
!"#"$%&'()! "*"(+",$-.( )$+"/0,"10"%" /"10)/"(.$2" 
!"34)2 -"056) "*"(+",$-)30! !""+'/7)! 20'$ -"80/"/!'3.(0 
9$)'#70 “"*"(+",$-)3" 2/0:&/'()&"/0"” $)2(0! 20,"/0" 
5&(0(0 :'07"/)! "* "(+",$-.(0 )$+"/0,"10'30! 
+";(0'$'3"!" -" 0!'%0 +"$'2)! :'#2/":0, !"-"1 "*"(+",$-.( 
)$+"/0,"10'3! '#/'3"% 2-+$"-0 !0!7'2" -" !$.(6)80("- 
.56)3'/ *'(! "*"(+",$-'30! 9)7'/10"(0! %&0%$'"(0,'3"!" 
-" 2"% 2)/"50(')3"! !",)+"-)'3$0& 1*)&$'3":0.  
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!'#7'23'$0

ᲐᲮᲐᲚᲒᲐᲖᲠᲓᲝᲑᲐ 
ᲛᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲚᲝᲕᲐᲜᲘᲐ



Პროექტის '$%-'$%0 "2)1"/"":  

-  !"#"$%&'():0 $'+0!7$0$'3.(0 "*"(+",$-.(0 )$+"/0,"10'30! 
!7$.#7.$0!, 2.:")30! !0!7'20!, !"2)#2'-) +'+20!, "$!'3.(0 $'!.$!'30!" 

-" !"40$)'3'30! :'!"*'3 <&('&";

Შესაბამისად +&'!"40$)'3" <&('&0! '#!9'$70, $)2'(01  9$)'#70! 
8"$+('3:0 +"/"*)$10'('3! "*"(+",$-.(0 "$"!"2%"&$)3) 
!'#7)$0! 22"$%&'()30!" -" !7$.#7.$0! !0!7'20! <&('&"!. 

Ზოგადი "=5'$0()3":  

- <&('&" - :'!";('3'(0" +"/*)$10'(-'! )/("0/ <0%*&"$'30!" -" 
0/7'$&0.'30! !"8.;&'(,'.  +"2)<0%*.(0 ./-" 06)! 20/02.2 150 
"*"(+",$-.(0 )$+"/0,"10", 2"% :)$0! #)(+" )$+"/0,"100! 5'&$0 
)$+"/0,"10'30, 9$)'#70! 3'/'8010"$0 )$+"/0,"10'30, "*"(+",$-)30! 
!""+'/7)! +$"/70! 8"$+('3:0 -"80/"/!'3.(0 )$+"/0,"10'30 , 
"*"(+",$-)30! !""+'/7)!" -" '&$)90! !"34)!%"/ 2020 5(0! %'3'$&(0! 
%&':0 !7$"!3.$+:0 +"/*)$10'('3.(0 50/50 7$'0/0/+0! 2)/"50(' 
)$+"/0,"10'30 -" !*&" 2)*"(0!')3",' -"8.;/'3.(0 "*"(+",$-.(0 
)$+"/0,"10'30 . 2 "% :)$0!" " : ! " '$%":)$0!) )$+"/0,"10'30! 
5"$2)2"-+'/()3'30 !"#"$%&'():0, .210$'!)3'3,' 2)2.:"&' )$+"/0,"10'30, 
::2 90$%" )$+"/0,"10'30, -'&/0('3%"/ 2)2.:"&', ()<"(.$0, $'+0)/'3:0 
"$!'3.(0 -" 2)56&("- >+.8'3%"/ 2)2.:"&' )$+"/0,"10'30. 

- <&('&" 90$&'("- +"/*)$10'(-'3" !"#"$%&'():0, $"-+"/ "$1 '$% 
<&('&":0 "$ *-'3" <)/<$'7.("- "*"(+",$-.(0 )$+"/0,"10'30! 
0-'/708010$'3" -" 020! +"/!",=&$", $" !7$.#7.$0% 2.:")3'/ 
0!0/0, $)+)$0 22"$%&'()3" "#&% -" $" $'!.$!'30 +""?/0"% "/ $" 
<)/<$'7.(0 !"40$)'3'30 -" +"2)5&'&30 "$!'3)3! 2"%%&0!.  

