის მიერ სულ
75 ახალგაზრდას გაეწია
კონსულტაცია და
კვალიფიციური მხარდაჭერა
ბიზნეს-გეგმის მომზადებაში,
პროცედურების მიხედვით
განაცხადის შეტანასა და სხვა
დაკავშირებულ საკითხებში
• სოფლის მეურნეობის
კოოპერატივებისა და მათი
მუშაობის პრინციპების შესახებ
ინფორმირებულია სულ მცირე
300 ახალგაზრდა

• შექმნილია საგრანტო პროგრამა
ახალგაზრდების სტარტაპ
ბიზნესების დასაფინანსებლად
• საგრანტო პროგრამის
ფარგლებში სრულად ან
ნაწილობრივ დაფინანსებულია
მინიმუმ 6 ახალგაზრდული
სტარტაპ ბიზნესი

შემსრულებე
ლი

ვადა
(წელ
ი)

დაფინანსე
ბის
წყაროები

ადგილობ
რივი
თვითმმარ
თველობა;
დონორი
ორგანიზა
ციები
ადგილობ
რივი
თვითმმარ
თველობა;
დონორი
ორგანიზა
ციები

ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა

20202022

ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა,
არასამტავრ
ობო
სექტორი

20202022

ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა

20202022

ადგილობ
რივი
თვითმმარ
თველობა

20202022

ადგილობ
რივი
თვითმმარ
თველობა,
დონორები

20202022

ადგილობ
რივი
თვითმმარ
თველობა,
დონორები

ეროვნულ
დონეზე
მომუშავე
არაფორმალ
ური
განათლების
ცენტრები;
ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა

ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა

მიზანი

ამოცანები

3.3
ახალგაზრდებ
ზე
მორგებული
სტაჟირების
შესაძლებლობ
ები
შექმნილია

პროგრამები/პროექტები/ღო
ნისძიებები
(მოკლე აღწერა)

შესრულების ინდიკატორები

3.3.1 ახალგაზრდების
სტაჟირების ხელშეწყობა
კერძო სექტორთან
თანამშრომლობის
საშუალებით

• ადგილობრივი
თვითმმართველობის
შუამდგომლობით კერძო
სექტორში სტაჟირების
პროგრამებში ჩაერთო მინიმუმ 60
ახალგაზრდა

3.3.2. მუნიციპალიტეტში
არსებული სტაჟირების
პროგრამების ხარისხის
გაუმჯობესება და ახალი
პროგრამების შექმნა

• შექმნილი და დანერგილია
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
სტაჟირების პროგრამების
ხარისხის სტანდარტი
• ყოველწლიურად სულ მცირე
10%-ით არის გაზრდილი
მუნიციპალიტეტის ახალ
სტაჟორთა რაოდენობა

3.4ხელშწყობი
ლია
შეზღუდული
შესაძლებლობ
ების მქონე და
სპეციალური
დახმარების
საჭიროების
მქონე
ახალგაზრდებ
ის დასაქმების
შესაძლებლობ
ა

3.4.1. მუნიციპალიეტში
არსებული სტაჟირების
პროგრამის მორგება
შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე და
სპეციალური დახმარების
საჭიროების მქონე
ახალგაზრდებისთვის

მუნიციპალური და კერძო
სექტორის სტაჟირების
პროგრამით ისარგებლა 6
ბენეფიციარმა

ვადა
(წელ
ი)

დაფინანსე
ბის
წყაროები

ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა;
კერძო
სექტორში
მომუშავე
კომპანიები

20202022

ადგილობ
რივი
თვითმმარ
თველობა;
კერძო
სექტორი;
დონორები

ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა

20202022

ადგილობ
რივი
თვითმმარ
თველობა

ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა;
კერძო
სექტორში
მომუშავე
კომპანიები

20202022

ადგილობ
რივი
თვითმმარ
თველობა

შემსრულებე
ლი

მიზანი

ამოცანები

პროგრამები/პროექტები/ღო
ნისძიებები
(მოკლე აღწერა)

შესრულების ინდიკატორები

შემსრულებე
ლი

ვადა
(წელ
ი)

დაფინანსე
ბის
წყაროები

20202022

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი;
დონორუ
ლი
დაფინანსე
ბა

20192022

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი;
დონორუ
ლი
დაფინანსე
ბა

სტრატეგიული მიმართულება 4: ახალგაზრდების მონაწილეობა მხარდაჭერილია
მოსალოდნელი შედეგები: ახალგაზრდების მონაწილეობა გაზრდილია

