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1. მოკლე მიმოხილვა  

 

წარმოდგენილი სტრატეგიის დოკუმენტი შემუშავდა ევროკავშირის დაფინანსებული 

EU4Culture პროექტის  მხარდაჭერით, რომელსაც ახორციელებენ გოეთეს ინსტიტუტი 

(წამყვანი პარტნიორი), დანიის კულტურის ინსტიტუტი, ჩეხეთის ცენტრები და 

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი. 

სტრატეგია მონაწილეობითი პრინციპით, საჯარო, კერძო და არასამთავრობო 

სექტორის წარმომადგენელთა შორის დიალოგით შეიქმნა.  გეგმის შემუშავების პროცესში 

მონაწილეობა მიიღო 40-მდე ინსტიტუციამ, 300-ზე მეტმა ინდივიდმა, რომლებიც 

სხვადასხვა ფორმით ჩაერთნენ პროცესებში, რომლებიც მოიცავდა: 

• კულტურისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების შესაძლებლობების წარმოჩენას 

ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებასა და საზოგადოებრივი ცხოვრების 

სხვადასხვა სფეროში; 

• ადგილობრივი მატერიალური და არამატერიალური კულტურული რესურსების 

შეფასებას; 

• ქალაქის კულტურის პოლიტიკის რეფორმირებისთვის, გრძელვადიანი ხედვის 

განსაზღვრას, რომელიც ხელს შეუწყობს ქალაქის მოსახლეობას შემოქმედებითი 

პოტენციალი სრულფასოვნად გამოავლინოს; 

• დაინტერესებული მხარეების საერთო მიზნის მისაღწევად გაერთიანებას, მათი 

ხედვისა და  მისწრაფების ასახვა სტრატეგიაში, რაც მნიშვნელოვანია დაგეგმილი 

აქტივობების ერთობლივი  ძალისხმევით ხორცშესხმისთვის. 

შედეგად შემუშავდა 2 ძირითადი დოკუმენტი: 

1. ქალაქ ფოთის კულტურის განვითარების 4-6 წლიანი სტრატეგია 2022-2027 

წლები; 

2. ქალაქ ფოთის კულტურის განვითარების სტრატეგიის გეგმის შესრულების 

მონიტორინგის გეგმა. 

 

ქალაქ ფოთის კულტურის განვითარების სტრატეგიის დოკუმენტი დამტკიცებულია 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ. სტრატეგიის დოკუემტი 

შესაბამისობაში ეროვნულ კანონმდებლობასთან და საერთაშორისო ვალდებულებებთან. 

დოკუმენტი ეფუძნება საქართველოს მთავრობის მიერ დამტიკიცებულ ქვეყნის 

კულტურის სტრატეგიას „კულტურა 2025“. სტრატეგიაში გათვალისწინებულია  

კულტურის სფეროზე ეკონომიკური, სოციალური და გარემოსდაცვითი ფაქტორების 

ზეგავლენა. 

კულტურის განვითარების სტრატეგია, ქალაქის მთავარ კულტურულ და 

შემოქმედებით მიმართულების პრიორიტეტებს განსაზღვრავს. სტრატეგია 4-6 წელზეა 

(2022 წლიდან 2027 წლის ჩათვლით) გათვლილი და მისი მთავარი მიზანია: ადგილობრივი 

კულტურის განვითარების ხელშეწყობით, კულტურული მემკვიდრეობის 

პოპულარიზაციის გზით ადგილობრივი თემის გაძლიერება. აღნიშნულის მისაღწევად 

განისაზღვრა 7 სტრატეგიული ფოკუსი (მიმართულება):  

1. ფოკუსი: მემკვიდრეობის ინოვაციური გარდასახვა 

2. ფოკუსი: გაციფრულებული ქალაქი; 

3. ფოკუსი: კულტურის კომერციალიზაცია და ეკონომიკური აქსელერაცია; 

4. ფოკუსი: ურბანული სივრცეების რენოვაცია; 

5. ფოკუსი: მრავალფეროვნების კულტურა და ინტერნაციონალიზაცია; 
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6. ფოკუსი: შემოქმედებითი განათლება და STEAM კონცეფცია; 

7. ფოკუსი: ეკო-მეგობრული გარემო და კეთილდღეობა. 

თითოეული სტრატეგიული მიმართულება (ფოკუსი) კონკრეტულ ქმედებებს 

მოიცავს, რომლებიც სტრატეგიულ გეგმაშია გაწერილი. მოცემულ დოკუმენტზე 

დაყრდნობით მუნიციპალიტეტმა ყოველწლიურად უნდა მოახდინოს გასული წლის 

შედეგების შეფასება და შემდეგი წლის ოპერაციული (სამოქმედო) გეგმის ფორმირება. 
2. ქალაქის წარდგენა 

 

ქალაქი ფოთი უმდიდრესი ისტორიული წარსულის მქონე, ევროპულად 

დაგეგმარებული,  უმნიშვნელოვანესი  სტრატეგიული მდებარეობის სანავსადგურო 

ქალაქია, რომელიც  შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე, კოლხეთის დაბლობზე, 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში, მდინარე რიონის შესართავთან მდებარეობს. მისი 

ფართობია: 65,8 კვ.კმ, სიმაღლე ზღვის დონიდან: საშუალოდ 0.8მ - 2მ.  მოსახლეობა - 47 

500, აქედან 53% ქალია, 47% - მამაკაცი; პენსიონერთა რაოდენობა - 8 573. ფოთის 

მოსახლეობის 24% წარმოადგენს იძულებით გადაადგილებულ პირებს (11 359 

რეგისტრირებული იგპ). 

წყაროები გვამცნობენ ახლანდელი ფოთის ტერიტორიაზე მდებარე ისტორიული 

ქალაქის, ანტიკური „ფაზისის“ შესახებ, რომელსაც უკავშირდება მსოფლიოში ცნობილი 

მითი არგონავტებზე. ისტორიული ფაზისი დაარსდა ძვ.წ. VII საუკუნეში, აქ 

ფუნქციონირებდა უმაღლესი რიტორიკული სკოლა ,,ფაზისის აკადემია“,  ხოლო 

ტოპონიმი ,,ფოთი’’-ს  სახელით პირველად VIII საუკუნის ისტორიულ წყაროებში 

გვხვდება. 1858 წელს ფოთი სანავსადგურო ქალაქად გამოცხადდა და ამ პერიოდიდან 

დაიწყო მისი აღმშენებლობა, ევროპულად მოაზროვნე სახელმწიფო მოღვაწის ნიკო 

ნიკოლაძის თაოსნობითა და კონცეფციით. 

ფოთი საქართველოში ერთადერთი ქალაქია, რომელიც არქიტექტურულად  ევროპულ 

ყაიდაზე (კერძოდ, პარიზის) ანალოგიურად გაშენდა, წინასწარ დამტკიცებული ქალაქ 

განვითარების გეგმის შესაბამისად. სწორედ ეს, უნიკალური ევროპული დაგეგმარება 
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გამოარჩევს ფოთს საქართველოს სხვა ქალაქებისგან, რომელიც მდიდარია წყლის 

რესურსებით. 

ფოთი ევროპული არქიტექტურული მემკვიდრეობითაც ერთ-ერთი ყველაზე 

მდიდარი ქალაქია საქართველოში. კულტურული მემკვიდრეობით საინტერესო საპორტო 

ქალაქი მოდერნის (Art Nouveau) სტილის უნიკალური შენობა-ნაგებობებითაა 

გამორჩეული, რომლებიც აგებულია IXX-XX საუკუნების მიჯნაზე, გერმანელი 

არქიტექტორის ედმუნდ ფრიკის მიერ. კულტურული მემკვიდრეობის ნაგებობებიდან 

უძველესია ნიკოლაძის კოშკი, რომელიც თავდაპირველად აგებულია თურქთა 

ციხესიმაგრედ, დაახლოებით  1578 წელს, ხოლო 1896 წელს ნიკო ნიკოლაძის 

ინიციატივით  მოხდა  კოშკის იერსახის ევროპული სტილით რეკონსტრუქცია. 

ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით ფოთი უმნიშვნელოვანესი 

ქალაქია, რადგან ფოთის პორტი შავი ზღვის აუზში „ტრასეკას“ კორიდორში მდებარეობს  

და ,,აბრეშუმის გზისა“ და ევროპა-აზიის დამაკავშირებელი უმოკლესი სატრანზიტო 

დერეფნის მუდმივად განვითარებადი სატრანსპორტო-ლოჯისტიკური ცენტრია. ქალაქი 

ფოთი რეგიონში გამოირჩევა დასაქმების მაღალი მაჩვენებლით, აქ დასაქმებულთა 55% 

სატრანსპორტო სფეროში მუშაობს - პორტსა და პორტთან დაკავშირებულ ლოჯისტიკურ 

კომპანიებში, ტერმინალებსა და საწყობებში. 

