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1. ზოგადი დებულებები: 
 

1.1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „საქართველოს ახალგაზრდულ მუშაკთა 
ასოციაცია“ (შემდგომში ა.ი.პ. საქართველოს ახალგაზრდულ მუშაკთა ასოციაცია) წარმოადგენს 
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად შექმნილ წევრობაზე დაფუძნებულ 
ნებაყოფლობით გაერთიანებას, რომელიც მოქმედებს საქართველოს კონსტიტუციის, მოქმედი 
კანონმდებლობისა და ამ წესდების შესაბამისად. 

1.2. ასოციაციის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმაა არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირი.  

1.3. ასოციაცია თავისი მიზნებიდან გამომდინარე მოქმედებს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე, 
ასევე მის ფარგლებს გარეთ. სუბიექტი წარმოშობილად ითვლება მეწარმეთა და არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან. 

1.4. ოფიციალური სახელწოდება:  
სრულად არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ა(ა).ი.პ „საქართველოს 
ახალგაზრდულ მუშაკთა ასოციაცია“. 

1.5. ასოციაციის იურიდიული მისამართია: სამტრედიის ქ. 2ა, N58. თბილისი 
ელექტრონული ფოსტა: youthworkers.ge@gmail.com 

 
2. ასოციაციის მიზნებია: 

 

2.1. ახალგაზრდული საქმიანობისა და არაფორმალური განათლების შესწავლა, მათს შესახებ 
ცნობიერების ამაღლება და ახალგაზრდული მუშაკის როლის პოპულარიზაცია როგორც 
სამთავრობო, ისე საზოგადოებრივ და კერძო სექტორებში; 

2.2. ახალგაზრდული საქმიანობისა და ახალგაზრდული მუშაკის პროფესიად აღიარების 
ადვოკატირება სამთავრობო უწყებებთან; 

2.3. ახალგაზრდული მუშაკის პროფესიის განვითარება; ახალგაზრდულ მუშაკთა  პროფესიული 
ეთიკის ნორმათა დამკვიდრება; 

2.4. სასწავლო პლატფორმის შექმნა ახალგაზრდული მუშაკების გადამზადებისა და მათი 
კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის; 

2.5. ახალგაზრდული მუშაკების საქმიანობის კოორდინაციის ხელშეწყობა ადგილობრივ, ეროვნულ და 
საერთაშორისო დონეზე. 

 
3. ასოციაციის საქმიანობის ფორმები: 

 

თავისი მიზნების მისაღწევად ასოციაცია: 
 

3.1. ატარებს კვლევებს არაფორმალური განათლებისა და ახალგაზრდული საქმიანობის 
შესასწავლად; 

3.2. ეწევა საგანმანათლებლო-შემეცნებით საქმიანობას ახალგაზრდული მუშაკების გადამზადების, 
მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და სფეროსთან დაკავშირებული სხვა საკითხების 
მიმართულებით; 

3.3. ორგანიზებას უწევს ადვოკატირების კამპანიებსა და საგანმანათლებლო აქტივობებს 
ახალგაზრდული საქმიანობისა და ახალგაზრდული მუშაკის პროფესიის აღიარებისათვის; 

3.4. თანამშრომლობს ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან;  
3.5. აწყობს შეხვედრებს და გაცვლით ღონისძიებებს სფეროში მომუშავე სპეციალისტებსა და 

პრაქტიკოსებთან, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ; 
3.6. ახორციელებს ფორუმებს, კონფერენციებსა და დისკუსიებს სფეროში მიმდინარე მნიშვნელოვანი 

პროცესების და გამოწვევების განსახილველად; 
3.7. შეიმუშავებს, ხვეწს და ნერგავს ახალგაზრდულ მუშაკთა ეთიკის კოდექსს; 
3.8. ატარებს შეხვედრებს და იყენებს ონლაინ საშუალებებს ძირითადი მოთამაშეების საქმიანობის 

უკეთესი კოორდინაციისათვის;  
3.9. ეწევა დამხმარე ხასიათის სამეწარმეო საქმიანობას, რომელიც არ ცვლის მისი, როგორც 

არასამეწარმეო იურიდიული პირის ხასიათს;  
3.10. ახდენს ქონების დაგროვებას საქველმოქმედო, სოციალური, საგანმანათლებლო ან 

საზოგადოებრივად სასარგებლო სხვა საქმიანობის ხელშეწყობისთვის;   
3.11. ეწევა სხვა საქმიანობას, რომელიც არ არის აკრძალული კანონით. 



