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სახელწოდება       #EIVYA2020        

      Erasmus+ International Volunteer Youth Awards        

დაჯილდოება და აღნიშნვნა ახალგაზრდული საქმიანობისა არის კიდევ ერთი 

ინსტრუმენტი რათა მოხდეს მისი აღიარება და უზრუნველყოფილ იქნას მისი მდგრადობა 

ორიგინალი ბმული: https://www.europeanprojects.am/eivya2020 

საშუალების/ინსტრუმენტის 

სახეობა 
☐ თვითშესაფასების საშუალება  

☐ პუბლიკაცია/სახელმძღვანელო  

☐ პორტფოლიო  

☒ ვებსაიტი/პლატფორმა/ბლოგი  

☒ შეფასება 

☒ სერტიფიცირება/ატესტაცია  

☒ კამპანია  

აღიარების სტატუსი/განზომილება ☒ სოციალური აღიარება  

☐ ოფიციალური აღიარება  

☐ თვითაღიარება  

☐ პოლიტიკური აღიარება  

აღიარების დონე რომელსაც 

პასუხობს 

ინსტრუმენტი/საშუალება 

☒ ეროვნული 

☒ რეგიონალური  

☒ ადგილობრივი  

☒ ორგანიზაციული  

☒ საერთაშორისო  

საშუალების მიზნობრივი ჯგუფი 

(ჯგუფები) 

☒ ახალგაზრდული მუშაკები  

☒ ახალგაზრდა ლიდერები  

☒ ახალგაზრდები  

https://www.europeanprojects.am/vywre
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☒ ახალგაზრდული ორგანიზაციები  

☒ ორგანიზაციები  

☒ სხვადასხვა სოციალური ჯგუფები 

☒ უმაღლეს სასწავლო დასწესებულებები  

☒ დამსაქმებლები  

☒ მასწავლებლები  

რა პრობლემის გადაწყვეტას 

ისახავს მიზნად ეს 

საშუალება/ინსტრუმენტი 

ახალგაზრდული საქმიანობა, განსაკუთრებით ის , 

რომელიც ნებაყოფლობით ხასიათს ატარებს უმეტეს 

ქვეყნებში, როგორც წესი რჩება პროექტის დონეზე. 

პრობლემა რომლის წინაშეც ვდგებით არის 

ნაკლებობა პროექტის მდგრადობისა და 

ინიციატივების წარმატებით განხორციელებისა, 

რადგან ჩვენ ყველანი დამოკიდებულნი ვართ 

ფინანსურ მხარდაჭერაზე.   

ამ პროექტის კონსორციუმის ფარგლებში, ჩვენ 

მიზნად ვისახავდით დაწყებული აღიარებული 

პროცესების მდგრადობით უზრუნველყოფა,  

დასკვნების გამოტანა, პროექტის ხერხების 

თვალსაჩინოება და მხარდაჭერა.  

ახალგაზრდები და საზოგადოების უფრო ფართო 

ფენა ესწრებიან ღონისძიებებსა და სხვადასცვა 

შეხვედრებს , სადაც მეტი მხიარულება და 

პოზიტივია.  ეს მექანიზმი მიზნად ისახავს 

ფართომაშტაბიან სადღესასწაულო ღონისძიებებსა 

და სოციალიზაციის შესაძლებლობებს, რათა 

ახალგაზრდული საქმიანობა გახადონ ცნობილი და 

აღნიშნონ მოხალისეების ღვაწლი საზოგადოების 

განვითარებაში . 

როგორ მუშაობს ინსტრუმენტი პროექტის ფარგლებში ‘Voluntary Youth Work 

Recognition for Employability’ გადავწყვიტეთ 

მოგვეწყო ახალგაზრდული დაჯილდოების 

ცერემონია და ქსელური გალა საღამო. ჩვენ ვხედავთ 
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ამ მოვლენას, როგორც მექანიზმს აღიარების 

მისაღწევად, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია 

ეროვნულ ან საერთოშორისო დონეზე. აქ ჩვენ 

მოგიყვებით როგორ განხორციელდეს იგი, ჩვენი 

გამოცდილების გაზიარებით. 