4.ახალგაზ
რდების
მონაწილე
ობა
მხარდაჭერ
ილია

4.1.
ახალგაზრდებ
ში
სამოქალაქო
და
სახელმწიფოე
ბრივი
ცნობიერება
ამაღლებულია
შესაბამისი
საგანმანათლე
ბლო
პროგრამების
განხორციელე
ბის გზით

4.1.1. ახალგაზრდული
საქმიანობის საკვანძო
კომპეტენციების ჩარჩო
დოკუმენტში აღწერილი
მოქალაქეობრივი
კომპეტენციის
განვითარების ხელშეწყობა

• მუნიციპალიტეტის
საქმიანობით დაინტერესებული
ახალგაზრდების რაოდენობა
გაზრდილია 30%-ით
• იმ ახალგაზრდების რაოდენობა,
რომლებიც მიიჩნევენ, რომ
არჩევნებში მონაწილეობა ძალიან
მნიშვნელოვანია გაზრდილია 30
%-ით
• მუნიციპალიტეტში მცხოვრები
ახალგაზრდების აქტივობა
მომდევნო ადგილობრივ თუ
საპარლამენტო არჩევნებში
გაზრდილია 5%-ით
• მუნიციპალიტეტის
მხარდაჭრით ორგანიზებულ
სამოქალაქო ცნობიერების
ამაღლების კამპანიებსა თუ
საგანმანათლებლო
ღონისძიებებში მონაწილეობა
მიიღო სულ მცირე 1200
პირდაპირმა ბენეფიციარმა

4.2
ახალგაზრდებ
ი ჩართული
არიან
კულტურული
მემკვიდრეობ
ის დაცვის
საკითხებში

4.1.2. მოხალისეობის
პოპულარიზაცია
საინფორმაციო კამპანიებისა
და მოხალისეობრივი
პროგრამების
განხორციელების გზით

• იმ ახალგაზრდების რაოდენობა,
რომლებსაც ბოლო 1 წლის
განმავლობაში ერთხელ მაინც
მიუღიათ მონაწილეობა
მოხალისეობრივ საქმიანობაში
მუნიციპალურ დონეზე
გაზრდილია 30%-ით

4.1.3. ახალგაზრდების
ჩართვა გარემოსდაცვით
ღონისძიებებში

• ახალგაზრდების რაოდენობა,
გარემოსდაცვით საქმიანობაში
მუნიციპალურ დონეზე
გაზრდილია 25%-ით

4.1.4. ახალგაზრდების
ჩართვა საკრებულოს მიერ
დამტკიცებულ მიმდინარე
პროგრამების და
პროექტების
განხორციელებაში

• მუნიციპალიტეტის
საქმიანობაში ჩართული
ახალგაზრდების რაოდენობა
გაზრდილია 20%-ით

4.2.1 ახალგაზრდების
ჩართვა ძეგლების
დასუფთავებისა და მოვლაპატრონობის
ღონისძიებებში

• იმ ახალგაზრდების რაოდენობა,
რომლებსაც მონაწილეობა
მიუღია კულტურული
მემკვიდრეობის ძეგლების
მოვლა-პატრონობის
ღონისძიებებში გაზრდილია
15%-ით

ადგილობრი
ვ და
ეროვნულ
დონეზე
მომუშავე
არაფორმალ
ური
განათლების
ცენტრები;
ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა

ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა,
არასამთავრ
ობო
ორგანოზაც
ოები

20192022

ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა

ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა

20192022

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი

2019 2021

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი;
დონორუ
ლი
დაფინანსე
ბა

მიზანი

ამოცანები

პროგრამები/პროექტები/ღო
ნისძიებები
(მოკლე აღწერა)

შესრულების ინდიკატორები

4.2.2 მატერიალური და
არამატერიალური
კულტურული
მემკვიდრეობის
პოპულარიზება და
ახალგაზრდების
ცნობიერების ამაღლება
კულტურული ძეგლებისა
და მათი მნიშვნელობის
შესახებ (მათ შორის
ექსკურსიებისა და
საინფორმაციო კამპანიების
განხორციელების,
ფესტივალებისა და სხვა
ღონისძიებების
ორგანიზების გზით)