ქალაქში ძირითადი კულტურული ობიექტებია: კოლხური კულტურის მუზეუმი, 

სახელმწიფო პროფესიული თეატრი, სახელოვნებო სასწავლებლები, კულტურული 

მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლები (იხ. დანართი 3 - კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხა), 

კულტურისა და დასვენების პარკი და სხვ. რომლებთან მიმართებით უმნიშვნელოვანესი 

ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება. 
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მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების (CSO, NGO, ფონდები, 

შემოქმედებითი კავშირები) როლი კულტურისა და შემოქმედების სფეროში, 

კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტებში. კულტურის პოლიტიკის განსაზღვრა-

შემუშავებისთვის შექმნილია სამუშაო ჯგუფი, არასამთავრობო და ადგილობრივი 

შემოქმედებითი კავშირების წარმომადგენლებით, პროფესიონალებით, განიხილება 

მერიის კულტურის სამსახურის დოკუმენტები, წარედგინება ინიციატივები. 

ფუნქციონირებს მერის მრჩეველთა საბჭო და საკრებულოს სათათბირო დარბაზი. 

გათვალისწინებულია ეთნიკური, რელიგიური, რასობრივი, სექსუალური 

უმცირესობების, შშმ პირების ჩართვა, გენდერული თანასწორობა. 

ა(ა)იპებს აქვთ კვოტები მოზარდებისთვის მოწყვლადი ჯგუფებიდან, ფინანსდება შშმ 

ბავშვთა დღის ცენტრი; ჩართულობაა შვედეთის დამეგობრებული ქალაქიდან-

ოსტამარიდან, შეიქმნა სსმ ბავშვთა მშობელთა სკოლა.  

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია კულტურის განვითარება 

და კულტურული ტურიზმის ხელშეწყობა, რაც ასახულია სამოქმედო გეგმებში 

(პრიორიტეტების დოკუმენტი 2022-2025 წლები; საშუალოვადიანი განვითარების გეგმა; 

LEDP). კულტურის განვითარების პროგრამისთვის 2021 წლის ბიუჯეტის 12,5% იყო 

გამოყოფილი, რაც 1,6 მლნ. ლარს შეადგენდა. 

მერია ხელს უწყობს კულტურულ ორგანიზაცია-კავშირების დაფუძნება-

გაძლიერებას, პროფესიულ განვითარებას, სექტორთაშორის კომუნიკაციას, 

საერთაშორისო ინტეგრაციას. გეგმავს სივრცეების მოდერნიზაცია/შექმნას, უფუნქციო 

შენობების განახლებას, შემოქმედებითი ინდუსტრიების ვებპორტალების და 

კომერციული პლატფორმების (ბაზები, აუქციონები, არტბაზრობები, e-shop და სხვ.) 

შექმნა-მხარდაჭერას. 

ვითარდება კულტურული ინფრასტრუქტურა, 2020 წელს EU-პროექტით მოეწყო 

არტ-სივრცე და ღია კულტურულ-რეკრეაციული ზონა. მიმდინარეობს თეატრის 

რეაბილიტაცია, ფლორითა და ფაუნით უნიკალური რეკრეაციული ზონების განვითარება. 

რეაბილიტირდა ცენტრალური პარკი, მოდერნის სტილის კულტურული მემკვიდრეობის 

თვალსაჩინო ძეგლები. 

NALAG შავი ზღვის თანამშრომლობის EU-პროგრამით „მწვანე ტურიზმი-

კულტურული მემკვიდრეობა“ საბავშვო ბიბლიოთეკას ჩაუტარდა ენერგოაუდიტი, 

მომზადდა კულტურული მემკვიდრეობის 10 ძეგლის 360˚ ვირტუალური გიდი. 

მიუხედავად აღწერილი აქტივობებისა, ფოთის კულტურის სფერო არაერთი 

გამოწვევის წინაშე დგას. პროექტის ფარგლებში რამდენიმე ეტაპად ჩატარებული კვლევის 

(როგორც რაოდენობრივი, ასევე თვისებრივი კვლევა) შედეგებით, ასევე, თემატურ 

ჯგუფებთან გამართული ინტენსიური სამუშაო შეხვედრების შედეგად გამოიკვეთა 

საკვანძო საკითხები, კერძოდ - ინფრასტრუქტურული პრობლემები: პოსტსაბჭოთა 

ინფრასტრუქტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაცია-რევიტალიზაცია, თეატრის, 

კინოს, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნებისთვის კეთილმოწყობილი, ტექნიკურად 

აღჭურვილი, ადაპტირებული სივრცეების არქონა; ციფრული და მატერიალურ-

ტექნიკური უზრუნველყოფის სიმწირე, კულტურის სფეროს მენეჯმენტი; საერთაშორისო 

კომუნიკაციისთვის საჭირო უნარების დეფიციტი  (ენების ცოდნა, ციფრული 

ტექნოლოგიების ფლობა),  საკანონმდებლო ხარვეზები (კულტურული მემკვიდრეობის 

უძრავ ძეგლთა დაცვასთან მიმართებით). 
 კულტურის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება უმნიშვნელოვანეს, საეტაპო, 

გარდამტეხ  ეტაპად   გვესახება  და აღიქმება თანამედროვე ფოთის კულტურული, 
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ეკონომიკური, სოციალური, გარემოსდაცვითი, პოლიტიკური ჭრილიდან. სტრატეგია - ეს 

არის დოკუმენტი, რომელიც თავს მოუყრის ყველა ზემოთჩამოთვლილ ფაქტორს. 

 

ინფოგრაფიკი 1.  ხელოვნების, კულტურული მემკვიდრეობის და ტურიზმის სექტორის რესურსების რიცხვითი 
მაჩვენებლები ფოთის მუნიციპალიტეტში. 

3. CDS-ის შემუშავების პროცესის განმარტება 

მუნიციპალიტეტის კულტურული განვითარების სტრატეგიის მომზადების პროცესი 

მოიცავდა 2021 წლის 31 დეკემბრიდან - 2022 წლის 20 მაისამდე პერიოდს. 

  

გეგმის შემუშავების პროცესში მონაწილეობა მიიღო 300-ზე მეტმა ადამიანმა, 

რომლებიც სხვადასხვა ფორმით იყვნენ ჩართულები მონაწილე ჯგუფებში.  

 

შემუშავების პროცესის მონაწილე 

ჯგუფები 

 

ჯგუფების შემადგენლობა 

 

პროექტის EU4Culture გუნდი კულტურის ექსპერტები, კონსულტანტები 
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მუნიციპალიტეტის სამუშაო ჯგუფი 

სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა: მუნიციპალური სამსახურების და 

დარგობრივი ა(ა)იპების, მერიის თანამშრომლები, საკრებულოს 

წევრები. სამუშაო ჯგუფში დაცულია გენდერული ბალანსი. 

მუნიციპალური კულტურის სტრატეგიის 

ასამბლეა 

ასამბლეა წარმოადგენს სამოქალაქო მრჩეველთა ჯგუფს. ასამბლეაში 

შედიან ბიზნესის, სამოქალაქო საზოგადოების, მედიის, 

შემოქმედებითი კავშირების, სამეცნიერო წრეების, გარე საჯარო 

სამსახურების წარმომადგენლები. ასამბლეაში გაერთიანებულია 24 

ადამიანი, დაცულია გენდერული ბალანსი.  

ასამბლეა მონაწილეობდა CDS შემუშავების პროცესის ყველა ეტაპში და 

ჩართული იქნება სტრატეგიის განხორციელების მონიტორინგში. 

მუნიციპალიტეტის კულტურული 

პროფილის სამსახურების წარმომადგენლები 

დარგობრივი ა(ა)იპების და მუნიციპალიტეტის სამსახურების 

თანამშრომლები 

დამეგობრებული ქალაქები და 

საერთაშორისო კულტურული პროგრამები 

„კულტურის ელჩები” - ფოთიდან პროფესიული არეალის 

გასაფართოებლად, კულტურული კავშირებისთვის, განათლების 

მისაღებად საზღვარგარეთ წარგზავნილი ხელოვანები.    სხვადასხვა 

ქვეყანაში ფოთელი ემიგრანტების მიერ შექმნილი კულტურული 

ცენტრები. 

 

დამეგობრებული ქალაქების სტრატეგიების მიმოხილვა და 

გამოცდილების გაზიარება. 

 

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ Global Cultural Relations Programme1 

(GCRP 2022) მონაწილეობა - მსოფლიოს 40 ქვეყნის კულტურის 

პროფესიონალთა გამოცდილებისა და რეკომენდაციების გაზიარება. 

