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შესავალი
სახელმძღვანელოს შექმნილი სსიპ ახალგაზრდობის სააგენტოს მიერ დაფინანსებულ
ალგეთის ახლაგაზრდული ცენტრი ამბრელასა და ორგანიზაცია ამბრელას ერთობლივი
პროექტი “დასაწყისის” ფარგლებში. იგი განკუთვნილია, როგორც უკვე ჩამოყალიბებულ
ახალგაზრდული

ორგანიზაციებისა

და

ცენტრებისთვის,

ასევე

საინიციატივო

ჯგუფებისთვის, რომლებსაც გააჩნიათ სურვილი ჩამოაყალიბონ ახალგაზრდული
ცენტრი მათ თემში.
ნაშრომის

მიზანს

წარმოადგენს

ხელიშეუწყოს

ახალგაზრდული

საქმიანობის

გაძლიერებას და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებას სფეროში მოღვაწე სხვადასხვა
აქტორებისთივს.

დღესდღეობით

ახალგაზრდული

საქმიანობა

არაა

ძლიერად

დამკვიდრებული ჩვენს ქვეყანაში და იგი ხშირ შემთხვევაში შემოიფარგლება ერთჯერად
ან/და მოკლე ვადიან აქტივობებზე, რომლის შედეგი და გავლენა არც თუ ისე დიდია
ახალგაზრდებში არსებულ პრობლემების მოგვარებაში. ჩვენი პროექტი კარგი მაგალითი
შეიძლება გახდეს დაინტერესებულთათვის რათა გაიმეორონ ან მოდიფიცირებულად
განახორციელონ თავაინთ რეალობაში.
სახელმძვანელო შედგება პრაქტიკული რჩევებისა და მაგალითებისგან, რომელიც
შეეხება

ახალგაზრდული

ცენტრის

დაარსებასა

და

ე.წ.

grassroots

დონეზე

ახალგაზრდული საქმიანობის წარმართვას. მოტანილი რჩევები დაფუძნებულია იმ
გამოცდილებაზე და გამოწვევებზე, რომელსაც წააწყდნენ ორგანიზატორები პროექტის
განხორციელებისას.

პროექტის გუნდი:
დარია გასანოვა - პროექტის მენეჯერი

ემილ ბადრადდინოვი - პროექტის მენეჯერი

სლავა მეჟდოიანი - მენტორი, ტრენერი და სახელმძღვანელოს ავტორი
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ახალგაზრდული სივრცე
ახალგაზრდული სივრცის გარეშე წარმოუდგენელია შედეგიანი ახალგაზრდული
საქმიანობა,

შესაბამისად

წარმოუდგენელია

ახალგაზრდების

განვითარება

და

სრულფასოვანი ახალგაზრდული საქმიანობის წარმართვა. ახალგაზრდული ცენტრის
რამდენიმე კონცეფცია და მოდელი არსებობს, დღეს ძალიან ბევრ ორგანზიაციას თუ
სტრუქტურას ერქმევა ახალგაზრდული ცენტრი, თუმცა ხშირ შემთხვევაში იგი
განსხვავდება ერთმანეთისგან მიდგომებით, შინაარსით და მიზნით. ამ პარაგრაფში ჩვენ
წარმოგიდგენთ ჩვენი საქმიანობის შედეგად ჩამოყალიბებული ახალგაზრდული
ცენტრი, რომელიც მეტ ნაკლებად ასახავს საქართველოს რეალობას და ჩვენს
პრაქტიკაზე მორგებულ სივრცეს, რომელიც არის მოკრძალებული და აკმაყოფილებს
მინიმალურ მოთხოვენბს.
ახალგაზრდული სივრცის მნიშვნელოვანი კომპონენტები:
•

ადგილმდებარეობა - პირველი რაც უნდა იქნას გათვალისწინებული ეს არის
სივრცის ადგილმდებარეობა, თუკი ახალგაზრდული ორგანიზაცია მუშაობს
რამდენიმე სოფელში, სასურველია იგი მდებარეობდეს ლოკაციურად შუაში და
ხელმისაწვდომ ადგილას, რათა კომფორტული იყოს მისვლა ყველასთვის. ასევე,
უკეთესი იქნებოდა თუკი სივცრე საცხოვრებელი სახლებისგან ან ხალხმრავალ
დაწესებულებისგან (რესტორანი, საჯარო რეესტირი, ბაზარი და ა.შ) მოშორებით
იარსებებდა, რათა ხმაურებით და აქტივობებით არ შეწუხდნენ მეზობლები.