4. ასოციაციის დამფუძნებლები 
 
4.1. ქეთევანიჟვანია-ტაისონი - პ/ნ 01005006709, დაბადების თარიღი: 27.01.1965 მისამართი: დ. 

აღმაშენებლის 146, თბილისი, 0102, პირადობის მოწმობის გაცემისთარიღი 18.04.2013, 
იუსტიციისსამინისტრო   (დამფუძნებელი, გამგეობის წევრი); 

4.2. ნოდარ მამინაიშვილი - პ/ნ 01001012303, დაბადების თარიღი: 23.07.1975, მისამართი: მოსკოვის 
გამზირი IV კვ. კორპუსი 1, ბინა 57 (დამფუძნებელი/ გამგეობის თავმჯდომარე); 

4.3. გუბაზ კობერიძე - პ/ნ 01005012859, დაბადების თარიღი: 07.10.1994, მისამართი: სამტრედიის ქუჩა 
2ა/58. გაცემის თარიღი: 23.06.2016 იუსტიციის სამინისტრო (დამფუძნებელი, აღმასრულებელი 
დირექტორი); 

4.4. სულხანი ჩარგეიშვილი - პ/ნ  01017053136 დაბადების თარიღი: 09.12.1993 მისამართი:  დიდი 
ხეივნის ქ. 34 თბილისი პირადობის მოწმობის გაცემის თარიღი: 19.09.2014 
(დამფუძნებელი/გამგეობის წევრი); 

4.5. ნინა გოგოლაძე - პ/ნ 01017013826 დაბადების თარიღი: 30.10.1979. მისამართი: რუსთაველის 
გამზირი N28/2, თბილისი. პირადობის მოწმობის გაცემის თარიღი: 19.11.2007 (დამფუძნებელი/ 
გამგეობის წევრი); 
 

5. ასოციაციის წევრობა 
 
5.1. ასოციაციას შეიძლება ჰყავდეს წევრები და საპატიო წევრები. 
5.2. ასოციაციის წევრი შეიძლება გახდეს მის საქმიანობაში მონაწილეობის მიღების სურვილის მქონე 

საქართველოში მცხოვრები ნებისმიერი ზრდასრული პირი, რომელსაც აქვს საბავშვო-
ახალგაზრდულ / საგანმანათლებო სფეროში მუშაობის გამოცდილება, იზიარებს ასოციაციის 
მიზნებს და ასოციაციის ეთიკის კოდექსს და აცხადებს, როგორც მათი დაცვის, ასევე, საწევრო 
შენატანის გადახდის მზაობას: 
5.2.1. ასოციაციის წევრი შეიძლება გახდეს  პირი რომელსაც: 

ა) აქვს საბავშვო-ახალგაზრდულ სფეროში მუშაობის არანაკლებ ერთწლიანი 
გამოცდილება; 

ბ) გავლილი აქვს ახალგაზრდული მუშაკების საბაზო საკვალიფიკაციო პროგრამა, 
რომელსაც ატარებს ან აღიარებს ასოციაცია; 

5.3. ასოციაციის წევრობის მსურველმა დადგენილი ფორმის წერილობითი განცხადებით უნდა 
მიმართოს ასოციაციის გამგეობას და შეავსოს შესაბამისი განაცხადის ფორმა. 

5.4. გამგეობა წევრის მიღების საკითხს წყვეტს განცხადების შემოსვლიდან არაუგვიანეს სამი თვისა. 
5.5. ასოციაციის საპატიო წევრი შეიძლება გახდეს პირი, რომელსაც ახალგაზრდული საქმიანობის 

ან/და ასოციაციის განვითარებაში მიუძღვის განსაკუთრებული წვლილი. საპატიო წევრის სტატუსის 
მინიჭება ხდება საერთო კრების მიერ ხმათა უბრალო უმრავლესობით. კანდიდატებს საერთო 
კრებას წარუდგენს გამგეობა; 

5.6. საპატიო წევრს აქვს უფლება, მონაწილეობა მიიღოს საერთო კრებაში სათათბირო ხმით. 
5.7. საპატიო წევრს შეუძლია პარალელურად იყოს ასოციაციის წევრიც და იკისროს ამ წესდებით 

