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კონკურსი უფროსკლასელებისა და ახალგაზრდებისთვის 

სამოქალაქო აქტივიზმის შესახებ 

 

2020 

 
 

კონკურსის დებულება 
 
 

თავი I. ზოგადი დებულებანი 
 
 

მუხლი 1. კონკურსის მიზანი, ამოცანები და ჩატარების პრინციპები 
 

ა. კონკურსის მიზანია ხელი შეუწყოს უფროსკლასელთა და ახალგაზრდების ჩართულობას 

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში, მათი მოტივაციის ამაღლებას საჯარო პრობლემების 

გამოვლენისა და გადაჭრის გზების მოძიების თვალსაზისით.   

ბ.    კონკურსი    ტარდება    წახალისების, საჯაროობის, ობიექტურობის, სამართლიანობის, 

გამჭვირვალობის, თანასწორობისა და კორექტულობის პრინციპების გათვალისწინებით. 
 

 

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება 

 

ამ დებულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა: 

1.  კონკურსი   -    საქართველოს   კანონმდებლობით   დადგენილი   წესით    კონკურსანტის 

შესაბამისობის შეფასება და გამარჯვებულის გამოვლენა; 

2.  კონკურსანტი - კონკურსში მონაწილეობის მსურველი; 

3. საკონკურსო კომისია (შემდგომში კომისია) - გამარჯვებულის გამოვლენის მიზნით შექმნილი 

კომისია; 

4.  საკონკურსო ნამუშევარი (შემდგომში ნამუშევარი) - კონკურსანტის მიერ კონკურსის 

პირობებისა და წესების შესაბამისად წარდგენილი ნამუშევარი. კონკურსში მონაწილეობის 

მისაღებად აუცილებელია შემდეგი მოთხოვნები: ნამუშევრის წარდგენა მითითებულ 

ელექტრონულ მისამართზე (yscozurgeti@gmail.com;), ასევე    სახელის, გვარის, საკონტაქტო 

ნომრისა და ელექტრონული ფოსტის მითითება. 
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თავი II. საკონკურსო კომისია 

მუხლი 3. კომისიის შემადგენლობა 

 

1.  კომისიის შემადგენლობაში შედიან კომისიის თავმჯდომარე და ოთხი წევრი. 

2. საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარედ ან კომისიის წევრად შეიძლება დაინიშნონ 

პროექტში „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ ჩართული ორგანიზაციები, 

როგორც კონსორციუმის წევრი ორგანიზაციების, ასევე ქვეგრანტიორი ორგანიზაციის წევრები. 

 

მუხლი 4. საკონკურსო კომისიის ფუნქციები 

1. საკონკურსო კომისიის ფუნქციებია: 

ა) განიხილოს და შეაფასოს კონკურსში მონაწილე თითოეული კონკურსანტის კონკრეტული 

ნამუშევარი; 

ბ) გამოავლინოს საუკეთესო მაჩვენებლის მქონე გამარჯვებულები დადგენილ ვადებში. 

 

მუხლი 5. კომისიის მუშაობის წესი 

 

1. კომისიის წევრები მუშაოებენ დამოუკიდებლად, ონლაინ კომუნიკაციის გამოყენებით.  

2. საკონკურსო კომისია წყვეტს საქმიანობას კონკურსის დამთავრებისთანავე. 
 
 
 

თავი III. კონკურსი 

მუხლი 6. კონკურსის გამოცხადება 

1. კონკურსი ცხადდება 15 აპრილს 

2. ინფორმაცია კონკურსის გამოცხადების შესახებ ქვეყნდება ინოვაციებისა და სამოქალაქო 

განვითარების ცენტრი - პროგრესის სახლის ვებ-გვერდსა და სოციალური ქსელის გვერდზე; 

ასევე, შუქდება   მედია საშუალებებით; 

3. შეტყობინება კონკურსის შესახებ უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს:  

 კონკურსანტისთვის წაყენებული მოთხოვნები; 

 ნამუშევრების წარმოდგენის ვადას; 

 საკონტაქტო პირის მისამართი, ტელეფონის ნომერი და ელექტრონული ფოსტა. 

4. თუ კონკურსანტი ვერ აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებს, ნამუშევრები წარმოდგენილია 

არასრულყოფილად ან არაეთიკურად, ნამუშევარი არ განიხილება.  
 