• ახალგაზრდების რაოდენობა,
რომლებიც მიიჩნევენ, რომ
მუნიციპალიტეტი ეხმარება
ახალგაზრდებს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის
საკითხებში გაზრდილია 20%-ით

4.3
სამოქალაქო
თავდაცვის
კომპეტენციებ
ი
განვითარებუ
ლია
ახალგაზრდებ
ში

4.3.1 ახალგაზრდული
საქმიანობის საკვანძო
კომპეტენციების ჩარჩო
დოკუმენტში აღწერილი
მოქალაქეობრივი
კომპეტენციის სამოქალაქო
თავდაცვის
ქვეკომპეტენციის
განვითარების ხელშეწყობა

• სულ მცირე 100 ახალგაზრდას
აქვს მონაწილეობა მიღებული
საგანმანათლებლო
ღონისძიებებში სამოქალაქო
თავდაცვის საკითხებთან
დაკავშირებით

4.4 მიმდინარე
პროცესებისა
და არსებული
შესაძლებლობ
ების შესახებ
ახალგაზრდებ
ის
ინფორმირებუ
ლობა
გაზრდილია

4.4.1 ახალგაზრდების
ინფორმირებულობის და
კონსულტირების
უზრუნველყოფა
ადგილობრივ დონეზე
არსებული ახალგაზრდული
შესაძლებლობებისა და
მათში მონაწილეობის
შესახებ, ასევე
ახალგაზრდებთან
დაკავშირებულ სხვა
საკითხებზე (მათ შორის
საინფორმაციოსაკონსულტაციო ცენტრის
დაფუძნების გზით)

• ინფორმაცია რეგულარულად
და მიზნობრივად მიეწოდება
ყოველწლიურად მინიმუმ 200
ახალ ახალგაზრდას

4.4.2 ახალგაზრდების
ინფორმირების
საყოველთაოობის
უზრუნველყოფა (მათ
შორის თანამედროვე
საინფორმაციო
ტექნოლოგიების - სმს
სისტემის, ინტერნეტპლატფორმისა თუ სხვა
ხელსაწყოების
გამოყენებით)

• ფუნქციონირებს და
ახალგაზრდებისთვის მარტივად
ხელმისაწვდომია
მუნიციპალური საინფორმაციოსაკონსულტაციო სერვისი

ვადა
(წელ
ი)

დაფინანსე
ბის
წყაროები

20192022

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი;
დონორუ
ლი
დაფინანსე
ბა

ადგილობრი
ვ და
ეროვნულ
დონეზე
მომუშავე
არაფორმალ
ური
განათლების
ცენტრები;
ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა

20202022

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი;
დონორუ
ლი
დაფინანსე
ბა

ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა

20202021

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი;

2020

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი;
დონორუ
ლი
დაფინანსე
ბა

შემსრულებე
ლი

ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა

• სულ მცირე 400 ახალგაზრდას
აქვს მიღებული ინფორმაცია
სამოქალაქო თავდაცვის
ძირითად საკითხებზე

• კონსულტაცია გაეწია ჯამში
სულ ცოტა 90 ახალგაზრდას

• მოქმედებს ინფორმირების
საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი
მექანიზმი

ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა

მიზანი

ამოცანები

4.5
მუნიციპალუ
რ დონეზე
გადაწყვეტილ
ებების
მიღების
პროცესში
ახალგაზრდებ
ის
მონაწილეობა
გაზრდილია;

4.6
არასამთავრობ
ო
ახალგაზრდუ
ლ სექტორთან
თანამშრომლ
ობის ხარისხი
გაზრდილია

პროგრამები/პროექტები/ღო
ნისძიებები
(მოკლე აღწერა)

შესრულების ინდიკატორები

4.5.1 ახალგაზრდული
საბჭოს, როგორც
ახალგზრდების
მონაწილეობის
ინსტრუმენტის,
გაძლიერება

• ახალგაზრდული საბჭო
მდგრადად ფუნქციონირებს და
ასრულებს დებულებით
გათვალისწინებულ ფუნქციებს

4.5.2 ახალგაზრდების
მონაწილეობის სხვა
ფორმების დანერგვა

• იმ ახალგაზრდების რაოდენობა,
რომლებიც თვლიან, რომ
მუნიციპალიტეტი პოლიტიკის
დაგეგმვისას ითვალისწინებს
ახალგაზრდების ინტერესებს,
გაზრდილია 50%-მდე