•

ფართი - სივრცის ფართი სასრუვლელია იყოს ისეთი რომ დაეტიოს მინიმუმ 20
ახალგაზრდა, როგორც წესი 40-50 კვ. ჩვენს შეთხვევაში ცოტა მეტია. ხოლო,
თვითონ ფართი შესაძლოა იქნას იჯარით აღებული, მათ შორის უზუფრუქტით
(უფასო იჯარა) გადაცემული ადგილობრივი ან ცენტრალური ხელისუფლების
მიერ, ხოლო იდეალური გახლავთ თუკი ორგანიზაციის ფლობელობაში იქნება,
ნაჩუქარი, აშენებული და ა.შ.

•

ინტერიერი და ექსტერიერი - ახალგაზრდული სივრცე უნდა გამოიყურებოდეს
ისე, რომ შორითან დანახულზე განსხვევდებოდეს სხვა შენობებისგან და
ასახავდეს ახალგაზრდულ სულისკვეთებას და კრეატივს. ახალგაზრდულ ცენტრს
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ძალიან უხდება თავისუფალი მოხატვები და არა სტანდარტული შპალიერი ან
სუფთა კედლები. ინტერიერი შიგნიდან შესაძლოა იყოს მოხატვები, ლოგო,
ლოზუნგი, სხვადასხვა გამონათქვამები, ხოლო გარედან სტრიტ არტის ტიპის
გრაფიტი, ოღონდ სასრუველია, რომ ჰქონდეს შინაარსი გარდა უბრალოდ ლამაზი
ფერებისა თუ ფიგურებისა.
•

აღჭურვილობა / ინვენტარი - ახალგაზრდული სივრცე უნდა იყოს აღჭურვილი
შესაბამისი ინვენტარით რათა შეძლოს ფუნქიონირება, ჩვენს შემთხვევაში
გირჩევთ შემდეგი სახის მინიმალურ აღჭურვილობას - პროექტორი, კომპიუტერი,
სკამები (20ც), მაგიდა (2 ც), პრინტერი,

დინამიკი, თაროები და კარადა,

გამაგრძელებლები, სამაგიდო თამაშები, საკანცელარიო ნივთები (ქაღალდი და
სხვა), დაფა, პროექტორის ეკრანი ან უბრალოდ თეთრი კედელი, ტანსაცმლის
ჩამოსაკიდი ან კარადა, ცოცხი და დასუფთავების სხვა ნივთები, მრავალჯერადი
ჭიქები, თეფშები და ა.შ.
•

სხვა - გარდა აქტივობების ჩატარების ადგილისა სივრცეს ასევე შეიძლება და
სასურველია ჰქონდეს შემდეგი სახის სხვა შემედგენლები - სველი წერტილი,
სამზარეულო, ეზო, ველოპარკინგი, სატრენინგო გარე სივრცე, ხელფბურთის
მოედანი და ა.შ.
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ლიდერები
ახალგაზრდული ცენტრი გახლავთ ცოცხალი ორგანიზმი, მისი აქტორები გახლავან
ახალგაზრდები,
რელიგიურის,

თუმცა
გენდერის,

იგი

ძალიან

სოციალური

მრავალფეროვანია

ასაკის,

სტატის

განსხვავებულებების

და

სხვა

ეთნიკურის,

გათვალისწინებით. იმისათვის, რომ შედგეს ეფექტური ახალგაზრდული საქმიანობა,
საჭიროა თემის ზრდასრული ახალგაზრდა ლიდერების მობილიზირება იდეის გარშემო,
ადამიანები ვინც დაინტერსდებიან ახალგაზრდების განვითარებით და გამოთქვამენ
პროცესში აქტიურად ჩართვის მზადყოფნას. ამ პარაგრაფში ვისაუბრებთ თუ როგორ
უნდა

