დანართი 1

საკონკურსო განაცხადი
ფოტოსურათი

სააპლიკაციო ფორმა

სახელი/გვარი:
დაბადების თარიღი:
(რიცხვი/თვე/წელი)

მისამართი:
(საქართველო)

მისამართი:
(ადგილსამყოფელ ქვეყანაში)

ტელეფონი:
მობილური

ოფისი

ფაქსი

ელ. ფოსტა:
Skype ID:

პასპორტი
ნომერი
ოჯახური მდგომარეობა
დედა
მამა
ძმა
და
მეუღლე

სახელი გვარი

გაცემის თარიღი

მოქმედების ვადა
საკონტაქტო ტელეფონი

დანართი 1
გთხოვთ, მონიშნოთ საზღვარგარეთ თქვენი ყოფნის მიზეზი

სწავლა

☐
(სასწავლებლის დასახელება, კურსი, სპეციალობა)

სამუშაო

☐
(დამსაქმებლის დასახელება)

სხვა (მიუთითეთ):

გთხოვთ ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან მონიშნოთ ერთი ქვეყანა, სადაც პროგრამის
ფარგლებში განახორციელებთ თქვენს საქმიანობას

ამერიკის შეერთებული
შტატები

საფრანგეთი

☐

გერმანიის ფედერაციული

☐

რესპუბლიკა

პოლონეთი

თურქეთი

☐
☐

ავსტრია

☐

უკრაინა

☐

☐

დიდი ბრიტანეთი

ლიტვა

☐

ჩეხეთი

☐

☐
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საკონკურსო განაცხადი
ახალგაზრდა ელჩის სამოქმედო გეგმა
აღნიშნულ გვერდზე თითოეულმა კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა, რომელიც
უნდა შეიცავდეს მოკლე აღწერილობას იმ პროექტების/ღონისძიებების და ინიციატივების შესახებ, რომლის
განხორციელებასაც გეგმავს მისთვის მინიჭებული მანდატის ფარგლებში. სამოქმედო გეგმაში შესული
ღონისძიებებისათვის განსაზღვრული თანხის სრული ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 5000 ლარს.
გაითვალისწინეთ, რომ კანდიდატების შერჩევისას სამოქმედო გეგმა წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს
კრიტერიუმს, შესაბამისად გთხოვთ, ყურადღებით მოეკიდოთ !

სამოქმედო გეგმის შედგენის სახელმძღვანელო
სამოქმედო გეგმა უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას და ჩამონათვალს იმ პროექტების/ღონისძიებების და
ინიციატივების შესახებ, რომელთაც მანდატის მინიჭების შემთხვევაში აპლიკანტი განახორციელებს
ადგილსამყოფელ ქვეყანაში.
რაც შეეხება უშუალოდ სამოქმედო გეგმის სტრუქტურას, იგი უნდა შედგებოდეს შემდეგი ნაწილებისაგან:


პროექტის/ღონისძიებების და ინიციატივების აღწერა



სამოქმედო გეგმის შესრულების განრიგი



ბიუჯეტი

პროექტის/ღონისძიებების და ინიციატივების აღწერა
სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთი ძირითადი ნაწილი არის პროექტების/ღონისძიებების აღწერა, რომელიც
გულისხმობს:
ა) პრობლემის განსაზღვრა - გულისხმობს იმ კონკრეტული პრობლემის ხაზგასმას, რომლის საპასუხოდაც
არის მიმართული თქვენი პროექტი/ღონისძიება;
ბ) მიზანი - აღნიშნეთ, თუ რისი მიღწევა გსურთ დასახელებული ინიციატივით;
გ) განხორციელების გზები - მიუთითეთ, თუ რა ნაბიჯებს ისახავთ პროექტში/ღონისძიებაში მითითებული
მიზნის მისაღწევად;
დ) მოსალოდნელი შედეგები - მიუთითეთ რა შედეგს მიაღწევთ თქვენს მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების
განხორციელების შედეგად;
ე) ხარჯთაღრიცხვა

დანართი 1
სამოქმედო გეგმის შესრულების განრიგი
ეს ნაწილი უნდა შეიცავდეს სამოქმედო გეგმის დროში განაწილებულ მსვლელობას. აღწერეთ თქვენი
სამოქმედო გეგმის განხორციელებისათვის საჭირო ნაბიჯები.
იხილეთ მაგალითი:

ეტაპი

საქმიანობა

I

სამოქმედო გეგმის
შედგენა
ბენეფიციართა
მოძიება

თვე
5

6

7

8

9

10

11

12

X
X

II

ბიუჯეტი
აუცილებელია სამოქმედო გეგმას თანდართული ჰქონდეს „ახალგაზრდა ელჩის“ მიერ დაგეგმილი
პროექტების ერთიანი ხარჯთაღრიცხვა, რაც შესარჩევი კომისიის წევრებს წარმოდგენას შეუქმნის
დაგეგმილი პროექტების/ღონისძიებების ღირებულების შესახებ და ასევე ხელს შეუწყობს თანხების
რაციონალურად, ეფექტურად და გამჭვირვალედ ხარჯვას.
როგორც

ზემოთ

აღვნიშნეთ,

სამოქმედო

გეგმით

გათვალისწინებული

ღონისძიებების

საერთო

ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 5000 ლარს.
ერთიანი ხარჯთაღრიცხვის შედგენისათვის შესაძლებელია გამოიყენოთ მოცემული ცხრილი, თუმცა,
ბიუჯეტის ეს ვერსია არ არის სავალდებულო. აპლიკანტებს აქვთ შესაძლებლობა სამოქმედო გეგმისათვის
განკუთვნილი თანხები სხვა სახით წარმოადგინონ.

№

სამუშაოს/მომსახურების დასახელება

საცალო
ღირებულება

რაოდენობა

1
2
3

გთხოვთ, სამოქმედო გეგმის ბიუჯეტში თანხები მიუთითოთ საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში.
სამოქმედო გეგმა შესაძლებელია შედგებოდეს ერთი ან რამდენიმე პროექტის ან ღონისძიებისაგან.

სულ
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სამოტივაციო წერილი (ქართულ ენაზე მაქს. 500 სიტყვამდე)