 

სასწავლო ვიზიტი ვარშავაში, ვიშეგრადის ფონდის დაფინანსებითა და 

პოლონეთის საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტის 

ორგანიზებით - ტარგოვას შემოქმედებითი ინოვაციების ჰაბი; სტარტ-

აპ ინკუბატორი, პოლონეთის საწარმოთა განვითარების სააგენტოს gov-

Lab პროექტი - წარმატებული პოლონური გამოცდილების გაზიარება.  

 

ევროპის რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ დაფინანსებული 

AVATAR პროექტის ფარგლებში, იტალიაში მულტიფუნქციური 

ინოვაციების ცენტრის, ციფრული ტექნოლოგიებისა და სმარტ-

საზოგადოების ჩამოყალიბების შესახებ წარმატებული პრაქტიკის 

გაზიარება.  

ჩარეტის მონაწილეები 

ფოთის მოსახლეობა, მუნიციპალური კულტურის სტრატეგიის 

ასამბლეა, მუნიციპალიტეტის კულტურული პროფილის 

სამსახურებისა და ა(ა)იპების წარმომადგენლები, მუნიციპალიტეტის 

სამუშაო ჯგუფის, კულტურის მუშაკები, ექსპერტები, ახალგაზრდები. 

 

სტრატეგიის მომზადების პროცესი მოიცავდა შემდეგ ძირითად აქტივობებს2: 

• ფოთის კულტურის განვითარების სტრატეგიის შემუშავების პროცესის 

ოფიციალური გახსნა; 

• საპროექტო ჯგუფისა და მუნიციპალიტეტის სამუშაო ჯგუფის შექმნა და მათი 

შესაძლებლობების გაძლიერება; 

• ფართო საზოგადოების ინფორმირებულობის უზრუნველყოფის კამპანიის დაწყება; 

• მუნიციპალური კულტურის სტრატეგიის ასამბლეის (AMCS) ჩამოყალიბება; 

• მუნიციპალური კულტურული კვლევა - სკანირება, გამოკითხვის ჩატარება; 

• დაინტერესებული მხარეების განსაზღვრა (იხილეთ დანართი: დაინტერესებული 

მხარეები);  

                                                           
1 Cultural Relations Platform   
2 კულტურის განვითარების სტრატეგიის შემუშავების პროცესის ამსახველი ბლოკ-სქემა იხილეთ დანართში. 

 

https://www.cultureinexternalrelations.eu/
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• ქალაქ ფოთის კულტურული ობიექტებისა და ადამიანური რესურსების მონაცემთა 

ბაზისთვის აპლიკაციის შექმნა და მონაცემთა მოგროვება (Cultural Mapping); 

• მუნიციპალიტეტის კულტურული პროფილის მომზადება და პრეზენტაცია; 

• ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის კულტურის განვითარების საშუალოვადიანი 

სტრატეგიის შემუშავებისთვის სამუშაო შეხვედრების ჩატარება; 

• 2-დღიანი, რეგიონული მასშტაბის ე.წ. “ჩარეტის ფესტივალის” ჩატარება 

სტრატეგიის შემუშავების პროცესში, საზოგადოების მონაწილეობის კიდევ უფრო 

გაზრდისათვის; 

• დაინტერესებულ მხარეებთან  და პარტნიორებთან სტრატეგიისა და სამოქმედო 

გეგმის დოკუმენტების სამუშაო ვერსიის განსახილველი შეხვედრების გამართვა; 

• მცირე ინიციატივების მხარდასაჭერად საგრანტო კონკურსის ჩატარება; 

• სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დოკუმენტის საბოლოო ვერსიის ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის დასამტკიცებლად წარდგენა.  

გეგმის შემუშავების პროცესში გამოყენებული იყო ე.წ. „თანამონაწილეობითი კიბის“ 

ყველა ფორმა, რაც უზრუნველყოფდა დაინტერესებულ პირთა ჩართულობის მაღალ 

ხარისხს და რითაც გამოხატულია გეგმის მომზადების ჩვენი მეთოდის უნიკალურობა.  

 
ინფოგრაფიკი 2. თანამონაწილეობის სხვადასხვა ფორმა სტრატეგიის შემუშავების პროცესში. 

კულტურის სტრატეგიის შემუშავების პროცესის დასაწყისში, შეიქმნა 

დაინტერესებულ პირთა (ე.წ. „სთეიქჰოლდერები“) მონაცემთა ბაზა, რომლებმაც 

სტრატეგიის შექმნის სხვადასხვა ეტაპში მიიღეს მონაწილეობა, განისაზღვრა ე.წ. 

„კულტურის ელჩების” სტატუსი - პირები, რომლებიც საზღვარგარეთ ან საქართველოს 

სხვა ქალაქებში საქმიანობენ კულტურისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების სფეროში 
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და აქვთ მოტივაცია, ჩაერთონ ფოთის კულტურის განვითარების პროცესში. ეს პირები 

სტრატეგიის შემუშავების პროცესის სხვადასხვა ეტაპში აქტიურად მონაწილეობდნენ. 

შეიქმნა ვებ-გვერდი www.culture.poti.gov.ge, რომელიც მიზნად ისახავს: ფოთის 

კულტურის სფეროს წარმოჩენას - გაციფრულებული არქივის განთავსებას, თანამედროვე 

კულტურის მოვლენების/პერსონების პოპულარიზაციას, კულტურის სექტორების, 

საინტერესო ფაქტების, გამორჩეული პერსონების შესახებ ინფორმაციის მოგროვებას, 

ხელოვან ადამიანთა შრომის წარმოჩენას, თავისუფალ ბლოგებს. შემუშავდა მონაცემთა 

ბაზა - სთეიქჰოლდერების შესახებ - კერძო, სამოქალაქო სექტორი, შემოქმედებითი 

პერსონები.  

ვებ-გვერდზე ინტეგრირდა, სტრატეგიის შემუშავების პროცესში შექმნილი ფოთის 

კულტურის მონაცემთა ბაზის აპლიკაცია. ქალაქის ოთხივე ადმინისტრაციული უბნის 

ქუჩები გადანაწილდა მონაცემთა ბაზისთვის ჩამოყალიბებულ 8 მოხალისეობრივ ჯგუფზე 

(კულტურის სტრატეგიის სამუშაო ჯგუფის წევრები, მერიის კულტურის სამსახურისა და 

მუნიციპალური ა(ა)იპ-ების თანამშრომლები, მოხალისეები), ჯგუფებმა აღწერეს ქალაქში 

არსებული კულტურის ობიექტები, შენობები, სახელოვნებო წრეები და სასწავლებლები, 

კერძო ობიექტები და სხვა.  

სტრატეგიის შემუშავების პროცესის პარალელურად ვახორციელებდით სხვადასხვა 

ღონისძიებას, რომელიც გვეხმარებოდა ჩართულობის მაღალი სტანდარტის 

შენარჩუნებაში: 

• სტეიქჰოლდერების პლატფორმის შექმნა; 

• მოხალისეთა პლატფორმის შექმნა;  

• კულტურის ელჩები-საზღვარგარეთ და ქვეყანაში; 

• 2-ეტაპიანი კვლევის ჩატარება; 

• ჩარეტის ფესტივალის ჩატარება რეგიონული მასშტაბით (მონაწილეობდნენ, 

როგორც ადგილობრივი, ასევე მეზობელი მუნიციპალიტეტების 

წარმომადგენლებიც); 

• მინი–პარტნიორული პროექტების განხორციელება - სასწ. დაწესებულებებთან 

ერთად;  

• მონაწილეობითი პრინციპით შემუშავდა პროექტის ბრენდინგი-ლოგო; 

• სოციალური ქსელის (Facebook) გვერდზე ინფორმაციის აქტიური გაშუქება, 

ადგილობრივი ხელოვანების, სთეიქჰოლდერების სთენდ-აფ ვიდეოების 

განთავსება; 

• საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება.. 

• საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება, კერძოდ, პოლონური, იტალიური და 

მთელი მსოფლიოს 40 ქვეყნიდან კულტურის პროფესიონალების რეკომენდაციები.  

• მცირე საგრანტო საპილოტე პროგრამით “St-Art” (Strategy & Art) დაფინანსებული - 

4 მცირე ინიციატივა. კონკურსის ჟიურის შემადგენლობა - მერიის, საკრებულოს, 

თანა-აპლიკანტი ორგანიზაციის, კულტურის ასამბლეის წევრები.  

• ფოტო-კონკურსი „მო(ნუ)მენტი” და ქალ მოყვარულ ფოტოგრაფებისთვის 

პროფესიონალი ფოტოგრაფის მასტერ-კლასი “დააკადრე”. 