დადგენილი უფლება-მოვალეობანი.  
5.8. ასოციაციის წევრს უფლებამოსილება ავტომატურად უწყდება: 

5.8.1. საკუთარი განცხადების საფუძველზე; 
5.8.2. გამგეობის წინასწარი შეტყობინების გარეშე საწევრო შენატანის ზედიზედ ერთი წლის 

განმავლობაში გადაუხდელობის შემთხვევაში; 
5.8.3. სასამართლოს მიერ მისი ქმედუუნაროდ ცნობის შემთხვევაში; 
5.8.4. სასამართლოს გადაწყვეტილებებით მისი უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარებისას;  
5.8.5. სასამართლოს გადაწყვეტილებებით მისი გარდაცვლილად გამოცხადებისას;  
5.8.6. გარდაცვალებისას; 
5.8.7. ასოციაციის ლიკვიდაციის შემთხვევაში. 

5.9. ასოციაციის საერთო კრება უფლებამოსილია წევრი გარიცხოს ასოციაციიდან, თუკი იგი 
5.9.1. უხეშად არღვევს ასოციაციის წესდებით მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს; 
5.9.2. არ უფრთხილდება ასოციაციის ღირსებას, ავტორიტეტსა და ქონებას; 
5.9.3. მისი საქმიანობა არღვევს ასოციაციის მიზნებს და „ახალგაზრდული მუშაკის ეთიკის 

კოდექსს“. 



6. ასოციაციის წევრთა უფლება-მოვალეობები 
 

6.1. ასოციაციის სრულ წევრს აქვს უფლება: 
6.1.1. გადამწყვეტი ხმით მონაწილეობდეს ასოციაციის წევრთა საერთო კრების მუშაობაში; 
6.1.2. სათათბირო ხმით მონაწილეობდეს ასოციაციის გამგეობის ღია სხდომებში; 
6.1.3. აირჩიოს და არჩეულ იქნას ასოციაციის გამგეობის ან სარევიზიო კომისიის წევრად 

(როგორც გამგეობის, ისე სარევიზიო კომისიის წევრად ერთიდაიგივე პირის არჩევა 
დაუშვებელია); 

6.1.4. დააყენოს ან/და მოხსნას საკუთარი კანდიდატურა არჩევნებიდან (ასოციაციის არჩევით 
თანამდებობაზე მყოფ პირს უფლება არ აქვს იმავდროულად დასაქმებული იყოს 
ასოციაციის აღმასრულებელ სტრუქტურაში). 

6.1.5. არჩევნებში მონაწილე პირს მოსთხოვოს ინფორმაცია მისი ბიოგრაფიული ცნობების, 
სამუშაო გამოცდილებისა და პროფესიული ცოდნის შესახებ; 

6.1.6. ასოციაციის საერთო კრებაზე მოითხოვოს დღის წესრიგიდან განსახილველი საკითხის 
დამატება ან/და დღის წესრიგიდან საკითხის ამოღება; 

6.1.7. ასოციაციის საერთო კრების სხდომაში არმონაწილეობის შემთხვევაში დადგენილი 
ფორმის წერილობითი მინდობილობის საფუძველზე განახორციელოს საკუთარი ხმის 
დელეგირება ასოციაციის ნებისმიერ სრულ წევრზე; 

6.1.8. თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი აზრი, შესთავაზოს შენიშვნები, წინადადებები; 
შეკითხვებითა და დახმარების თხოვნით მიმართოს ასოციაციის ხელმძღვანელ 
სტრუქტურებს; 

6.1.9. მასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვის დროს პირადად დაესწროს ასოციაციის 
ხელმძღვანელი სტრუქტურების სხდომებს, რაც უნდა ეცნობოს სხდომამდე არანაკლებ 
ერთი კვირისა; 

6.1.10. კვალიფიკაციისა და შესაძლებლობების შესაბამისად მონაწილეობდეს ასოციაციის 
პროგრამულ საქმიანობაში; 

6.1.11. მიიღოს  წევრისათვის ასოციაციის მიერ შემუშავებული მომსახურებები და შეღავათები, 
რომელთა ზუსტი აღწერილობა და შინაარსი მტკიცდება გამგეობის მიერ; 

6.1.12. ასოციაციის მიზნების შესაბამისად ისარგებლოს ასოციაციის საკუთრებაში არსებული 
მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებითა და ბიბლიოთეკით; 

6.1.13. ასოციაციის მმართველი ორგანოებიდან მიიღოს ყოველგვარი ინფორმაცია ასოციაციის 
საქმიანობის შესახებ; 

6.1.14. ნებისმიერ დროს გავიდეს ასოციაციის წევრთა შემადგენლობიდან. 
6.1.15. განცხადებით ან საჩივრით მიმართოს ასოციაციის გამგეობას. 