- < &( ' & 0 ! ! " & " $ " .-) : '- ' + ' 3 0 - " $ ' < ) 2 ' /- " 1 0 ' 3 0 
+"%&"(0!50/'3.(0 0#/'3"  7$'0/0/+'30! 9$)+$"2.( /"50(:0.



<&('&0! '#!9'$70! &"(-'3.('3'30: 

• <&('&0! -0,"0/0!" -" 2'%)-)()+00! :'$?'&".  
• <&('&0!%&0! <0%*"&$'30! 2)2,"-'3". 
• <&('&0! +"/*)$10'('3". 
• <&('&0! !"3)()) /"$"70.(0  "/+"$0:0! 2)2,"-'3".  

Სავალდებულოა:  

• Პროექტის +./-%"/ :'%"/*2'30% 2.:")3".  
• <&0$0! 3)()! 9$)'#70! +./-0!%&0! "/+"$0:0! ?"3"$'3".  
• Პროექტით -"-+'/0(0 &"-'30! -"1&".  

<&"(080<"10":
• *"$0!*)3$0&0 -" $")-'/)3$0&0 <&('&'30! "/"(0,0! +"2)1-0('3". 
• <&('&'30! ?"7"$'30! +"2)1-0('3" (20/02.2 1 <&('&"). 
• "/"(070<.$0 ./"$'30. 
• <&('&0! "/+"$0:0! 5'$0! ./"$0. 
• 2)1'2.(0 &"-'30! -"1&".  
• Სასურველია "*"(+",$-.( !8'$):0 +"2)1-0('3".  

ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝᲡ ᲮᲐᲜᲒᲠᲫᲚᲘᲕᲝᲑᲐ: 15 ᲡᲔᲥᲢᲔᲛᲑᲔᲠᲘ - 15 ᲜᲝᲔᲛᲑᲔᲠᲘ. 

+"/"1*"-'30! 20='30! 3)() &"-"" 2020 5(0! 11 !'#7'23'$0, 
20:00 !""%0. 

ᲓᲐᲘᲜᲢᲔᲠᲔᲡᲔᲑᲘᲡ ᲨᲔᲛᲗᲮᲕᲔᲕᲐᲨᲘ ᲒᲗᲮᲝᲕᲗ ᲒᲐᲛᲝᲒᲖᲐᲕᲜᲝᲗ:  

1. ᲗᲥᲕᲔᲜᲘ CV ᲥᲐᲠᲗᲣᲚ ᲔᲜᲐᲖᲔ 

2.  ᲨᲔᲛᲝᲗᲐᲕᲐᲖᲔᲑᲐ ᲗᲥᲕᲔᲜᲗᲕᲘᲡ ᲛᲘᲡᲐᲦᲔᲑᲘ ᲐᲜᲐᲖᲦᲐᲣᲠᲔᲑᲘᲡ ᲨᲔᲡᲐᲮᲔᲑ 
ᲓᲐ ᲛᲔᲗᲝᲓᲝᲚᲝᲒᲘᲐ ᲠᲐᲡᲐᲪ ᲒᲐᲛᲝᲘᲧᲔᲜᲔᲑᲗ ᲙᲕᲚᲔᲕᲘᲡ ᲞᲠᲝᲪᲔᲡᲨᲘ.  

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

"$ +"/0*0('3": 
- &"-"+"-"10('3.(0 +"/"1*"-'30. 
- +"/"1*"-'30, $)2('301 &'$ "<2"6)80('3'/ 20%0%'3.( <$07'$0.2'3!. 
- !"2.:") &"-'30! :'210$'30! :'2)%"&",'3". 
-
-
- -"2"7'30%0 <0%*&'30! :'2%*&'&":0 -"+&0<"&:0$-0%.
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