• ფოთის კულტურის ვიდეო-კლიპისა და პროექტის ფილმის მომზადება.  

სტრატეგიის შემუშავება ეფუძნებოდა პროცესში მულტისექტორულ და 

პარტნიორულ თანამშრომლობას, რაც, სტრატეგიით გათვალისწინებული 

ღონისძიებებისა და პროგრამების ერთობლივად დაგეგმვა-განხორციელების საშუალებას 

იძლევა. ეს კი, სტრატეგიის წარმატებით განხორციელების ერთ-ერთი საფუძველია.  
4. SWOT ანალიზი 

http://www.culture.poti.gov.ge/
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ძლიერი მხარეები 

 

სუსტი მხარეები 

 

● ქალაქის სტრატეგიული გეოგრაფიული 

მდებარეობა; 

● საზღვაო ნავსადგური; 

● განვითარებული ბიზნესი - სატვირთო 

ტერმინალები, ლოჯისტიკა, ფაბრიკები, ქარხნები; 

● ქალაქის  უნიკალური დაგეგმარება; 

● ბუნებრივი რესურსები: მალთაყვის  ტყეპარკი, 

პალიასტომის ტბა, UNESCO-ს მიერ მსოფლიო 

მემკვიდრეობად აღიარებული კოლხეთის 

ეროვნული პარკის კოლხური ტყეები და 

ჭარბტენიანი ტერიტორიები; ოქროს ტბა, 

მარტოწყალას ტბა, მდინარეების რიონისა და 

კაპარჭინის სანაპიროები,  მალთაყვის 

სამკურნალო, მაგნიტური ქვიშის სანაპირო; 

● ანტიკური ფაზისი, მედეა  და მითი 

არგონავტებზე; 

● ისტორიული და თანამედროვე აბრეშუმის  გზა;   

● კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები; 

● ლეგენდები: პალიატომის ტბაზე, ნახუტურის 

ეკლესიაზე, ნაბადაზე და სხვა ტოპონიმებზე; 

● ლეგენდადქცეული ფაქტები:  ფოთის სანაპირო-

ქართული ფეხბურთის    პირველი მოედანი;  

● „ინგლისელი მეცენატი ოსკარ ზივერტი-  

ქართული ფეხბურთის  პირველი სპონსორი“,  

●  „ფეხბურთის  ლეგენდა - ბორის პაიჭაძე“ 

● სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და რეკრეაციული 

ობიექტები; 

● წყალსათხილამურო სპორტის გამორჩეული 

ტრადიცია; 

● ფოთის იახტკლუბის  ტრადიცია;  

● კულტურულ-საგანმანათლებლო კერები 

● ნიკო ნიკოლაძის მემკვიდრეობა და 

თვითმმართველობა 

● კულტურისა და შემოქმედებითი სექტორის 

ადამიანური რესურსი; 

● სასწავლო დაწესებულებები, სახელოვნებო და 

სამუსიკო სასწავლებლები, პროფესიული კოლეჯი, 

კერძო სტუდიები და ა. შ.  

● გაუმართავი კულტურული და ტურისტული 

ინფრასტრუქტურა; 

● საშემსრულებლო მიმართულებების 

მოძველებული მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზა; 

● მოსახლეობის ჩართულობის პროგრამების 

სიმცირე; 

● ქალაქის დაბალი ცნობადობა, როგორც 

ადგილობრივ,  ასევე უცხოურ ბაზარზე; 

● ქალაქის პოზიციონირებისათვის სისტემური 

PR-ის დეფიციტი; 

● კულტურული და სხვა ღონისძიებების 

კალენდრის არ ქონა; 

● Google Map-ზე ფოთში არსებული ობიექტების 

შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობა; 

● ფოთის ვიზუალური ბრენდის არ ქონა; 

● არასაკმარისად კვალიფიციური ადამიანური 

რესურსი; 

● არაადაპტირებული გარემო; 

● ველობილიკების არ ქონა; 

● დაბინძურებული ჰაერი (არ არის ჰაერის 

სისუფთავის გამზომები); 

● კანალიზაციის სისტემების გაუმართაობა; 

● მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა 

მალთაყვის ტყე-პარკში; 

● მონადირეთა და მეთევზეთა კლუბების 

არასაკმარისი განვითარება; 

● მუნიციპალიტეტის ან კერძო სექტორის მიერ 

დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ 

ინფორმაციის გავრცელების მცირე არეალი. 

● ადგილობრივი პროფესიონალი კადრების, 

განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა და  

ზოგადად, მოსახლეობის მიგრაცია; 

● ხელოვანთა პროფესიული განვითარების 

ხელშემწყობი რესურსების ნაკლებობა; 

● მულტიფუნქციური სივრცეებისა და ჰაბების 

არარსებობა; 

● სექტორთაშორისი თანამშრომლობის 

ნაკლებობა; 

● მოსახლეობის ცნობიერებისა და ჩართულობის 

ნაკლებობა კულტურული მემკვიდრეობის 

შენარჩუნებაში;  

შესაძლებლობები საფრთხეები 

● საზღვაო-სანაოსნო მემკვიდრეობის წარმოჩენა; 

● საზღვაო ქალაქის კულინარული ტურიზმის 

პოპულარიზაცია, მხოლოდ ფოთისთვის 

სახასიათო, ექსკლუზიური ზღვის პროდუქტების 

(ფოთის კეფალი) მიმზიდველობის აქცენტირება; 

● ეკოტურიზმის მიმართულების განვითარება; 

● ქალაქის გაციფრულება და ცნობადობის ამაღლება; 

● ქალაქის კულტურულ მემკვიდრეობითი 

იდენტობის შენარჩუნება; 

● მიგრაციის ზრდა ქალაქიდან; 

● პანდემია; 

● პოლიტიკური არასტაბილურობა 

რეგიონის/მსოფლიოს მასშტაბით; 

● ნაპირრეცხვითი პროცესების გამო ზღვისგან 

ტერიტორიების მიტაცება; 

● ეკოლოგიური და გარემოსდაცვითი 

საფრთხეები; 
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● დასასვენებელი საკემპინგე, საბანაკე სივრცეების 

გამოყოფა, არსებულის-მოწესრიგება; 

● ველო-ბილიკების მოწყობა; 

● სანაპირო ზოლში სპორტული ინფრასტრუქტურის 

განვითარება; 

● კულტურის მიმართულების განვითარებისთვის 

საგანმანათლებლო საქმიანობა; 

● კულტურის მიმართულებით მენეჯმენტის 

დახვეწა;  

● ფოთის ტურისტული პოტენციალის განვითარება;  

● მოსახლეობის და ადგილობრივი ბიზნესის 

ჩართულობის გაზრდა; 

● მალთაყვის ქვიშის სამკურნალო პოტენციალის 

გამოყენება ტურიზმის პოპულარიზაციისთვის; 
● ტურისტული ინვესტიციების მოზიდვა; 

● საერთაშორისო კულტურათამიმოცვლის მიზნით 

თანამშრომლობის დამყარება;  

● დამეგობრებულ ქალაქებთან კულტურულ 

პროექტებზე თანამშრომლობა. 

● საერთაშორისო, შავიზღვისპირეთის 

კულტურული ქსელის შექმნა. 

● საერთაშორისო კონცეპტუალური ფესტივალების 

ორგანიზება. 

● დამატებითი ფინანსური მხარდაჭერის 

ნაკლებობა.  
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5. ხედვა და მისია 

ფოთის უნიკალურობა მის ისტორიაში, გამორჩეულ ადგილმდებარეობაში, კულტურულ 

თუ ბუნებრივ მემკვიდრეობაშია. ქალაქი-ნავსადგური - ფორპოსტი, ევროპის 

ცივილიზაციის კარიბჭე წინააზიაში - ისტორიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციის, 

ისტორიული კულტურული კავშირების გაცოცხლების, ახალი მისიის მინიჭების 

შესაძლებლობაა. ფოთი, საყოველთაოდ აღიარებულია, როგორც შავიზღვისპირა 

ქვეყნებისა და რეგიონის სატრანზიტო, ეკონომიკური არტერია ევროპასა და მთელ 

მსოფლიოში. კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობა, სტრატეგიული საზღვაო 

მდებარეობა, UNESCO-ს მიერ მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის ძეგლად 

აღიარებული, კოლხეთის ეროვნული პარკის კოლხური ტყეები და ჭარბტენიანი 

ტერიტორიები და მალთაყვის სანაპიროს გამაჯანსაღებელ-რეკრეაციული ზონა 

სამკურნალო მაგნიტური ქვიშით, იმ რესურსთა უნიკალური სპექტრია, რომლითაც ფოთს 

შეუძლია გახდეს შავიზღვისპირეთის კულტურული არტერია. კერძოდ, ფოთი - შავი 

ზღვისპირეთის კულტურული არტერია - შავი ზღვისპირა საპორტო ქალაქების, 

ძველბერძნული კოლონიების კულტურული ქსელის ნეოფორმირებით ახალ 

საერთაშორისო კულტურულ კავშირებს შექმნის და კულტურათაშორისი გაცვლით 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ახალ შესაძლებლობებს გააჩენს. ინოვაციური 

მულტიფუნქციური ჰაბის დაარსებითა და ურბანული რენოვაციით კი, ფოთი გახდება 

შემოქმედებითი ინდუსტრიებისა და კონცეპტუალური ფესტივალების მიზიდულობის 

ცენტრი. 