მოვახდინოთ

თემის

ლიდერების

მობილიზირება

და

დაინტერესება

ახალგაზრდული საქმიანობით.
ლიდერების მოყვანა - ლიდერების დაინტერესება და მოყვანა ცენტრში შესაძლებელია
რამდენიმე მეთოდით, ჩვენ გამოვიყენეთ ორი მათგანი.
ონლაინ

ქოლის

გავრცელება - გადავიღეთ
მოკლე 1 წუთიანი ვიდეო,
შევქმენით
სარეგისტრაციო

ფორმა

გუგლ დოქში და დავდეთ
ფეისბუქზე, გავრცელების
შედეგად

მივიღეთ

მხოლოდ 1 განაცხადი.

ნაცნობები,

მეგობრები,

ნათესავები, მეზობლები, კლასელები - ეს არის ტრადიციული მეთოდი რომლითაც
ხდება ინფორმაციის გავრცელება, პირადი კავშირების მეშვეობით. სხვათაშორის ამ
მეთოდს ჰქონდა შედარებით უკეთესი შედეგი, ყველა დანარჩენი ლიდერის მოზიდვა
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მოხდა ზუსტად ამ მეთოდით. სულ ჯამში ჩვენი ამ პროექტისთვის შევძელით 16 აქტიური
ახალგაზრდა ლიდერის დაინტერესება და ჩართვა.
ასაკი - ჩვენს შემთხვევეაში ლიდერების ასაკი იყო 17-30 წლამდე, თუმცა ძირითადად
გყვავდა სტუდენტები 18-25 წლისები.
როლი - ლიდერების როლი ახალგაზრდულ ცენტრში შეიძლება იყოს განსხვავებული,
სხვანაირად მათ უბრალოდ წევრებს ეძახიან, ჩვენს შემთხვევაში ლიდერებს ჰქონდათ
შემდეგი ფუნქცია - სკოლის მოსწავლეების გუნდების გაძღოლა, ფასილიტაცია, ასევე
აღზრდა და მეგობრობა, არანაირ შემთხვევაში ლიდერი არაა პედაგოგი და უფროსი.
გარდა ამისა ლიდერები ამავე დროს იყვენენ ორგანიზაციის წევრები და ჯგუფების
ლიდერების გარდა ჰქონდათ, ასევე სხვა ფუნქცია მოვალეობები.
გადამზადება / ტრენინგი - ლიდერების დაინტერესება და მობილიზირებება არ არის
საკმარისი, საჭიროა მათ შესაბამისი კონკრეტული საბაზისო კომპეტენციებით აღჭურვა
და აქტივობების შესწავლა, რათა შემდგომ გადასცენ მოზარდებს/სკოლის მოსწავლეებს.
ტრენინგები არ უნდა ჩატარდეს ლექციის სახით, როგორც ეს მიღებულია ყველგან,
არამედ

არაფორმალური

განათლების

მეთოდოლოგიის

მიხედვით

სხვადასხვა

აქტივობებითა და სავარჯიშოების მეშვეობით. ტრენინგები უნდა უტარდებოდეთ მუდამ
რათა შეძლონ განვითარებად სფეროსთვის დამახასიათებელ დინამიკასთან ფეხის
აწყობა. გარდა ამისა ლიდერების ჯგუფი არის ცოცხალი ორგანიზმი, რომელიც
შეიძლება ახალი წევრებით მოიმატოს ან ძველებმა დატოვონ. გადამზადების
ხანრგრძლიოვბა ჩვენს შემთხვევაში იყო 10 დღე, რომლის დროსაც გაუძლიერედათ
ხუთი საბაზისო კომპეტენცია.
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რა არის კომპეტენცია?1

ახალგაზრდულ მუშაობაში ითვლება, რომ კომპეტენციაში შედის სამი ურთიერთდაკავშირებული
ასპექტისგან:

ცოდნა: ეს
განზომილება
ეხება ყველა
საკითხსა და
თემას, თქვენი სამუშაოს
გასაკეთებლად. ეს
კომპეტენციის
„კოგნიტური“
განზომილებაა.
იგი, როგორც წესი,
ასოცირდება თავთან.