6.2. ასოციაციის წევრი მოვალეა: 
6.2.1. დაიცვას ასოციაციის წესდება, შინაგანაწესი და ხელმძღვანელი ორგანოების მიერ 

მიღებული გადაწყვეტილებები; 
6.2.2. გადაიხადოს საწევრო შენატანი დადგენილი წესითა და ოდენობით; 
6.2.3. თავის საქმიანობაში იხელმძღვანელოს ასოციაციის მიზნებით; 
6.2.4. გაუფრთხილდეს ასოციაციის ღირსებას, ავტორიტეტსა და ქონებას; 
6.2.5. კვალიფიკაციისა და ინტერესების შესაბამისად მონაწილეობდეს ასოციაციის საქმიანობაში; 
6.2.6. შეასრულოს ასოციაციის წინაშე ნაკისრი ვალდებულებები და დაიცვას ასოციაციის 

საქმიანობის კონფიდენციალურობა; 
6.2.7. მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში აანაზღაუროს მატერიალური ზარალი, რომელიც 

მის გამო მიადგება ასოციაციას. 
 

7. ასოციაციის მმართველი ორგანოები 
 

7.1. საერთო კრება 
 

7.1.1. ასოციაციის უმაღლესი მმართველი ორგანოა მის წევრთა საერთო კრება, რომელიც 
მოიწვევა გამგეობის მიერ და ტარდება წელიწადში ერთხელ მაინც. 

7.1.2. რიგგარეშე საერთო კრება მოიწვევა ასოციაციის გამგეობის მიერ, საკუთარი ინიციატივით. 
ასევე, გამგეობის თავმჯდომარისან წევრების მეათედის მოთხოვნით, ასეთი მოთხოვნის 
წარდგენიდან არაუგვიანეს ერთი თვისა.  



7.1.3. საერთო კრების მოწვევის შესახებ წევრებს ეცნობებათ წერილობით კრების მოწვევამდე 
ორი კვირით ადრე მაინც.  

7.1.4. საერთო კრება უფლებამოსილია ასოციაციის ყველა წევრის 2/3 დასწრების შემთხვევაში.  
7.1.5. საერთო კრებას უძღვება გამგეობის თავმჯდომარე, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში – 

მის მიერ დასახელებული გამგეობის ერთ-ერთი წევრი. 
7.1.6. საერთო კრების გადაწყვეტილება მიიღება ყველა წევრის ხმათა უბრალო უმრავლესობით, 

ხოლო გადაწყვეტილება წესდების შეცვლის თაობაზე ყველა წევრის ხმათა 2/3-ით (გარდა 
გამგეობის წევრების სიის ცვლილებისა, რაც წყდება ყველა წევრის ხმათა უბრალო 
უმრავლესობით). ასოციაციის ლიკვიდაციის, რეორგანიზაციის ან მიზნის შეცვლის შესახებ 
გადაწყვეტილება საჭიროებს ყველა წევრის ხმათა 4/5-ს.  

7.1.7. ყველა წევრს აქვს ერთი ხმა. ხმის გადაცემა დაუშვებელია.  
7.1.8. საერთო კრების გადაწყვეტილება მიიღება ღია კენჭისყრით, გარდა იმ შემთხვევებისა, 

როდესაც დადგება საკითხი დახურული კენჭისყრის ჩატარების თაობაზე. 
7.1.9. საერო კრების მიმდინარეობის შესახებ დგება კრების ოქმი, რომელსაც ხელს აწერს კრების 

თავმჯდომარე. 
7.1.10. საერთო კრება თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უფლებამოსილია: 