 

შესაბამისად, ფოთის კულტურის განვითარების სტრატეგიული ხედვა და მისია 

შემდეგნაირად ჩამოვაყალიბეთ: 
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დასახული ხედვის მისაღწევად, ფოთის კულტურის სტრატეგიამ 4 წლის განმავლობაში 

უნდა შეასრულოს გარდამტეხი როლი, რისთვისაც განისაზღვრა 7 სტრატეგიული 

ფოკუსი:  

1. ფოკუსი: მემკვიდრეობის ინოვაციური გარდასახვა; 

2. ფოკუსი: გაციფრულებული ქალაქი; 

3. ფოკუსი: კულტურის კომერციალიზაცია და ეკონომიკური აქსელერაცია; 

4. ფოკუსი: ურბანული სივრცეების რენოვაცია; 

5. ფოკუსი: მრავალფეროვნების კულტურა და ინტერნაციონალიზაცია; 

6. ფოკუსი: შემოქმედებითი განათლება და STEAM კონცეფცია; 

7. ფოკუსი: ეკო-მეგობრული გარემო და კეთილდღეობა. 
 

 

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 7 სტრატეგიული ფოკუსი: 

 

 

ხედვა 

ფოთი - შავი ზღვისპირა ქვეყნების კულტურული არტერია, 
ფოკუსით შემოქმედებით ეკონომიკაზე. 

“Cultural ARTery of the Black Sea Region with a sPOTlight on 
Creative Economy”  

 

 

მისია  
კულტურული მემკვიდრეობის ინოვაციური გარდასახვით, 
ევროპული ღირებულებების პოლიტიკით, შავიზღვისპირა 
ქალაქებისა და ფოთის ერთიანი კულტურული ქსელის 
მეშვეობით, ფოთი გახდება ახალი საერთაშორისო 
კულტურული ნავიგატორი, ადგილი, სადაც, 
პროფესიონალები შეძლებენ შემოქმედებითი 
პოტენციალის რეალიზებასა და ქვეყნისა და მსოფლიოს 
მასშტაბით ცნობადობის, ახალი კულტურული 
კავშირებისა და პარტნიორების გაჩენას, ცოდნისა და 
გამოცდილების გაზიარებას.  
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ინფოგრაფიკი 3.  სტრატეგიული მიმართულებები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხედვა: 

ფოთი - შავი 
ზღვისპირეთის 
კულტურული 

არტერია, ფოკუსით 
შემოქმედებით 
ეკონომიკაზე. 

 
2. ფოკუსი: 

გაციფრულებული 
ქალაქი 

 

3. ფოკუსი: 
კულტურის 

კომერციალიზაცია 
და ეკონომიკური 

აქსელერაცია 

 

4. ფოკუსი: 
ურბანული 
სივრცეების 
რენოვაცია 

 

5. ფოკუსი 
მრავალფეროვნების 

კულტურა და 
ინტერნაციონალიზა

ცია 

 

6. ხედვა: 
შემოქმედებითი 
განათლება და 

STEAM 
კონცეფცია 

 

7. ფოკუსი:  

ეკო-
მეგობრული 
გარემო და 

კეთილდღეობა 

 

1. ფოკუსი: 
მემკვიდრეობის 

ინოვაციური 
გარდასახვა 
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ფოკუსი: მემკვიდრეობის ინოვაციური გარდასახვა - sPOTlight on Innovative Transformation of 

Heritage 

მითი არგონავტებზე, მედეა -  პირველი მეცნიერისა და შემოქმედი ქალის 

მონუმენტური სახე, ფაზისის აკადემია და კოლხეთის უმაღლესი რიტორიკული სკოლა, 

უძველესი აბრეშუმის გზა და ევროპა-აზიის კულტურათაშორისი ურთიერთობების 

გაცვლის ადგილი - ის ისტორიულ-კულტურული კონტექსტია, რომელზეც დგას 

ანტიკური ფაზისის სამართალმემკვიდრე თანამედროვე ქალაქი ფოთი. საყოველთაოდ 

ცნობილი ნოვატორის, ნიკო ნიკოლაძის მიდგომებითა და ხედვით, ევროპული სტილით, 

წინასწარდამტკიცებული გეგმის მიხედვით აშენებული ერთადერთი ქალაქი 

საქართველოში ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში ასოცირდებოდა ინოვაციებთან. ეს კი, ძლიერი 

ფუნდამენტია მემკვიდრეობის ინოვაციური გარდასახვისთვის - რეგიონში ახალი 

ფუნქციის მინიჭებისთვის. ფოთის კულტურული და ურბანული ეკოსისტემის 

გაციფრულება, თანამედროვე ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, 

ახალი კულტურული ქსელის შექმნა, ინოვაციური კულტურულ-ტექნოლოგიური 

სივრცის შექმნა - ქალაქ ფოთს მისცემს შესაძლებლობას მემკვიდრეობის იდენტობის 

შენარჩუნებით გარდაისახოს.  

  

საოპერაციო მიზნები:  

● ინოვაციური ტრანსფორმაცია მიღწეულია კულტურულ-მემკვიდრეობითი 

იდენტობის შენარჩუნებით. 

● თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების მეშვეობით გაზრდილია ქალაქის 

ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ცნობადობა ქვეყნისა და 

საერთაშორისო მასშტაბით. 

● თვითმმართველობა ზრუნავს ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობასა და 

ცნობიერების ამაღლებაზე ქალაქის კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ. 

● ახალგაზრდებისა და Სტუდენტების ჩართულობა ამაღლებულია ფოთის 

ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის კვლევის მიმართ. 

● გაზრდილია რეაბილიტირებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების 

რაოდენობა. 

● ფოთის დამაარსებლის, ნიკო ნიკოლაძის ქალაქის განვითარების ინოვაციური 

კონცეფციის გადააზრება და პოპულარიზაცია. 

● გერმანელი არქიტექტორის, ედმუნდ ფრიკის მიერ დაპროექტებული არტ-

ნუვოს სტილის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, სამხატვრო 

სასწავლებლის ახლადრეაბილიტირებული შენობა, ცნობილია, როგორც 

საერთაშორისო სახელოვნებო რეზიდენცია. (International Art Residency sPOT).  

 

 

ფოკუსი 1 
მემკვიდრეობის 

ინოვაციური გარდასახვა 
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ფოკუსი: გაციფრულებული ქალაქი - Spotlight on a Digitized City 
 

ციფრული ინფრასტრუქტურა უმნიშვნელოვანესია კულტურის სფეროს ყველა 

მიმართულებისთვის, რომელიც უთვალავ სასარგებლო, მოთხოვნად, საჭირო  სერვისთან 

ერთად უზრუნველყოფს ინფორმაციის მიღებასა  და  გავრცელებას   შეუზღუდავად. დღეს, 

ფოთის სახელოვნებო ობიექტები, საჯარო სივრცეები, თავშეყრის ადგილები 

მოკლებულია ციფრულ-ტექნოლოგიურ სიახლეებს, ქალაქის ისტორია - მდიდარი საჯარო 

თუ კერძო არქივი, ჯერ კიდევ საზოგადოებისთვის უცნობია და აქვს პოტენციალი, 

გაციფრულების შემდეგ ფოთის იდენტობის, ბრენდინგის განუყოფელ ნაწილად იქცეს.  

ციფრული ინფრასტრუქტურის არსებობა აუცილებელია, ქალაქის კულტურულ-

რეკრეაციულ ობიექტებთან წვდომის სიმარტივისთვის, როგორც ადგილობრივი 

მოსახლეობის, ასევე, ქალაქის ვიზიტორთათვის. შესაბამისად - ელექტრონული 

ტურისტული მარშრუტები, ციფრული ბაზები, კულტურისა და ტურიზმის მობილური 

აპლიკაცია, 3D ვირტუალური კატალოგი, ელექტრონული რუკა, ციფრული 

კომუნიკაციების არხების შექმნა და გამოყენება, ერთ-ერთი პრიორიტეტია. 
  