4.5.3 ახალგაზრდების
ჩართვა ბიუჯეტირების
პროცესში

• ყოველწლიურად 500
ახალგარდა მონაწილეობს
საბიუჯეტო პროცესში

4.5.4 ახალგაზრდების
კომპეტენციების
განვითარება
გადაწყვეტილებების
მიღების პროცესში
მონაწილეობისა და
საზოგადოებრივ
პროცესებში ჩართულობის
კუთხით

• ახალგაზრდული საბჭო
მუნიციპალიტეტის მხრიდან
უზრუნველყოფილია
საგანმანათლებლოსაკონსულტაციო სერვისებით

4.6.1 არასამთავრობო
სექტორთან
დიალოგისთვის
ინსტიტუციონალური და
მუდმივმოქმედი
პლატფორმის შექმნა და
მათი ჩართვა სტრატეგიის
იმპლემენტაციის პროცესში

• ჩატარებულია მინიმუმ 3
მუნიციპალური
ახალგაზრდული ფორუმი,
რომელშიც მონაწილეობას
იღებენ არასამთავრობო
ახალგაზრდული
ორგანიზაციები, ახალგაზრდები
და სფეროში ჩართული სხვა
სუბიექტები

4.6.2 ყოველწლიური
მუნიციპალური
ახალგაზრდული ფორუმის
ჩატარება ახალგაზრდული
სექტორის მონაწილეობით,
გაწეულ სამუშაოზე
ანგარიშგება-შეფასება და
კოორდინირება

• ხდება (მათ შორის ფორუმის
ფორმატში) სტრატეგიის
განხორციელების ანგარიშის
ყოველწლიური წარდგენა და
არასამთავრობო სექტორის
მონაწილეობის უზრუნველყოფა
გადაწყვეტილების მიღებისა და
სტრატეგიის იმპლემენტაციის
პროცესში

• ახალგაზრდების მონაწილეობა
გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში გაზრდილია 60%-ით
და ყველა მათგანი რეალურ
მონაწილეობას იღებს პროცესში

შემსრულებე
ლი

ვადა
(წელ
ი)

დაფინანსე
ბის
წყაროები

ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა

20192022

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი

20192022

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი,
დონორუ
ლი
დაფინანსე
ბა

20192022

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი,
დონორუ
ლი
დაფინანსე
ბა

20192022

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი,
დონორუ
ლი
დაფინანსე
ბა

20192021

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი;
დონორუ
ლი
დაფინანსე
ბა

20192021

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი;
დონორუ
ლი
დაფინანსე
ბა

ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა;
ახალგაზრდ
ული საბჭო
ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა;
ახალგაზრდ
ული საბჭო

ადგილობრი
ვი
თვითმმართ
ველობა;
ახალგაზრდ
ული საბჭო

ადგილობრი
ვი
მუნიციპალი
ტეტი,
არასამთავრ
ობო
ახალგაზრდ
ული
სექტორი

ადგილობრი
ვი
მუნიციპალი
ტეტი,
არასამთავრ
ობო
ახალგაზრდ
ული
სექტორი

მიზანი

ამოცანები

4.7 ფინანსები
გამოყოფილია
ახალგაზრდუ
ლი იდეებისა
და
ინიციატივები
ს
მხარდასაჭერა
დ

4.8
ახალგაზრდუ
ლი
ორგანიზაციე
ბის
განვითარება
მხარდაჭერილ
ია

პროგრამები/პროექტები/ღო
ნისძიებები
(მოკლე აღწერა)

შესრულების ინდიკატორები

შემსრულებე
ლი

ვადა
(წელ
ი)

დაფინანსე
ბის
წყაროები

4.7.1 საგრანტო პროგრამის
შექმნა ახალგაზრდული
იდეების დასაფინანსებლად

• მუნიციპალიტეტის მხრიდან
დაფინანსებულია ან/და
მატერიალურად
მხარდაჭერილია სულ მცირე 10
ახალგაზრდული ინიციატივა

ადგილობრი
ვი
მუნიციპალი
ტეტი

20192022

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი;

4.7.2 ახალგაზრდული
იდეებისა და
ინიციატივების
გათვალისწინება
ბიუჯეტირების პროცესში