ა) დაამტკიცოს საერთო კრების სხდომის დღის წესრიგი; 
ბ) დაამტკიცოს ასოციაციის წესდება და მასში შეიტანოს ცვლილებები და დამატებები; 
გ) დაამტკიცოს ახალგაზრდული მუშაკის ეთიკის კოდექსი და მასში შეიტანოს 

ცვლილებები და დამატებები; 
დ) ასოციაციის  წევრებიდან აირჩიოს ასოციაციის გამგეობისა და სარევიზიო კომისიის 

წევრები; 
ე) მოისმინოს ასოციაციის გამგეობისა და სარევიზიო კომისიის ანგარიში გაწეული 

საქმიანობის შესახებ; 
ვ) ვადამდე შეუწყვიტოს უფლებამოსილება გამგეობის ან სარევიზიო კომისიის 

წევრ(ებ)ს კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში და წესით; 
ზ) ასოციაციის  წევრებისგან შექმნას დროებითი ან/და მუდმივმოქმედი კომისიები, 

განსაზღვროს მათი შემადგენლობა, მუშაობის წესი, უფლება-მოვალეობანი, 
მოისმინოს მათი ანგარიშები და დასკვნები; 

თ) წინამდებარე წესდებით განსაზღვრულ შემთხვევებში მიიღოს გადაწყვეტილება 
ასოციაციიდან წევრის გარიცხვის შესახებ; 

ი) მიანიჭოს და მოხსნას საპატიო წევრის სტატუსი. 
 

7.2. გამგეობა 
 
7.2.1. გამგეობა არის ასოციაციის საერთო კრების მიერარჩეული,ხუთი წევრისგან შემდგარი 

მუდმივმოქმედი მმართველი ორგანო.  
7.2.2. ასოციაციის პირველ (დამფუძნებელ) საერთო კრებაზე გამგეობის სამი წევრი აირჩევა 4 

წლის ვადით, ხოლო ორი წევრი –2 წლის ვადით. ამის შემდგომ ჩატარებულ გამგეობის 
წევრთა ყოველ არჩევნებზე კი, გამგეობის წევრთა არჩევა ხდება 4 წლის ვადით. ამრიგად, 
გამგეობის წევრთა გეგმიური არჩევნები ტარდება ყოველ 2 წელიწადში, გამგეობის 
წევრების უფლებამოსილების ვადის გასვლის შესაბამისად. 

7.2.3. ასოციაციის პირველ (დამფუძნებელ) საერთო კრებაზე2 და 4 წლის ვადით ასარჩევი 
გამგეობის წევრებისათვის კენჭისყრის პროცედურა ტარდება ცალ-ცალკე. 

7.2.4. გამგეობის წევრად შეიძლება არჩეულ იქნას მხოლოდ ასოციაციის წევრი, მათ შორის ისიც, 
რომელიც არ იმყოფება საერთო კრებაზე, თუკი არსებობს მისი წინასწარი წერილობითი 
თანხმობა არჩევის თაობაზე. 

7.2.5. არჩევნებისას ბოლო ადგილებზე გასული კანდიდატების მიერ მიღებული ხმების თანაბარი 
რაოდენობით დაგროვების შემთხვევაში გამგეობის წევრის გამოვლენა ხდება წილისყრით.  

7.2.6. გამგეობის  წევრს უფლებამოსილება ვადაზე ადრე უწყდება: 
ა) საკუთარი განცხადების საფუძველზე; 
ბ) სასამართლოს გადაწყვეტილებით მისი ქმედუუნაროდ ცნობისას; 
გ) სასამართლოს გადაწყვეტილებებით მისი უგზო-უკვლოდ დაკარგულად 

აღიარებიას;  



დ) სს მიერ უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარებიას;  
ე) შეიძლება ვერ მოხერხდეს ხოლმეასამართლოს გადაწყვეტილებით მისი 

გარდაცვლილად გამოცხადებისას; 
ვ) გარდაცვალებისას; 
ზ) ასოციაციის წევრობის შეწყვეტისას; 
თ) არასაპატიო მიზეზით ზედიზედ გამგეობის სამი სხდომის გაცდენის შემთხვევაში. 