საოპერაციო მიზნები:  

● ქალაქის კულტურული და სხვა ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ონლაინ პლატფორმასა და ვებ-გვერდზე. 

● გაზრდილია ციფრულ რუკაზე ასახული ობიექტების რაოდენობა. 

● ქალაქში მცხოვრები ხელოვანები იყენებენ ონლაინ გაყიდვების პლატფორმებს. 

● პოპულარიზებულია და მუდმივად ახლდება კულტურის ვებ-გვერდი 

culture.poti.gov.ge. 

● გაციფრულებულია და პოპულარიზებულია ფოთის კულტურული 

მიმართულების არქივები და კოლექციები. 

● შექმნილია ფოთის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების 3D 

ვირტუალური კატალოგი. 

● შექმნილია ქალაქის ტურისტული ელექტრონული გიდი. 

 

 

 

 

ფოკუსი 2 
გაციფრულებული  

ქალაქი  
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 ფოკუსი: კულტურის კომერციალიზაცია და ეკონომიკის აქსელერაცია - sPOTlight on 

Creative Industries and Cultural Tourism 

ფოთის სტრატეგიული გეოგრაფიული მდებარეობა, უნიკალური ბუნებრივი 

რესურსები და დიდი ტურისტული პოტენციალი, თვისებრივად ახალ არეალს შლის 

კულტურის სფეროს განვითარებისა და ადგილობრივი ეკონომიკის აქსელერაციისთვის. 

საფესტივალო ქალაქის იდეა, მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოს კონცეფცია, 

კულტურის კომერციალიზაცია, შავიზღვისპირა ქვეყნების კულტურული ქსელის 

ჩამოყალიბება, ის საკვანძო საკითხებია, რომლებსაც შეუძლია ფოთი აქციოს რეგიონის 

მოწინავე, განვითარებული შემოქმედებითი ეკონომიკის მქონე ქალაქად. 

 

საფესტივალო ინდუსტრია 

 ქალაქის დღის აღნიშვნის პირველი პრეცედენტი ქვეყნის მასშტაბით ფოთში, 1978 

წელს ჩატარებული  ,,ფაზისობის” დღესასწაულია.    ამ ტრადიციის  ორმოცდაოთხწლიანი 

ისტორია რესტარტის შემდგომ კვლავ აქტუალურია. სახალხო დღესასწაულები 

კონცეპტუალურ საერთაშორისო ფესტივალებში გაგრძელდება და აისახება: რეგიონული 

თეატრების საერთაშორისო ფესტივალი, საერთაშორისო მარინისტული ფესტივალი, 

აბრეშუმის გზის ფესტივალი, ტიხრული მინანქრის ფესტივალი, ციტრუსების 

ფესტივალი, ფოლკლორის საბავშვო ფესტივალი, ნორჩ კინემატოგრაფისტთა ფესტივალი, 

კოლხურ-ლაზური სიმღერისა და ცეკვის ფესტივალი, კეფალის ფესტივალი,  

ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი და სხვა. 

 

ტურისტული ინდუსტრია 

არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობად მოიაზრება ქალაქში მოქმედი 

ბაზიერთა კლუბი, პერსპექტიულია კოლხეთის დაბლობისთვის სპეციფიური 

სამონადირეო ტურიზმის, რეკრეაციული თევზჭერის ტურიზმის, გადამფრენ 

ფრინველებზე დაკვირვების, კულინარიული ტურიზმის, სამედიცინო-სარეაბილიტაციო 

ტურიზმის, ეკოტურიზმის, ველური ბუნების მოყვარულთა და სხვა მიმართულებების 

განვითარება. 

ტურისტული ინდუსტრიისა და ეკონომიკის აქსელერაციისთვის 

უმნიშვნელოვანესია საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს კოლხეთის 

ეროვნული პარკის, მალთაყვის კულტურულ-რეკრეაციული ზონისა და ქალაქის 

ტურისტული პოტენციალის საერთო რაკურსში მოქცევა. 

 

 

 

ფოკუსი 3  

კულტურის 
კომერციალიზაცია და 

ეკონომიკის აქსელერაცია  
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კულტურის კომერციალიზაცია 

ქალაქის კულტურის სფეროს ყველა მიმართულების ერთ-ერთი გამოწვევაა მწირი 

ფინანსური რესურსი, არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, კვალიფიკაციის 

დეფიციტი, ხელმისაწვდომობა გარე რესურსებთან. Სემოქმედებითი პროდუქტის  

გაყიდვა, ანუ კულტურის კომერციალიზაცია  არის საჭირო და აუცილებელი სფეროს 

განვითარებისა და ქალაქის ეკონომიკური კეთილდღეობისთვის. ამ პროცესში, 

მნიშვნელოვანია საერთაშორისო გამოცდილებისა და საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის 

გაზიარება, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან პარტნიორობა, ფონდებისა და ახალი 

რესურსების მოძიების სწავლა. 

 

ხედვა: 

● ყოველწლიურად ტარდება მასშტაბური საერთაშორისო კონცეპტუალური 

ფესტივალები, თემატურად დაკავშირებული ფოთის, როგორც საზღვაო-

სანაოსნო ქალაქის პოპულარიზაციის, საშემსრულებლო თუ ვიზუალურ 

ხელოვნებაში მარინისტული ხაზის განვითარებისა და „ადგილის აქტივობის’’ 

დასამკვიდრებლად.  

● მნიშვნელოვნად გაზრდილია ყურადღება და ინტერესი, როგორც რეგიონული, 

ასევე საერთაშორისო მასშტაბით - ფოთში ჩატარებულ კონცეპტუალურ 

აქტივობებში ჩართვისათვის; 

● ფოთი მოიაზრება, საბავშვო კინოინდუსტრიის, ანიმაციისა და 

ფოლკლორული   რენოვაციის მექად. 

● ქალაქში არსებული კერძო თუ სამთავრობო დაქვემდებარებაში მოქმედი 

კულტურული დაწესებულებები, შემოქმედებით პროდუქტთან ერთად 

ადგილობრივ და ჩამოსულ სტუმრებს სთავაზობენ და წარმატებით ყიდიან 

მრავალფეროვან სერვისსა და მომსახურებას; მნიშვნელოვნად გაზრდილია 

შემოსავლები, თვალსაჩინოა ეკონომიკური სარგებელი მომსახურების 

სფეროში.  

● კულტურის სფეროში ეფექტური მართვის დასანერგად გადამზადებული 

მენეჯერების ძალისხმევით გააქტიურებულია საერთაშორისო 

თანამშრომლობა და კავშირები. 

საოპერაციო მიზნები:  

● ფოთის ტურისტული პოტენციალის განვითარება-ათვისება. 

● ფოთი ცნობილია, როგორც კონცეპტუალური ფესტივალების ქალაქი. 

● დამეგობრებულ ქალაქებთან გააქტიურებულია კონსტრუქციული 

თანამშრომლობა საფესტივალო და ტურისტული გაცვლის მხრივ. 

● შემოქმედებითი მეწარმეები ჩართულნი არიან ქალაქის ბრენდული 

ტურისტული პროდუქტების განვითარებაზე. 

● კულტურის სფეროში ეფექტური მართვის დასანერგად გადამზადებული 

მენეჯერების ძალისხმევით გააქტიურებულია საერთაშორისო 

თანამშრომლობა და კავშირები. 

● გაზრდილია ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ტურისტული 

საინვესტიციო წინადადებების შეთავაზება კერძო სექტორისთვის. 

● ვითარდება ქალაქის ტურისტული ინფრასტრუქტურა. 
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ფოკუსი: ურბანულ-სოციალური სივრცეების რენოვაცია 
 

კულტურასა და შემოქმედებითობას შეუძლია ურბანულ სივრცეებს, შენობებს, 

ქუჩებს შთაბეროს ახალი სიცოცხლე და მიანიჭოს თავისუფალი თვითგამოხატვის, იდეათა 

გაზიარების, მემკვიდრეობის წარმოჩენის, ევროპულ ღირებულებათა პოპულარიზაციის, 

ახალგაზრდების ახალი შესაძლებლობებისა და უნარების გამოვლენის ფუნქცია.  

ფოთის ევროპულად დაგეგმარებული ურბანული ქსოვილი საშუალებას გვაძლევს, 

თანაბარი წარმატებით განვითარდეს ინდუსტრიული, ტურისტული, საცხოვრებელი 

ზონები. ამ პროცესში, მნიშვნელოვანია მოსახლეობის საჭიროებების, მდგრადი 

განვითარების მიზნების, გარემოსდაცვითი და გამწვანების, თანასწორობის, 

ინკლუზიურობის, მოწყვლად მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების ინტერესების, 

პარტნიორული პრინციპების დაცვა. 