• ყოველწლიურად
ბიუჯეტირების პროცესში
გათვალისწინებულია მინიმუმ 3
ახალგაზრდული იდეა თუ
ინიციატივა

ადგილობრი
ვი
მუნიციპალი
ტეტი

20192022

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი

4.7.3 ახალგაზრდების
ინფორმირება მოქმედი
ადგილობრივი და
საერთაშორისო საგრანტო
კონკურსების შესახებ

• წელიწადში მინიმუმ 200
ახალგაზრდასა და
ახალგაზრდულ
ორგანიზაციას/საინიციატივო
ჯგუფს მიეწოდა ინფორმაცია
მოქმედ ადგილობრივ და
საერთაშორისო საგრანტო
კონკურსზე

20192022

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი,
დონორუ
ლი
დაფინანსე
ბა

4.7.4 ახალგაზრდების
კვალიფიციური
მხარდაჭერა საგრანტო
პროგრამებში
მონაწილეობის მისაღებად

• მინიმუმ 30
ახალგაზრდას/ახალგაზრდულ
ორგანიზაციას/საინიციატივო
ჯგუფს გაეწია კვალიფიციური
მხარდაჭერა ადგილობრივ და
საერთაშორისო საგრანტო
პროგრამებში მონაწილეობის
მისაღებად

ადგილობრი
ვი
მუნიციპალი
ტეტი

20192022

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი,
დონორუ
ლი
დაფინანსე
ბა

4.8.1 ახალგაზრდული
ორგანიზაციების
უზრუნველყოფა
ხელმისაწვდომი სამუშაო
სივრცით

• მინიმუმ 4 დამწყები
ახალგაზრდული
ორგანიზაცია/საინიციატივო
ჯგუფი იქნა მხარდაჭერილი
სამუშაო სივრცითა და შეკრების
ადგილით

ადგილობრი
ვი
მუნიციპალი
ტეტი,
ბიბლიოთეკ
ები,
კულტურის
სახლები

20202022

მუნიციპა
ლური
რესურსებ
ი

4.8.2 ახალგაზრდული
ორგანიზაციების სერვისპროვაიდერების სისტემის
ჩამოყალიბება

• სულ მცირე 4 მუნიციპალური
ახალგაზრდული პროგრამა
ჩატარდა სერვისის
მომწოდებელი ახალგაზრდული
ორგანიზაციის მომსახურებით

ადგილობრი
ვი
მუნიციპალი
ტეტი

20202022

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი

4.8.3 საგრანტო პროგრამის
შექმნა ახალგაზრდული
ორგანიზაციებისათვის
ადმინისტრაციული
მხარდაჭერის
უზრუნველსაყოფად

• მიმართვის შემთხვევაში სულ
მცირე 3 დამწყებ ახალგაზრდულ
ორგანიზაციას გაეწია ფინანსური
დახმარება ადმინისტრაციული
ხარჯების დასაფარად (ოფისი,
ბუღალტერი, საკომუნიკაციო
ხარჯები და სხვ.)

ადგილობრი
ვი
მუნიციპალი
ტეტი

20202022

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი

ადგილობრი
ვი
მუნიციპალი
ტეტი

მიზანი

ამოცანები

პროგრამები/პროექტები/ღო
ნისძიებები
(მოკლე აღწერა)

შესრულების ინდიკატორები

4.9
ახალგაზრდებ
ის
მდგომარეობი
სა და
საჭიროებების
კვლევების
ინსტიტუციო
ნალიზებული
ა და
მტკიცებულებ
ებზე
დაფუძნებულ
ი
ახალგაზრდუ
ლი პოლიტიკა
განვითარებუ
ლია
4.10

4.9.1 ყოველწლიურად
კვლევების ჩატარება
ახალგაზრდების
მდგომარეობისა და მათი
საჭირობებისა და
ინტერესების დადგენის
მიზნით

• გამოყოფილია ბიუჯეტი
წელიწადში მინიმუმ 1 კვლევის
განსახორციელებლად
სამოქმედო გეგმის
განხორციელების ეფექტიანობის
დადგენისათვის