1

უნარები და
ჩვევები: ეს
განზომილება
ითვალისწინებს იმას, რისი
კეთებაც თქვენ შეგიძლიათ ან
რისი ცოდნაც გჭირდებათ
თქვენი სამუშაოს
გასაკეთებლად. ეს არის
კომპეტენციის
„პრაქტიკული“, ანუ უნარების
განზომილება.
იგი, როგორც წესი,
ასოცირდება ხელებთან.

დამოკიდებულება
და ფასეულობები:
კომპეტენციის
განზომილება
ითვალისწინებს იმ
დამოკიდებულებასა და
ფასეულობებს, რომლებიც
თქვენ ეფექტურად უნდა
გამოიყენოთ თქვენს
მუშაობაში. კომპეტენციის ეს
განზომილება, როგორც წესი,
ასოცირდება გულთან.

აღნიშნული განმარტება გადმოტანილია ევროპის საბჭოს ახალგაზრდული პორტფოლიოდან.
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ბავშვების მოზიდვა
სკოლის მოსწავლეების დაინტერესება პროექტით არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი
გამოწვევა. ამისთვის არსებობს შემდეგი მიდგომები:
სკოლებში ვიზიტი - როგორც წესი სკოლაში ვიზიტი იწყება დირექტორთან
შეთანხმებით, თუკი დირექტორი არ არის შინაური შეიძლება მოგთხოვოთ ნებართვა
სამინისტროდან ან რესურსცენტრიდან, ხოლო თუკი ნაცნობია შეგიშვებთ, შეშვების
შემთხვევაში ხდება კლასებში შესვლა და განცხადების გავრცლება, სასურველია იქვე
დარეგისტრირება - სახელი გვარი ტელეფონის ნომერი. უკეთესი იქნება თუკი შეძლებთ
პრეზენტაციების გამართვა ვიდეობის ჩვენება და ა.შ. ამით უფრო მეტის დაინტერესებას
შეძლებთ.
ხოლო, თუკი არ შეგიშვეს სკოლაში მაშინ სკოლის გარეთ ან ეზოში ყოველთვის
შეგიძლიათ შეკრიბოთ/გააჩეროთ კლასი და დაელაპრაკოთ და იქვე დაარეგისტრიროთ.
ასევე, ძალიან მნიშნველოვანია კონკრეტული თარიღის და დროის გაჟღერება:
მაგალითად შაბათს 12 საათზე, და გაითვალისწინეთ რაც ახლოა ეს თერიღი მით მეტია
შანსი რომ არ დაავიწყდებათ.
ნაცნობები, ნათესავები, მეზობლები, მეგორები - აქ მოგიწევთ გარდა ბავშვებისა ასევე
მშობლებისთვის ინფორმაციის მიწოდება პროექტის შინაარსისა და მისი პოზიტიური
ზეგავლენისა ბავშვებზე. ალბათ გარდა ტელეფონით საუბრისას მოგიწევთ სახლში
მისვლა, რაც მეტი დაინტერესების შანს გაძლევთ რადგან შეგიძლიათ ჩართოთ
პრეზენტაცია