კულტურის სტრატეგია ფოკუსირდება ქალაქის მასშტაბით, ოთხივე 

ადმინისტრაციულ უბანში ურბანულ-სოციალური სივრცეების თანაბრად რენოვაციაზე. 

პრიორიტეტია ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან, სამოქალაქო სექტორთან, წამყვან 

უნივერსიტეტებთან თუ სახელოვნებო სასწავლებლებთან პარტნიორული 

თანამშრომლობით, ფოთის საჯარო ადგილების მიმზიდველ ურბანულ არტ-სივრცეებად 

გარდაქმნა, ახალი კულტურული წერტილების გაჩენა.  ქალაქის იერსახის განახლების 

შეთავაზებული მიდგომა ხელშესახებს გახდის შემოქმედებით პროცესებში მოქალაქეების 

ჩართვას.  

ევროპულ და შავიზღვისპირა ჭრილში, კულტურის სტრატეგია ხელს შეუწყობს 

ქალაქ ფოთის საერთაშორისო კულტურულ-ურბანულ ლანდშაფტში პოზიციონირებას და 

ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ქალაქის ურბანულ პეიზაჟში ასახვით, 

ვიზიტორებში ქალაქის ცნობადობისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობას.  
 

საოპერაციო მიზნები:  

● ქალაქის ოთხივე ადმინისტრაციულ უბანში გაჩნდა თანამედროვე, 

კრეატიული ურბანულ-სოციალური სივრცეები. 

● გაჩნდა ქალაქისთვის სახასიათო, ევროპული ღირებულებების ამსახველი 

ინსტალაციები (ე.წ. Insta-Spots).  

● ადაპტირებულია საჯარო თავშეყრის ადგილები, საბავშვო-გასართობი 

სივრცეები. 

 

 

ფოკუსი 4  

ურბანულ-სოციალური 
სივრცეების რენოვაცია 
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ფოკუსი:  მრავალფეროვნების კულტურა და ინტერნაციონალიზაცია 

 

ფოთი მრავალფეროვნების კულტურის ტრადიციის მქონე ქალაქია, სადაც 

საზოგადოება ტოლერანტულ გარემოში თანაარსებობს. 

მოსახლეობის 25% იძულებით გადაადგილებულ პირებია, რომელთა ადგილობრივ 

მოსახლეობასთან ინტეგრაცია და გაძლიერება, ქალაქის ერთ-ერთი პრიორიტეტია.  

ფოთში საუკუნეების განმავლობაში სხვადასხვა წარმომავლობის, ეროვნების, 

ეთნოსის ადამიანები თანაცხოვრობდნენ ჰარმონიულად, ფოთში მე-19 საუკუნის ბოლოს 

და მე-20 საუკუნის დასაწყისში არსებობდა: ბერძნული, გერმანული, სლავური, ებრაული 

დასახლებები. ინტერნაციონალიზაციის მოწინავე როლი განპირობებულია ევროპისა და 

აზიის დამაკავშირებელ სატრანსპორტო დერეფანში საზღვაო პორტის არსებობით, ფოთი 

საუკუნეებია მასპინძლობს მთელი მსოფლიოდან ზღვით შემოსული გემების ეკიპაჟებს, 

მეზღვაურებსა თუ ტურისტებს, ის მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ქვეყნის სტრატეგიული 

პარტნიორული მისიის შესრულებაში - ყოველწლიურად NATO-ს ხომალდების 

მასპინძლობა ფოთის კულტურისა და ადგილობრივი ეკონომიკისთვის 

უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა. ფოთი ყოველთვის იყო და დღემდე არის არტერია მთელი 

ქვეყნისა და რეგიონისთვის, ევროპისა და აზიის ცივილიზაციების კულტურისა და 

ეკონომიკური კავშირებისთვის.  

მდიდარი კულტურული მრავალფეროვნების პოტენციალის წარმოჩენა და 

თვალსაჩინო ადგილის დამკვიდრება, ფოთის კულტურის სტრატეგიის ერთ-ერთი 

დამახასიათებელი ნიშა იქნება. მრავალფეროვნების მხარდაჭერა არის კულტურული 

განვითარების გასაღები. 

 

საოპერაციო მიზნები:  

● კულტურული მრავალფეროვნების პოტენციალის წარმოჩენა; 

● „კულტურის ელჩები“ ჩართულნი არიან საზღვარგარეთ ფოთის კულტურის 

პოპულარიზაციაში და დამყარებულია მჭიდრო თანამშრომლობა ქართულ 

დიასპორებთან; 

● დამეგობრებულ ქალაქებთან, პარტნიორ ქვეყნებთან გაცვლითი პროგრამების 

ხელშეწყობა.  

 

 

 

ფოკუსი 5  

მრავალფეროვნების 
კულტურა და 

ინტერნაციონალიზაცია 
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ფოკუსი: შემოქმედებითი განათლება და STEAM კონცეფცია 

 

განათლებაში დევს ნიჭიერების პრაგმატულად განვითარების, წარმატებულად 

გამოყენებისა და შემდგომში, ეკონომიკაში შემოსავლებად ასახვის გასაღები.    

Სემოქმედებითი განათლება მნიშველოვანი ორიენტირია პროფესიული  დაოსტატებისა 

და კარიერული წინსვლისთვის. პროფესიული ზრდისა და დაოსტატებისთვის 

ასაკობრივი, სოციალური ფონის ბარიერი არ არსებობს. Სემოქმედებითი განათლება 

ერთნაირად მიმზიდველი და საინტერესოა სხვადასხვა  თაობის წარმომადგენელთათვის 

და ასეთი წარმატებითვე უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ყველასთვის. Სემოქმედებითად 

მოაზროვნე ადამიანები Სშირად აღმოაჩენენ ახალ უნარებსა და ინტერესებს, რომელთა 

გაღვივებისთვის ბიძგი ან ინსპირაციაა საჭირო.   

Სვენი მისიაა, ადგილობრივი საგანმანათლებლო სექტორის -  Სკოლების, კოლეჯი 

„ფაზისის”, პროფესიული სასწავლებლებისა და საერთაშორისო პარტნიორებთან 

თანამშრომლობით, შევქმნათ წვდომა კულტურულ განათლებაზე, STEAM ორიენტირზე, 

შემოქმედებითი უნარების განვითარებაზე, კულტურის მაღალხარისხიან მენეჯმენტზე.  

შემოქმედებითი განათლება და STEAM კონცეფციის მხარდაჭერა, ახალგაზრდებს 

განუვითარებს ლოგიკური, კრიტიკული აზროვნების, კრეატიულობისა და დეტალებზე 

ორიენტირების უნარებს. 
 

საოპერაციო მიზნები:  

● საჯარო სექტორის კულტურის მენეჯერების შესაძლებლობების გაძლიერება.  

● კერძო სექტორის კულტურის მენეჯერების, შემოქმედი პერსონების, მცირე 

მეწარმეების განსწავლა - მენეჯმენტი და Სროფესიული დაოსტატების 

ხელშეწყობა. 

● ახალგაზრდების განათლება და STEAM იდეების მხარდაჭერა. 

 

 

 

 

ფოკუსი 6  

შემოქმედებითი 
განათლება და STEAM 

კონცეფცია 
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ფოკუსი: ეკო-მეგობრული გარემო და კეთილდღეობა 
 

ქალაქ ფოთში არსებული მწვანე საფარი ძირითადად წარმოდგენილია ქალაქის 

ცენტრალური პარკის, მალთაყვის ტყე-პარკის, სკვერებისა და ქუჩების გამწვანების სახით. 

აღსანიშნავია კოლხეთის ეროვნული პარკი, რომელიც  მოიცავს  შავი ზღვის აღმოსავლეთ 

სანაპირო ზოლსა და პალიასტომის ტბის აუზს. ეროვნული პარკი კოლხეთის 

საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონე ჭარბტენიანი ეკოსისტემების დაცვისა და 

შენარჩუნების მიზნითაა შექმნილი. 

ფოთს უდიდესი მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს, როგორც საქართველოს, ასევე 

რეგიონის ეკონომიკაში. ფოთის ნავსადგურის ტერიტორია 29,7 ჰა-ს მოიცავს. 

ნავსადგურის საქმიანობა დიდწილად განსაზღვრავს ატმოსფერული ჰაერის 

დაბინძურების ხარისხს, რომელიც მაღალია, ქალაქში დგას სხვა ეკოლოგიური 

პრობლემებიც. მნიშვნელოვანია ქმედითი და ეფექტური ღონისძიებების გატარება ქალაქ 

ფოთში შექმნილი კრიტიკული და მწვავე ეკოლოგიური საკითხების გადასაწყვეტად, 

გარემოსდაცვითი ცნობიერების ასამაღლებლად. 