4.10.1. ბიბლიოთეკების,

• შემუშავებულია სამოქმედო

ახალგაზრდებ

კულტურის სახლებისა თუ

გეგმა სულ მცირე

ის შეკრებისა

ახალგაზრდებისათვის

ბიბლიოთეკებისა და კულტურის

და

პოტენციურად

სახლების მიერ

ურთიერთობე

ხელმისაწვდომი სხვა

ახალგაზრდებისადმი

ბის

სახელმწიფო

კეთილგანწყობილი გარემოსა და

წასახალისებ

დაწესებულებების მიერ

სერვისების შექმნის შესახებ

ლად საჯარო

ახალგაზრდობისადმი

და

კეთილგანწყობილი

თავისუფალი

გარემოსა და სერვისების

სივრცეები

შექმნის სამოქმედო გეგმის

შექმნილია

განვითარების წახალისება

• ჩატარებულია როგორც
რაოდენობრივი, ისე ფოკუს
ჯგუფებთან კვლევა

შემსრულებე
ლი

ვადა
(წელ
ი)

დაფინანსე
ბის
წყაროები

20202022

ადგილობ
რივი
ბიუჯეტი,
დონორუ
ლი
დაფინანსე
ბა

ადგილობრი
ვი
მუნიციპალი
ტეტი,
არასამთავრ
ობო
ახალგაზრდ
ული
სექტორი

ადგილობრი
ვი
მუნიციპალი

ადგილობ

ტეტი,

რივი

ბიბლიოთეკ
ები,

2019-

კულტურის

2020

სახლები,

ბიუჯეტი,
დონორუ
ლი
დაფინანსე

არასამთავრ

ბა

ობო
სექტორი

ყველა
სოფელში

4.10.2. ბიბლიოთეკების,

• მინიმუმ 3 ბიბლიოთეკას აქვს

კულტურის სახლებისა თუ

ახალგაზრდებისადმი

ახალგაზრდებისათვის

მეგობრული სივრცე მათი

პოტენციურად

შეკრებების წასახალისებლად

ხელმისაწვდომი სხვა
ბიბლიოთეკ

სახელმწიფო
დაწესებულებების ბაზაზე

• მინიმუმ 3 კულტურის სახლს

ახალგაზრდების

აქვს ახალგაზრდებისადმი

შეკრებისათვის სივრცის

კეთილგანწყობილი სივრცე მათი

გამოყოფის და ამ

შეკრებების წასახალისებლად

ახალგაზრდებისადმი
კეთილგანწყობილი
გარემოს შექმნის
ხელშეწყობა

სახლები,

2019-

ადგილობრი

2022

მუნიციპალი
• ახალგაზრდული სივრცეების
პოპულარიზების შედეგად
თითოეულ სივრცეში
ჩატარებულია ახალგაზრდების
სულ მცირე წელიწადში 2
შეკრება

ფო

კულტურის

ვი

სივრცეებში

სახელმწი

ები,

ტეტი

ბიუჯეტი,
დონორუ
ლი
დაფინანსე
ბა

მიზანი

ამოცანები

პროგრამები/პროექტები/ღო
ნისძიებები
(მოკლე აღწერა)

შესრულების ინდიკატორები

შემსრულებე
ლი

4.11.

4.11.1 ახალგაზრდების

• შემცირებულია იმ

ახალგაზრდებ

ინფორმირება

ახალგაზრდების რაოდენობა,

ვი

ში

დიკრიმინაციის შესახებ და

რომლებიც დისკრიმინაციის

თვითმმართ

ამაღლებულია

რეაგირების მექანიზმების

მსხვერპლი იყვნენ ან შეესწრნენ

გენდერული

შექმნა

სხვა ახალგაზრდების

თანასწორობი

დისკრიმინაციას

ს შესახებ

ვადა
(წელ
ი)

ადგილობრი

ადგილობ
რივი

ველობა,

2019-

არასამთავრ

2021

ობო

• შექმინილია მუნიციპალიტეტის

ჩართვა მუნიციპალიტეტის

გენდერულ საბჭოში

გენდერული საბჭოს

ახალგაზრდების მონაწილეობის

საქმიანობაში

მექანიზმები

ადგილობრი

რივი

თვითმმართ
ველობა,

2019-

არასამთავრ

2021

ორგანიზაცი
ები

ლი

ადგილობ

ვი

ობო

დონორუ

ბა

ები
4.11.2 ახალგაზრდების

ბიუჯეტი,

დაფინანსე

ორგანიზაცი

ცნობიერება

დაფინანსე
ბის
წყაროები

ბიუჯეტი,
დონორუ
ლი
დაფინანსე
ბა