7.2.7. გამგეობის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში გამგეობის წევრი 
ხდება ის პირი, რომელმაც დააგროვა ხმათა მეტი, მაგრამ გამგეობის წევრად არჩევისათვის 
არასაკმარისი რაოდენობა გამგეობის წევრთა ბოლო არჩევნებზე.  თანაბარი ხმების მქონე 
პირთაგან გამგეობის წევრი შეირჩევა გამგეობის მიერ ჩატარებული წილისყრით.  

7.2.8. თუკი არ არსებობს კანდიდატი, რომელმაც დააგროვა ხმათა მეტი, მაგრამ გამგეობის 
წევრად არჩევისათვის არასაკმარისი რაოდენობა გამგეობის წევრთა ბოლო არჩევნებზე, 
ასეთ შემთხვევაში გამგეობის წევრის არჩევისათვის მოიწვევა რიგგარეშე საერთო კრება.  

7.2.9. გამგეობის ახლადარჩეული წევრი უფლებამოსილებას ახორციელებს გამგეობის 
გამოკლებული წევრის უფლებამოსილების დარჩენილ პერიოდში.    

7.2.10. გამგეობის სხდომა მოიწვევა გამგეობის თავმჯდომარის მიერ არანაკლებ სამ თვეში 
ერთხელ. რიგგარეშე სხდომა მოიწვევა გამგეობის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით ან 
გამგეობის წევრთა 1/3-ის მოთხოვნით. გამგეობის წევრებს გამგეობის სხდომის ჩატარების 
თარიღი, ადგილი, დრო და დღის წესრიგი ეცნობებათ სხდომამდე სამი დღით ადრე მაინც, 
ხოლო რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ. 

7.2.11. გამგეობის სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება გამგეობის წევრთა სრული 
შემადგენლობის 2/3. გადაწყვეტილება მიიღება გამგეობის ყველა წევრის უმრავლესობით. 

7.2.12. გამგეობის სხდომა შეიძლება იყოს ღია ან დახურული. სხდომის დახურვაზე 
გადაწყვეტილებას იღებს გამგეობა.  

7.2.13. გამგეობა უფლებამოსილია: 
ა) თავისი შემადგენლობიდან 2 წლის ვადით აირჩიოს გამგეობის თავმჯდომარე, 

ვადამდე გადაირჩიოს იგი და ახალი თავმჯდომარე აირჩიოს ვადამდე 
გადარჩეულის დარჩენილი ვადით; 

ბ) დანიშნოს და გაათავისუფლოს აღმასრულებელი დირექტორი. 
7.2.14. გამგეობის კომპეტენციას განეკუთვნება: 

ა) საერთო კრების მოწვევა წესდებით გათვალისწინებული წესით; 
ბ) ასოციაციის წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების პროექტის მომზადება; 
გ) საერთო კრების კომპეტენციაში შემავალ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით 

პროექტების შემუშავება და საერთო კრებისთვის წარდგენა დასამტკიცებლად 
დ) სხვადასხვა ორგანიზაციებსა თუ კოალიციებში ასოციაციის გაწევრიანებაზე 

გადაწყვეტილების მიღება; 
ე) ასოციაციაში გაწევრიანების საკითხის გადაწყვეტა; 
ვ) საწევრო გადასახადების ოდენობის დადგენა და ანაზღაურების განსაზღვრა; 
ზ) ასოციაციის წევრებისა და საპატიო წევრების მომსახურებებისა და შეღავათების 

განსაზღვრა-დამტკიცება; 
თ) ასოციაციის წევრის გაფრთხილება იმ შემთხვევაში, როდესაც იგი უხეშად არღვევს 

ასოციაციის წესდებით მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს; 
ი) ინტერესთა შეუთავსებლობის, ადამიანური რესურსების განვითარებისა და 

კონფლიქტების მოგვარების პოლიტიკის განსაზღვრა და დარეგულირება; 
კ) აღმასრულებელი დირექტორის წარდგინებით: ასოციაციის განვითრების სამოქმედო 

გეგმის, საბიუჯეტო პარამეტრებისა და სტრუქტურული ერთეულების  დამტკიცება, 
ასოციაციის სტრუქტურული ერთეულების უფლებამოსილების ფარგლების 
განსაზღვრა და მათ ხელმძღვანელ პირთა დანიშვნა/გათავისუფლება, ასოციაციის 
მომსახურე პერსონალის საშტატო განრიგისა და ხელფასის ოდენობის განსაზღვრა;  

ლ) ამტკიცებს ასოციაციის მიერ განსახორციელებელ პროექტებს, რომლის ბიუჯეტიც 
აღემატება 300 000 ლარს; 

მ) გარე აუდიტის ჩატარების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება; 



ნ) საჭიროების შემთხვევაში, გამგეობის სხდომაზე ასოციაციის აღმასრულებელი 
ორგანოს ნებისმიერი წარმომადგენლის დაბარება და მისი ანგარიშის მოსმენა. 