და

ვიზუალურად

დაარწმუნოთ ადრესატი.
ონლაინ
ყველაზე

ქოლის

გავრცელება

სტანდარტული

-

ეს

მიდგომაა,

მოკლე ვიდეოს ჩაწერა და აღწერაში
გუგლ ფორმის ლინქი ან პირდაპირ
დროის

გაწერა

რათა

მსურველებმა

იცოდნენ სად და როდის უნდა მოვიდნენ.
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3 თვიანი პროგრამა
პროგრამის მიზანს წარმოადგენს ლიდერების მიერ გარკვეული კომპეტენციების (ჩვენს
შემთხვევაში ხუთი საბაზისო) გადაცემა სკოლის მოზარდებისთივს მოკლე ტრენინგების
გზით. ამას კი ვაკეთებთ შემდეგ ნაირად:
დაინტერესებული სკოლის მოსწავლეები ნაწილდებიან გუნდებში, თითო გუნდში
მინიმუმ 10 და მაქსიმუმ 12 წევრი და 2 ლიდერი, გუნდს ასევე უნდა ქონდეს სახელი.
გუნდები იკრიბებიან მათ მიერ დაწესებულ დროს. გუნდების რაოდენობა უნდა იყოს
მინიმუმ 5, მაქსიმალური ალბათ 15 იქნება მენეჯმენტის თვალსაზრიდიან გამომდინარე.
შეკრებების სიხშირე - კვირაში ერთხელ, როგორც წესი შაბათს ან კვირას, სულ ჯამში 10
შეხვედრა, რომელიც გრძელდება 3 თვე.
შეკრებების ხანგრძლივობა - 1.5-2 საათი
შეკრებების თემატიკა - თითო დღე არის მიძღვნილი კონკრეტულ თემატიკას და
ლიდერი ხელმძღვანელობს წინასწარ შემუშავებული განრიგითა და აქტივობებით,

იხილეთ დანართი 2. ხოლო ბოლოს სურვილის მიხედვით გუნდის წევრები ან დროს
უთმობენ სამაგიდო თამაშებს ან გარე აქტივობებს, ჩვენს შემთხვევაში ფრენბურთი.
შეჯიბრი

-

გუნდები

ერთმანეთს

ეჯიბრებიან

სხვადასხვა

კრიტერიუმებით მინიჭებული ქულებით. შეჯიბრი მიმდინარეობს სამი
თვის

განმავლობაში

თუმცა

ყოველი

თვის

ბოლოს

ხდება

1

გამარჯვებული გუნდის გამოვლინება და შესაბამისი ჯილდოთი
დაჯილდოვება. ჯილდო, ჩვენს შემთხვევაში იყო 500 ლარის ფარგლებში ნებისმიერი
რამის ჩუქება და ჩატარება. ბავშვებმა აირჩიეს ექსკურსია. ასევე, შესაძლებლია შეჯიბრი
იყო ინდივიდუალურად

ანუ

წევრებისთვის

და ასევე ლიდერებისთვის, ჩვენს

შემთხვევაში ქულები ენიჭებოდა მხოლოდ გუნდს.
ქულათა სისტემა - ქულების სისტემა არ არის ისეთი რამ რაც შეიძლება იყოს
სტანდარტულად გაწერილი. ჩვენს შემთხვევაში ხდებოდა ქულათა სისტემის გადახედვა
ყოველი თვის ბოლოს. გუნდებისთვის ქულები ენიჭებოდა შემდეგი აქტივობებისთვის:
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•

დასწრება

•

ნარჩენების მოტანა

•

ტურნირში გამარჯვება პირველი სამი გუნდი იღებდა სხვადასხვა ქულებს

•

ონლაინ სივრცეში აქტიურობა - ლიაქები და გაზიარებები

•

ლიდერების მიერ სურათის ან ვიდეოს გადაღება და შემდგომ ატვირთვა საერთო
დრაივზე

•

აქტივობის დაგეგმვა გუნდის წევრების მიერ

•

ადგილობრივ აქტივობებში ჩართვა

დოკუმენტები - შევქმენით გუგლ ექსელი და ასევე, ხელმოსაწერად თითო გუნდს ქონდა
სარეგისტრაცია დასწრების ფურცელი, რომელზეც აწერდნენ ხელს მონაწილეები.

იხილეთ დანართი 1.
მონიტორინგი - თითო გუნდის აქტიურობა მოწმდებოდა მონიტორინგის ჯგუფის მიერ,
რომელიც შედგებოდა თვითონ ლიდერებისგან, რათა შეემოწმებინათ ერთმანეთის მიერ
ჩატარებული ტრენინგის ხარისხი. ამისთვის 2-3 კაციანი ჯგუფი ესწრებოდა ტრენინგს
მთიალნად ან ნაწილობრივ და ამოწმებდა შეხვედრის პროგრამას, ლიდერის მიერ
ჩატარებული თემატიკას, მეთოდიკას და ა.შ. შემდეგ მონიტორინგი დამატებით ქულას
ანიჭებდა გუნდს.
ტურნირი - ყოველი თვის ბოლოს ტარდება ტურნირი kahoot.it აპლიკაციის მეშვეობით.
ტურნირი