1.    გადაწყვიტეთ ვინ იქნება თქვენი მეწყვილე და 

რომელი ორგანიზაციები დაინტერესდებიან 

თქვენთან თანამშრომლობით. ჩვენს შემთხვევაში, 

მონაწილეობდნენ პროექტის პარტნიორები და 

პარტნიორი ქსელის ორგანიზაციები გალა საღამოს 

თანამასპინძლობისთვის. 

2.    გადაწყვიტეთ და ეწვიეთ თქვენთვის სასურველი 

დაჯილდოების ნომინაციებს. ნომინირების 

კატეგორიები და მათი კრიტერიუმები შეგიძლიათ 

ნახოთ აქ: შეეცადეთ შემოქმედებით აირჩიოთ 

ნომინაციების კატეგორიები .  აქ ჩვენ ვირჩევთ 3: 

• ყველაზე შთამაგონებელი მოხალისეობრივი 

ისტორია ახალგაზრდულ სფეროში. 

• ყველაზე ეფექტური ახალგაზრდული ინიციატივა 

ან პროექტი. 

• ყველაზე კარგი მოხალისეობრივი აღიარებული 

მექანიზმი.  

3. გადაწყვიტეთ თქვენი გალა საღამოს 

ორგანიზაციული მხარე, იმუშავეთ საღამოს სცენარზე 

და თემაზე, ნეთვორქინგი და სადღესასწაულო 

ნაწილის მუშაობა მთავარი ყურადღების ქვეშ უნდა 

იყოს. ცერემონიის დროს ასევე უნდა იყოს 

კულტურული და მიმღები. 

4. იმუშავეთ თქვენი სტუმრების სიაზე, იფიქრეთ 

სტრატეგიულად ვისი მოწვევა გსურთ და გახდეთ 

თქვენი მთავარი მიზნის მიზანი, ეს არის 

ახალგაზრდული სამუშაოს აღიარება სოციალურად, 

მაგრამ ასევე ოფიციალურად. თქვენ შეიძლება 

https://www.europeanprojects.am/vywre


Social and Youth Workers – SYW │ 
A: M. Mashtots 4 - 1/1, Yerevan 0015, Armenia │  
E: youthwork.syw@gmail.com│ T: +374 10 588 768 │  
Website: https://www.europeanprojects.am/vywre  

მოიწვიოთ   გადაწყვეტილების მიმღებ პირები 

მთავრობიდან და შესაბამისი ინსტიტუტებიდან, 

დარგის ძირითადი დაინტერესებული მხარეები, რომ 

თქვენთან ერთად გაუწიონ ადვოკატირება და 

აღიარება. 

5. იმუშავეთ ახალგაზრდული ჯილდოების 

სარეკლამო მასალების ბეჭდვაზე და მომზადებაზე, 

ეს შეიძლება იყოს პრიზი, სერტიფიკატები ან სხვა 

სასარგებლო სარეკლამო მასალები თქვენი 

ღონისძიების ლოგოთი, სტუმრისთვის გადასაცემად. 

6. განსაზღვრეთ თქვენი მიზანი საღამოს მოწყობისას. 

ნათლად გამოაცხადეთ, რატომ მოაწყვეთ ეს 

ახალგაზრდული დაჯილდოვება. ეს არ უნდა იყოს 

მხოლოდ გასართობად ან მეგობრების მოსაწვევად. 