 

7.3. გამგეობის  თავმჯდომარე 
 

7.3.1. გამგეობის თავმჯდომარე არის გამგეობის ხელმძღვანელი პირი; 
7.3.2. თავმჯდომარე აირჩევა გამგეობის შემადგენლობიდან 2 წლის ვადით, საერთო კრების 

შემდეგ გამგეობის პირველსავე სხდომაზე. 
7.3.3. კანდიდატურის წამოყენების უფლება აქვს გამგეობის ნებისმიერ წევრს. გამგეობის 

თავმჯდომარის უფლებამოსილება იწყება მისი არჩევის მომენტიდან. 
7.3.4. გამგეობის თავმჯდომარეს უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყდება: 

ა) საკუთარი განცხადების საფუძველზე; 
ბ) სასამართლოს გადაწყვეტილებით მისი ქმედუუნაროდ ცნობისას; 
გ) სასამართლოს გადაწყვეტილებით მისი უგზო-უკვლოდ დაკარგულად 

აღიარებისას;  
დ) სს მიერ უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარებიას;  
ე) შეიძლება ვერ მოხერხდეს ხოლმეასამართლოს გადაწყვეტილებებით მისი 

გარდაცვლილად გამოცხადებისას; 
ვ) გარდაცვალებისას; 
ზ) გამგეობის გადაწყვეტილების საფუძველზე. 

7.3.5. გამგეობის თავმჯდომარის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში გამგეობა 
ირჩევს ახალ თავმჯდომარეს დარჩენილი ვადით.  

7.3.6. გამგეობის თავმჯდომარე: 
ა) ხელმძღვანელობს გამგეობის საქმიანობას, იწვევს და უძღვება გამგეობისა და 

საერთო კრების სხდომებს. უზრუნველყოფს აზრის თავისუფლად გამოხატვას; 
ბ) წარუდგენს საერთო კრებას ანგარიშს გამგეობის მიერ გაწეული საქმიანობის 

შესახებ; 
გ) ზედამხედველობას უწევს აღმასრულებელი დირექტორის საქმიანობის 

შესაბამისობას ასოციაციის მიზნებთან და პრიორიტეტებთან;  
დ) ზედამხედველობს აღმასრულებელი დირექტორის მიერ ასოციაციის ფინანსური 

სახსრებისა და სხვა მატერიალური ქონების განკარგვას; 
ე) ამტკიცებს განსახორციელებელ პროექტებს, ხოლო 50 000 ლარზე მეტი 

ღირებულების შემთხვევაში, დასამტკიცებლად წარუდგენს გამგეობას; 
ვ) მიმართავს გამგეობას სხვადასხვა ორგანიზაციებსა თუ კოალიციებში ასოციაციის 

გაწევრიანებაზე გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებით; 
 

7.4. აღმასრულებელი დირექტორი 
 

7.4.1. აღმასრულებელი დირექტორი არის ასოციაციის ხელმძღვანელი პირი, რომელიც 
წარმოადგენს ასოციაციას მესამე პირებთან ურთიერთობაში; 

7.4.2. აღმასრულებელი დირექტორი, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში: 
ა) წარმართავს ასოციაციის საქმიანობას წესდებით გათვალისწინებული მიზნების 

მისაღწევად; 
ბ) მართავს ასოციაციის ფინანსურ სახსრებსა და მატერიალურ ქონების, განკარგავს  

ფულად სახსრებსა და პასუხისმგებელია მათს სწორ გამოყენებაზე; 
გ) აწარმოებს ასოციაციის მიმდინარე საორგანიზაციო საქმიანობის აღრიცხვასა და 

კონტროლს; 
დ) ხელს აწერეს ასოციაციის ოფიციალურ, მათ შორის საფინანსო დოკუმენტაციას; 
ე) ასოციაციის სახელით აწარმოებს მოლაპარაკებებს, დებს ხელშეკრულებებს, 

გასცემს მინდობილობებს და გამოსცემს ბრძანებებს. 