ტარდებოდა

ჯერ

გუნდებში

შემდგომ

გუნდების

გამარჯვებულები ხვდებიან ერთმანეთს. კითხვები ძირითადად იმ
თემატიკიდანაა აღებული, რომელიც მათ უტარდებათ ტრენინგ
შეხვედრებისას. ტურნირში გამარჯვებულებს, ასევე ენიჭებათ ქულები.
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ნარჩენების მართვა
ნარჩენების

შეგროვება

და ჩაბარება

არის

ძალიან მნიშნველოვანი

ნებისმიერი ახალგაზრდული ცენტრისა თუ სხვა სახის ორგანიზაციისთვის.
ამისთვის არსებობს რამდენიმე მიზეზი.
1. გლობალური დათბობა - დიახ, მოგახსენებთ რომ ნარჩენების ჩაბარება იწვევს
ნივთის მეორედ სიცოცხლის მიცემას და შესაბამისად სრული ციკლის შეკვეცას,
ამით

მცირდება

ნივთის

ზეგავლენა

გარემოზე

და

იზოგება,

როგორც

ელექტროენერგია, ასევე წყალი, ნავთობი, ტრანსპორტირება, ხე და ა.შ.
2. დაბინძურების შემცირება - სოფლის ქუჩებში ხშირად წააწყდებით უამრავ,
პლასტიკს, პლასტმასს, შუშას, ქაღალდს, მუყაოს და ალუმინის ქილებს, როცა
ახალგაზრდული ცენტრი იწყებს მათ შეგროვებას, ხდება მოსახლეობის
ინფორმირება და ჩართვა ნარჩენების შეგრობის შესახებ. შედეგად გვაქვს
ნაკლები ნარჩენი ქუჩებში, ნაკლები დაბინძრუებული და მოწამლული მიწის თუ
მდინარის/ტბის ნიადაგი. ასევე, დასუფთავების აქციების ჩატარება, რომელის
მიზანი ნარჩენების დახარისხებულად დასუფთავება/შეგროვება გახლავთ.
3. ნაგავსაყრელზე ნაკლები ნარჩენის განთავსება - როგორც წესი ხდება
ლიდერებისა და მონაწილეების მიერ ნარჩენების დახარისხებულად შეგროვება
სახლის პირობებშიც, ეს კი ამცირებს ნარჩენების გატანას ნაგვის ურნებში,
შესაბამისად ნაკლები გადის ნაგავსაყრელზე და ნაკლები ნარჩენი ლპება და
ნაკლები მეთანის გაზის გამომუშავება ხდება ნაგავსაყრელზე.
4. შემოსავალი - დახარისხებული ნარჩენების ჩაბარებით შეგიძლიათ მიიღოთ
შემოსავალი, თითო სახის ნარჩენს გააჩნია თავის ფასი, მაგალითად 1 კგ
ქაღალდი ღირს 20 თეთრი, ხოლო მუყაო 10 და ა.შ. შეგროვებულ ნარჩენს
ვაბარებთ შესაბამის გადამამუშავებელ ქარხანაში და მიღებული შემოსავლით
ვფარავთ ცენტრის ხარჯებს.

შეგროვების სისტემა - ნარჩენებს ვაგროვებთ სახლში შემდეგომ მოგვაქვს ცენტრში
ვწონით და ვათავსებთ შესაბამის სათავსში. გარდა ამისა, ნარჩენების დასახარისხებელი
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ყუთებს