თქვენს შეკრებაზე დამსწრე საზოგადოებამ უნდა 

იცოდეს, რომ თქვენ მხარს უჭერთ განსხვავებულ 

დონეზე აღიარებას, გსურთ გახადოთ ბრწყინვალების 

და წარმატების ისტორიები თვალსაჩინო და 

აღიარებული, ვალიდური სოციალურად და 

ფორმალურად. ბევრი ადამიანისთვის, პირველად 

იქნება დაესწრება ასეთ ღონისძიებას, ასე რომ გსურთ 

შთამბეჭდავი იყოთ. 

7. გაეცანით თქვენს სტუმრებს შემდეგ. ღონისძიების 

შემდეგ გაუგზავნეთ მასალები და მადლობის 

წერილები, დაურთეთ გამარჯვებულების 

პროფილები და მოთხრობები, ასევე თუ როგორ 

გამოვლინდნენ გამარჯვებულები, ვინ იყვნენ 

ჟიურიში და ა.შ. გახსოვდეთ, რომ ეს ინფორმაცია 

თავიდანვე უნდა იყოს თანდართული 

8. გააკეთეთ ეს ღონისძიება ყოველწლიურად და 

იზეიმეთ მეტი! 

ბმული:https://www.europeanprojects.am/erasmus-

awards 
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როგორ შეგვიძლია შევქმნათ ახალი 

სიტუაცია და შემოვიტანოთ 

ცვლილებები ინსტრუმენტის 

დახმარებით? 

ახალგაზრდული საქმიანობა მოხალისეობის 

ჯილდოები აღნიშნავენ მოხალისეთა და 

ახალგაზრდულ მუშაკთა წვლილს ახალგაზრდების 

განვითარების მიზნების მისაღწევად 

ჯილდოები აჩვენებენ გამოჩენილი ახალგაზრდების 

ნამუშევრებს, რომლებიც წამყვანი ინიციატივები 

არიან, დაწყებული გავლენიანი ახალგაზრდული 

პროექტებით, მოხალისეობრივი სიუჟეტებით, 

აღიარების საშუალებებით. 

ყოველწლიურად ჯილდოები უფრო პოპულარული 

გახდება და ბევრს სურს დასახელდეს და 

გაიმარჯვოს, შესაბამისად აღიარება გაიზარდოს. 

ჯილდოები ლიდერებს და სხვა შემქმნელებს 

ასახელებენ ახალგაზრდების როლის მნიშვნელობას 

სოციალურ და პოლიტიკურ განვითარებაში. ჯილდო 

ასევე ემსახურება სხვა ახალგაზრდების შთაგონებას, 

რომ მიიღონ ზომები თავიანთ თემებში. 

ახალგაზრდულ მუშაობასა და მოხალისეობას 

შეუძლია მიმართოს იმ სფეროების რაოდენობას, 

როგორიცაა უნარების სწავლება, ხელოვნება და 

კულტურა, გარემოს დაცვა, განათლება, 

ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა, ადამიანის 

უფლებები, ტექნოლოგია, სპორტი, მეცნიერება და 

მრავალი სხვა სფეროები. 

ჩვენ გვჯერა, რომ #YouthWorkMatters 

(ახალგაზრდული საქმიანობა ღირს) 

#VolunteeringMatters (მოხალისეობა ღირს) 

ვინ აკეთებს ვალიდაციას ანუ 

დამოწმებას? 

ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც მოითხოვს პირველ 

რიგში სოციალურ ვალიდაციას. თუ წარმატებული 

ხართ, თქვენი საზოგადოება და ახალგაზრდული 

დაჯილდოების ხალხი და გალა მოგვიანებით 

ისაუბრებენ მასზე, გახდიან მას თვალსაჩინო და 

უფრო მეტ წვლილს შეიტანენ გადამოწმების 

https://www.europeanprojects.am/vywre
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პროცესში. 

პრიზების დადასტურება უნდა განხორციელდეს 

სანდო ჟიურის გუნდის მიერ, რომლებიც 

გამოცდილნი არიან ახალგაზრდული მუშაობის და 

მოხალისეობის სფეროში. 
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