 

 

 



3 

 

 

 

თავი IV. კონკურსის ჩატარებისპროცედურა 

მუხლი 7. კონკურსის პირობები 

 

1. კონკურსანტებს შესაძლებლობა აქვთ 2020 წლის 23 ივნისის ჩათვლით მითითებულ 

ელექტრონულ ფოსტაზე გამოაგზავნონ   ნამუშევარი ან   გამოქვეყნებული ნამუშევრის 

ბმული.   

 

საკონკურსი თემაა 

COVID-19 გამოწვევა რომელიც გვასწავლის 

(ნამუშევარი უნდა ასახავდეს მოქალაქეობრივი პოზიციის, აქტივიზმისა და გარემოზე ზრუნვის 

მნიშვნელობას) 

 

2. კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია გურიის რეგიონში მცხოვრებ უფროსკლასელებს (14 

წლიდან) და 25 წლამდე ახალგაზრდებს.    

3. საკონკურსო ნამუშევრის ფორმა სასურველია იყოს ბლოგი, თუმცა ასევე შეიძლება იყოს 

წარმოდგენილი ესეს, სტატიის, ფოტოკოლაჟის და ვიდეოს სახით. 

4. კონკურსში მონაწილეობა არ შეუძლიათ 2018 და 2019 წელს ჩატარებული კონკურსების 

გამარჯვებულებს.  

5. საკონკურსო კომისია ხსნის კონკურსანტს კონკურსიდან თუ ნამუშევარი წარმოადგენს 

სხვის საკუთრებას, გამოყენებაშია ან ძირითად პირობებთან შეუსაბამობის შემთხვევაში. 

6. საკონკურსო კომისია არჩევს იმ კონკურსანტთა მიერ   წარმოდგენილი ნამუშევრებს, რომლებიც 

აკმაყოფილებენ საკონკურსო მოთხოვნებს. 

7. არაეთიკური საკონკურსო ნაშრომები ავტომატურად მოიხსნება კონკურსიდან; 

8. უნდა იყოს დაცული საავტორო უფლებები. 

9 .  პროგრესის სახლი იტოვებს კონკურსში მონაწილე ყველა ნაშრომის გამოყენების უფლებას 

ავტორის თანხმობისა და ანაზღაურების (გარდა ამ დებულებით გათვალისწინებული 

ანაზღაურებისა) გარეშე. 
 

 

 

მუხლი 8. კომისიის მიერ საკონკურსო ნამუშევრების განხილვა და გადაწყვეტილების მიღების 

წესი 

 

1. კომისია დაუსწრებლად განიხილავს თითოეული კონკურსანტის ნამუშევარს; 

2. არა უგვიანეს 2020 წლის 15 ივლისისა გამოავლენს გამარჯვებულებს. 

3. კონკურსში გამოვლინდება სამი საუკეთესო ნამუშევარი. თითოეულ მათგანს გადაეცემა 300 

ლარის ოდენობის სასაჩუქრე ვაუჩერი.  

4. უპირატესობა მიენიჭება ნამუშევრებს, რომლებიც მკითხველისთვის საინტერესოდ,  

მიმზიდველად და მარტივად იქნება გადმოცემული.   
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მუხლი 9. კონკურსის შედეგი 
 
1. კონკურსის გამარჯვებულებს ეცნობებათ ინდივიდუალურად, ორგანიზაციის წევრების მიერ.  

2. ინფორმაციის საჯაროობის მიზნით, ინოვაციებისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრი - 

პროგრესის სახლი, კონკურსის დასრულებიდან 3 დღის ვადაში უზრუნველყოფს კონკურსის 

შედეგების ვებ-გვერდზე განთავსებას. 

3. კონკურსის პროცესთან და შედეგებთან დაკავშირებით წარმოშობილი დავა გადაწყდება 

არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 

 

 

 

კონკურსი დაფინანსებულია პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების 

ინიციატივა“  ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მიერ 

სამოქალაქო საზოგადოების ინსიტუტთან (CSI), კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრთან 

(CTC), საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრთან  (CSRDG)  და 

განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრთან (EDEC) თანამშრომლობით.  

 

პროექტს აფინანსებს ევროკავშირი, ხოლო თანადამფინანსებელია კონრად ადენაუერის ფონდი. 
  