ვდაბთ

სოფლის

მაღაზიასთან,

წინაწარ

ვუთანხმებთ

მეპატრონესთან რათა მიხედოს. ხოლო, ინფორმაციას ვაზიარებთ, როგორც
ჯგუფებში ასევე სოციალური ქსელის მეშვეობით ვიღებთ ვიდეოს და
მოვუწოდებთ მოსახლეობას რათა შეგვიგროვონ ნარჩენები.
სათავსები - ნარჩენების სათავსები შეიძლება გაკეთდეს ბევრ ნაირი, ჩვენს შემთხვევაში
იგი შედგება 2x2 კვადრატული და 1.2 მეტრო სიმაღლის ხისგან და ბადისგან შემდგარი
კონტსტრუქციისგან, რომელიც როგორც წესი იდება გარე სივრცეში და იფარება
ცელოფნით რათა იყოს დაცული მზისა და წვიმისგან, ამ სათავსებში ვათავსებთ,
ალუმინის ქილებს, პლასტიკს, პლასტმასებს და შუშას, ხოლო ქაღალდსა და მუყაოს
ცალკე შიდა სივრცეში შესაბამის ე.წ. ბაგებში (დიდი პარკები) ვაგროვებთ.
ნარჩენების მოტანაზე გუნდებისთვის, ასევე გვქონდა დაწესებული ქულები, რომელიც
განსხვავებული იყო, მაგალითად ქაღალდზე ნაკლები, ხოლო ალუმინის ქილაზე მეტი
ქულა.
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ადგილობრივი აქტივობები
ადგილობრივი აქტივობები არის ახალგაზრდების მონაწილეობის ხელშეწყობა სოფლის
პრობლემების მოგვარებაში და გულისხმობს ისეთ აქტივობის ჩატარებას, რომელიც
ხელსშეუწყობს

სოფლის

და/ან

ახალგაზრდების

პრობლემების

მოგვარებას.

ადგილობრივი აქტივობები ჩვენ ჩადებული გვქონდა 3 თვიან პროგრამაში, თუმცა მისი
განხორციელება შესაძლებელია ცალკეც.
რა არის სჭირო ადგილობრივი აქტივობებისთვის?
პირველი რიგში ბიუჯეტი, აქტივობებისთვის უნდა იყოს განსაზღვრული კონკრეტული
სახსრები, ჩვენს შემთხვევაში ეს იყოს 250 ლარი თითო გუნდზე, თუმცა რადგან იგი
საკმაოდ მწირი აღმოჩნდა, ჩვენ გავაერთიანეთ გუნდების ბიუჯეტები ინტერესების
მიხედვით, მაგალითად თუკი სამმა გუნდმა მოითხოვა ფრენბურთის მოედანი მაშინ იგი
გაკეთდა სამი გუნდის გაერთიანებული ბიუჯეტით.
მეორე, აქტივობებში მაქსიმალურად უნდა იყვნენ ჩართულები თვითონ ახალგაზრდები,
როგორც მის დაგეგმვა და გადაწყვეტაში, ასევე შესრულება და გამოყენებაში. ჩვენ
თავიდან ვკითხეთ ახალგაზრდებს თუ რას მოისუვრებდნენ, ასევე შევთავაზეთ
რამდენიმე აქტივობა იდეის სახით, არჩეულ აქტივობების განხორციელება შევძელით
მათი ჩართულობით, მაგალითად საქანელების გაკეთებისას თვითონ ახალგაზრდები
იყვნენ ჩართლები მოხალისეობრივად, თხრიდნენ ორმოებს, ამონტაჟებდნენ და ა.შ.
ჩვენი ადგილობრივი აქტივობა:
•

ველოპარკინგი ცენტრის წინ

•

ფრენბურთის მოედანი ს. ალგეთში + ბადე და ორი ბურთი

•

სკვერი სოფელ აზიზქენდში, საქანელა, ტურნიკი, ბრიუსია, სკამი

•

ნარჩენების ურნები სოფლებში მაღაზიებთან - 10 ურნა, 5 მაღაზია

•

გარე სივრცე ახალგაზრდებისთვის ცენტრის წინ

სხვა იდეები - კომპოსტირების ყუთები, საინფორმაციო კამპანია სხვადასხვა თემატიკაზე
აქტივობები შესაძლოა იყოს განსხვავებული სოფლების მიხედვით, ყველა თემს თავისი
გამოწვევა და საჭიროება გააჩნია.
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ახალგაზრდული საბჭო
ახალგაზრდული

საბჭო

გახლავთ

ადგილობრივ

დონეზე

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების მონაწილეობის
ყველაზე

ძლიერი

მექანიზმი.