ვ) გამგეობას დასამტკიცებლად წარუდგენს ასოციაციის ორგანიზაციულ სტრუქტურასა 
და შინაგანაწესს, სამოქმედო გეგმასა და პრიორიტეტულ მიმართულებებს, ბიუჯეტს, 
თანამდებობის პირთა და მომსახურე პერსონალის საშტატო განრიგსა და 
ხელფასის ოდენობას, ასევე, წინადადებებს სტრუქტურული ერთეულების შექმნისა 
და ხელმძღვანელ პირთა დანიშვნა / გათავისუფლებასთან დაკავშირებით; 

ზ) ნიშნავს და ათავისუფლებს ასოციაციის მომსახურე პერსონალს; 
თ) გამგეობას წარუდგენს წინადადებებს ინტერესთა შეუთავსებლობის, ადამიანური 

რესურსების განვითარებისა და კონფლიქტების პოლიტიკასთან დაკავშირებით; 
ი) გამგეობას წარუდგენს ანგარიშს გაწეული საქმიანობის შესახებ; 
კ) წყვეტს სხვა საკითხებს, რომლებიც ამ წესდებით არ განეკუთვნება საერთო კრების, 

გამგეობის თავმჯდომარისა და გამგეობის კომპეტენციას. 
7.4.3. აღმასრულებელი დირექტორი ანგარიშვალდებულია გამგეობის წინაშე, ანგარიშის 

წარდგენა გამგეობისათვის ხდება გამგეობის ყველა სხდომაზე. 
7.4.4. აღმასრულებელი დირექტორის მიერ საკუთარი უფლება-მოვალეობების შესრულების 

შეუძლებლობის შემთხვევაში, ამას აკეთებს დირექტორის მოადგილე, რომლის 
კანდიდატურასაც დირექტორი წარუდგენს ასოციაციის გამგეობას დასამტკიცებლად; 

7.4.5. დირექტორს ჰყავს ერთი მოადგილე. ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი 
გამგეობას დასამტკიცებლად წარუდგენს მის მოადგილეს აღმასრულებელი დირექტორის 
დანიშვნის შემდგომ გამგეობის პირველივე სხდომაზე. 

 
8. ასოციაციის ქონება 

 

8.1. ასოციაციას შესაძლოა საკუთრებაში ჰქონდეს შენობა-ნაგებობები, მოწყობილობები, ინვენტარი, 
სატრანსპორტო საშუალებები, ფულადი საშუალებები, ფულადი სახსრები და სხვა ქონება. 

8.2. ასოციაციის ქონება იქმნება: 
8.2.1. წევრთა საწევრო შენატანებით; 
8.2.2. შემოწირულობებით; 
8.2.3. საქართველოს სამთავრობო ორგანიზაციების, საერთაშორისო ან უცხოური დონორებისა 

მიერ გაცემული გრანტებით; 
8.2.4. ყველა სხვა სახით მიღებული ქონებით, რომელიც არ არის აკრძალული საქართველოს 

კანონმდებლობით. 
8.3. ასოციაციის ქონება შეიძლება მოხმარდეს მხოლოდ მის საწესდებო მიზნებს. 

 
9. ასოციაციის საქმიანობის შეწყვეტა 

 

9.1. ასოციაციის ლიკვიდაცია ხდება:  
9.1.1. წევრთა საერთო კრების გადაწყვეტილებით. 
9.1.2. კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

9.2. ლიკვიდაციის შემდეგ დარჩენილი ქონება, გამგეობის გადაწყვეტილების საფუძველზე, გადაეცემა 
მსგავსი მიზნების მქონე სხვა არასამეწარმეო იურიდიულ პირს, ხოლო ასეთის არარსებობის 
შემთხვევაში, გამოიყენება საქველმოქმედო მიზნებისათვის. 
 

10. გამგეობის წევრთა სია 
 

10.1. ქეთევანიჟვანია-ტაისონი 
 
 

10.2. ნოდარ მამინაიშვილი 
 
 

10.3. გუბაზ კობერიძე 
 
 

10.4. სულხანი ჩარგეიშვილი 
 
 

10.5. ნინა გოგოლაძე 


