
საქართველოს ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა ნაციონალურმა 
საბჭომ დაიწყო ახალგაზრდობის სააგენტოს მიერ დაფინანსებული 
პროექტი “ახალგაზრდობა მნიშვნელოვანია” რომლის მიზანია 
წვლილი შეიტანოს ახალგაზრდული ორგანიზაციების გაძლიერებასა 
და ისეთი გარემოს შექმნაში, სადაც ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს 
ექნებათ მდგრადი სისტემა და სრულყოფილად უწყობენ ხელს 
ახალგაზრდების პოტენციალის თვითრეალიზებასა და მათ 
მონაწილეობას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.  
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პროექტის ფარგლებში  გადამზადდება 30 ახალგაზრდული ორგანიზაციის 
წარმომადგენელი, რისთვისაც ვიწყებთ ტრენერთა შესარჩვევ კონკურსს!

ტრენერები შეირჩევიან ღია კონკურსით ონლაინ აპლიკაციის 
საფუძველზე, მეორე ეტაპზე კი განხორციელდება გასაუბრება.

შეირჩევა 5 ტრენერი  - 3 ძირითადი ტრენერი და 2 ფასილიტატორი.

ტრენერთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
- მინიმუმ 4 განხორციელებული ტრეინინგი (ვადასტურებთ ხელშეკრულებით ან ცნობით) 
არაფორმალური განათლების  პრინციპების გათვალსიწინებით. 
- ტრეინინგის თემატური მიმართულების მიხედვით უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება 
(გამოცდილებაში   იგულისხმება - ტრეინინგების ჩატარება, ფასილიტირება, პროექტის 
განხორციელება კოორდინირება, ახალგარზდული ორგანიზაციის მართვის გამოცდილება იქნება 
უპირატესობა). 
- ასაკი 18+.  
- მენტორინგის გამოცდილება. 
- ანგარიშების მომზადების გამოცდილება. 
- უპირატესობა მიენიჭება ტრენერებს ვისაც გავლილი აქვს მინიმუმ 8 დღიანი ტრენერთა ტრეინინგი. 
(არ არის ვალდებულება) 
- უპირატესობა მიენიჭება ტრენერებს ვისაც გავლილი აქვს ევროპის საბჭოს საერთაშორისო 
ტრენერთა ტრეინინგი ან  განხორციელებული აქვს ევროპის საბჭოს ევროპის ახალგაზრდული ფონდის 
მიერ დაფინანსებული პროექტი. (არ არის 
ვალდებულება). 

ტრეინინგების თემატიკა:
-  პროექტის მენეჯერების ტრეინინგი - პროექტის მართვის პრინციპები მიდგომები, 
გუნდის მართვა, პროექტის ციკლი, მონიტორინგი, შეფასება, პროექტის ხილვადობა. 
ახალგაზრდული პროექტების განხორციელება - სპეციფიკა, მიდგომები, ფონდების 
მოძიება - საგრანტო აპლიკაციების შექმნა,არსებული შესაძლებლობების და 
პრაქტიკების ანალიზი, პროექტის გავლენის გაზომვა, რისკები. 

-  მმართველი გუნდის ტრეინინგი - ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული 
მმართველობის სისტემა, ზოგადი მენეჯმენტი, ახალგარზდული ორგანიზაციები და 
მათი მენეჯმენტი, მოხალისეების მართვა, გუნდის მართვა, ლიდერობა, 
ორგანიზაციის სტრატეგია, სამოქმედო გეგმა, ადამიანური და ფინანსური რესურსის 
მართვა ახალგაზრდული ორგანიზაციების შემთხვევაში, არსებული პრაქტიკების 
გაზიარება.



ტრეინინგების განხორციელების პერიოდია 2020 წლის ნოემბერი - დეკემბერი. 
(ზუსტი თარიღები შეთანხმდება ტრენერების გუნდთან). 

 პასუხისმგებლობები: 
- მონაწილეების ონლაინ მოსამზადებელი პერიოდი.
- 6 დღიანი ტრეინინგი პროექტის მენეჯერებისთვის.
- 6 დღიანი ტრეინინგი ორგანიზაციის მმართველი გუნდის წარმომადგენლებისთვის.
- 3 თვიანი მენტორინგის პროცესის კოორდინაცია. 
- ანგარიშების მომზადება და წარდგენა. 
- ტრეინინგ მოდულების და მეთოდების შემუშავება პროექტის გუნდთან შეთანხმებით. 

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2020 წლის 7 სექტემბერი, 
20:00 საათი. 

ᲓᲐᲘᲜᲢᲔᲠᲔᲡᲔᲑᲘᲡ ᲨᲔᲛᲗᲮᲕᲔᲕᲐᲨᲘ ᲒᲗᲮᲝᲕᲗ ᲒᲐᲛᲝᲒᲖᲐᲕᲜᲝᲗ:  
1. ᲢᲠᲔᲜᲔᲠᲘᲡ CV 

  2. ᲡᲐᲛᲝᲢᲘᲕᲐᲪᲝ ᲬᲔᲠᲘᲚᲘ  
3.  ᲨᲔᲛᲝᲗᲐᲕᲐᲖᲔᲑᲐ ᲗᲥᲕᲔᲜᲗᲕᲘᲡ ᲛᲘᲡᲐᲦᲔᲑᲘ ᲐᲜᲐᲖᲦᲐᲣᲠᲔᲑᲘᲡ ᲨᲔᲡᲐᲮᲔᲑ 

(ᲓᲐᲣᲠᲗᲔᲗ ᲡᲐᲛᲝᲢᲘᲕᲐᲪᲘᲝ ᲬᲔᲠᲘᲚᲡ)   

ᲔᲚ.ᲤᲝᲡᲢᲐᲖᲔ:   YOUTHMATTERS.NCYOG@GMAIL.COM.  

არ განიხილება: 
- ვადაგადაცილებული განაცხადები. 
- განაცხადები, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ მითითებულ კრიტერიუმებს. 
- სამუშაო ვადების შემცირების შემოთავაზება. 
-
-
- დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით.
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