იგი

გულისხმობს

ახალგაზრდების

მობილიზირებას, და მათი ხმის მიწოდებას შესაბამის სამთავრობო
სტრუქტურებში.

ახალგაზრდული

საბჭოს

ჩამოყალიბების

რამდენიმე

მოდელი

არსებობს ჩვენ ავირჩიეთ შემდეგი:
ახალგაზრდული არჩევნების გზით ჩვენი სოფლებიდან მინიმუმ 5 და მაქსიმუმ 10
წარმომადგენლის არჩევა და საბჭოს ჩამოყალიბება.
არჩევნები - არჩევნები ჩავატარეთ ელექტრონულად გუგლ ფორმსის მეშვეობით,
თავიდან

ერთი

თვით

ადრე

ვიდეო

მიმართვის

მეშვეობით

გამოვაცხადეთ

კანდიდატებისა (18-29 წლის) და ამომრჩევლების (13-29 წლის) რეგისტრაციის შესახებ
შესაბამისი ორი ბმულის მითითებით. შემდგომ 1 კვირით ადრე შეწყდა კანდიდატების
რეგისტრაცია

და

დაიწყო

მათი

წინასაარჩენო

კამპანია.

ყველა

კანდიდატი

დავარეგისტრირეთ, რადგან ჩვენ უბრალოდ ფასილიტაციას ვეწეოდით და არა
კონტროლს, მთავარი მოთხოვნა იყო ასაკი და საცხოვრებელი ადგილი.
შემდგომ, ერთი დღით ადრე შეწყდა ამომრჩევლების რეგისტრაციაც და არჩევნების
დღეს 10:00 – 17:00 საათამდე გაიმართა არჩევნები. ყოველ 3 საათში ვაანონსებით
ამომრჩეველთა აქტიურობის შედეგებს ფეიჯზე. ხოლო, არჩევნების დახურვის შემდეგ
მოვახდინეთ ხმების გადათვლა და მეორე დღეს დავდეთ შედეგები და მივულოცეთ
გამარჯვებულებს.
კანდიდატების ერთიანი სია გვქონდა და სიით პირველი 10 ადამიანი გადიოდა საბჭოში.
ამომრჩეველთა აქტივობა - 120 ამომრჩეველი.
საბჭოს არჩევის შემდეგ მოხდა ახალგაზრდების ინტერესების გამოკითხვა და
შესაბამისი გუგლ ფორმის მეშვეობით და პრიორიტეტების განსაზღვრა.
პარალელურად კონტაქტი დავამყარეთ მერიასთან და შევთავაზეთ თანამშრომლობა.
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დიდი მადლობა წაკითხვისთვის!

კონტაქტი

ალგეთის ახალგაზრდული ცენტრი ამბრელა

მისამართი: მარნეულის მუნიციპალიტეტი ს. ალგეთი

ელ.ფოსტა: algetiyouthcenter@gmail.com

ფეისბუქი: https://www.facebook.com/algetiyouthcenter
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დანართი 1
გუნდის სახელი
სახელი
დღე დღე დღე დღე დღე დღე დღე დღე დღე დღე
ასაკი სკოლა ტელეფონი
გვარი
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

დანართი 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

პროგრამა - დღე 1
მისალმება, მოკითხვა, რეგისტრაცია, პროგრამის და ქულების ახსნა, წესები
ენერჯაიზერ - კაშნი/ტაში და სხვა ხმაური
თემატიკა-შესავალი - რა არის კომუნიკაცია (კითხვა რა არის კომუნიკაცია და მოკლე
პრეზენტაცია)
შესვენება
მარტივი აქტივობა - ჭორი (მოძრაობა + ტექსტი) მერე განხილვა (4 ფ)
კომპეტენცია - რა არის კომპეტენცია
შეჯამება-შეფასება-განხილვა- დებრიფინგი
შემდეგი შეხვედრის დაგეგმვა
ფოტო და სივრცის დასუფთავება
არაფორმალური აქტივობა - სამაგიდო თამაში ან ფრენბურთი

წუთი
5
5
10
10
20-30
10
15
5
5
40
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