კულტურასა და ჯანმრთელობას შორის ურთიერთკავშირი წლებია აღიარებულია 

კვლევით, კლინიკურ და პოლიტიკურ დონეზე. ცნობილია, რომ კულტურაში ჩართულობა 

დადებითად აისახება სიცოცხლის ხანგრძლივობასა და ცხოვრების ხარისხზე, 

კეთილდღეობაზე, მიუხედავად ადამიანის მატერიალურ-სოციალური, განათლების, 

შემოსავლისა  თუ ჯანმრთელობის მდგომარეობისა. შესაბამისად, მოსახლეობის 

კეთილდღეობის გაუმჯობესებისთვის, ეკო-მეგობრულ გარემოს შექმნასთან ერთად, 

აუცილებელია, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და ხელოვნების მეშვეობით 

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ცნობიერების ამაღლება.  
 

საოპერაციო მიზნები:  

● სიცოცხლის ხარისხი, ჯანმრთელობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის 

პოპულარიზაცია. 

● გარემოსდაცვითი ელემენტების გათვალისწინება ქალაქის ურბანული 

განვითარების პროცესებში, არტ და საჯარო სივრცეების მოწყობაში. 

● კოლხი მედეას სამშობლოს საზღვაო სანაპირო გადაქცეულია კულტურულ-

რეკრეაციულ ზონად: მედარტის, არტთერაპიისა და უნიკალური მაგნიტური 

ქვიშისა და კლიმატის მქონე Სამედიცინო-სარეაბილიტაციო კუნძულად. 

 

 

ფოკუსი 7  

     ეკო-მეგობრული გარემო 
და კეთილდღეობა 
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6. მიზნები, ამოცანები, აქტივობები 

 

 

 
მემკვიდრეობის 

ინოვაციური გარდასახვა 

 
ინოვაციური ტრანსფორმაცია 

მიღწეულია კულტურულ-
მემკვიდრეობითი იდენტობის 

შენარჩუნებით. 

 

ქალაქის ბრენდინგი: ქალაქის 
ლოგოსა და იდენტობის 
შესაქმნელად კონკურსის 

გამოცხადება ჩართულობის 
პრინციპების დაცვით.  

 

კულტურული მემკვიდრეობის 
ძეგლების რებრენდინგი: 

საანოტაციო დაფების განთავსება 
კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლებთან. 

 

სამხატვრო სასწავლებლის შენობა - 
განახლებული კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლი ცნობილია, 
როგორც International Art Residency 

Spot. 

 

თანამედროვე ციფრული 
ტექნოლოგიების მეშვეობით 

გაზრდილია ქალაქის ისტორიულ-
კულტურული მემკვიდრეობის 

ცნობადობა ქვეყნისა და 
საერთაშორისო მასშტაბით. 

 
კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლის რევიტალიზაცია - 
მულტიკულტურული ნოვაციებით 

დატვირთული ჰაბის შექმნა. 

 
მითი არგონავტებზე - ჰაკათონი, 

კომპიუტერული თამაში/აპლიკაციის 
შექმნა. 

 
„აიეტის და მედეას“ თემატური 

კუთხის მოწყობა ქალაქის 
ცენტრალურ პარკში.  

 
3D მუზეუმის შექმნა შემდეგ 

თემებზე: არგონავტები; საზღვაო 
მუზეუმი. 

 

თვითმმართველობა ზრუნავს 
ადგილობრივი მოსახლეობის 

ჩართულობასა და ცნობიერების 
ამაღლებაზე ქალაქის კულტურული 

მემკვიდრეობის მიმართ. 

 ქალაქის ტრადიციების შესახებ 
ფილმის გადაღება. 

 
სხვადასხვა სახის წამახალისებელი 

საკონკურსო პროგრამების 
შეთავაზება მოსახლეობისთვის 

 
ახალგაზრდებისა და სტუდენტების 
ჩართულობა ამაღლებულია ფოთის 

ისტორიულ-კულტურული 
მემკვიდრეობის კვლევის მიმართ. 

 

სხვადასხვა უმაღლეს 
სასწავლებლებთან 

მიზანმიმართული მუშაობა ფოთის 
კულტურული მემკვიდრეობის და 

ქალაქის ისტორიის კვლევის 
საკითხებზე. 

 
უმაღლეს სასწავლებლებთან 

მუშაობა არქეოლოგიური 
საზაფხულო სასწავლო ბანაკების 

მოსაწყობად.  

 არქეოლოგიური საზაფხულო 
სასწავლო ბანაკების მოწყობა 

 
გაზრდილია რეაბილიტირებული 

კულტურული მემკვიდრეობის 
ძეგლების რაოდენობა. 

 

კულტურული მემკვდვიდრეობის 
ძეგლების რეაბილიტაცია-

რევიტალიზაციისთვის გუნდის 
შექმნა - რომელიც იმუშავებს 
ფონდებთან, დონორებთან.  

 
ფოთის დამაარსებლის, ნიკო 

ნიკოლაძის ქალაქის განვითარების 
ინოვაციური კონცეფციის 

გადააზრება და პოპულარიზაცია. 

 
ნიკოლაძის 180 წლის იუბილესადმი 

მიძღვნილი ღონისძიებების (2023 
წელი) ჩატარება, ფოთი - ნიკოლაძის 

იუბილეს მასპინძელი ქალაქი. 

 
მობილური აპლიკაციის შექმნა 
"Smart Poti" (ნიკო ნიკოლაძის 

ქალაქი, ქალაქის გიდი და ა.შ.) და 
პოპულარიზაცია.  
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გაციფრულებული 

ქალაქი. 

 
ქალაქის კულტურული ღონისძიებების 

და ივენთების შესახებ ინფორმაცია 
ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ონლაინ 

პლატფორმებზე და ვებ.გვერდზე. 

 
ქალაქის კულტურული ღონისძიებების 
და ივენთების კალენდრის ციფრული 

მოდელის შექმნა, რეგისტრირება 
ხელმისაწვდომი კერძო 

სექტორისთვის..  

 
ინფორმაციის მიწოდების სისტემა 

აწყობილია ვებ.გვედებთან biletebi.ge 
და tkt.ge. 

 

„ივენთ კალენდარი“-ს ინტეგრირება 
ფოთის შესახებ შექმნილ მონილური 

აპლიკაციაში "Smart Poti" 
ინტეგრირება.  კალენდრის 

განთავსება ქალაქში არსებულ სმარტ-
ეკრანზე. 

 გაზრდილია ციფრულ რუკაზე 
დატანილი ობიექტების რაოდენობა. 

 
სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება, 

რომელიც იმუშავებს Google Map-ზე 
ფოთში არსებული ობიექტების 

შესახებ ინფორმაციის განთავსებაზე 

 

ტრენინგების და კონსულტაციების 
ჩატარება ადგილობრივი მცირე 

ბიზნესის წარმომადგნლებისთვის 
Google Map-ზე საკუთარი ბიზნესის 

შესახებ ინფორმაციის 
განსათავსებლად.  

 
ქალაქში მცხოვრები ხელოვნები 

იყენებენ ონლაინ გაყიდვების 
პლატფორმებს. 

 ხელსაქმის ოსტატების მონაცემთა 
ბაზის გამართვა. . 

 
Online გაყიდვების პლატფორმის 

შექმნა და ადგილობრივი ხელოვნების 
ტრენინგი პლატფორმის გამოყენების 

შესახებ.  

 
პოპულარიზებულია და მუდმივად 
ახლდება კულტურის ვებ-გვერდი 

culture.poti.gov.ge.. 

 
ვებ.გვერდზე სამოქალაქო 

ჩართულობის მექანიზმების 
ინტეგრირება: იდეების ბანკი, 

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების 
კომპონენტი.  

 
ვებ.გვერდზე ფოთის კულტურის 

ლანდშაფტის მონაცემთა ბაზის და 
სთეიქჰოლდერების შესახებ 
ინფორმაციის განთავსება. 

 
დამეგობრებული და პარტნიორი 
ქალაქების კულტურის სფეროში 

თანამშრომლობის შესახებ 
ინფორმაციის განთავსება 

ვებ.გვერდზე. 

 
გაციფრულებულია და 

პოპულარიზებულია ფოთის 
კულტურული მიმართულების  

არქივები და კოლექციები. 

 

ციფრული ფოტო-მატიანის შექმნა. 
კულტურის მიმართულების და 

ადგილობრივი ხელოვანების შესახებ 
ინფორმაციის (ისტორია, 

დღევანდელობა და პერსპექტივა) 
გაციფრულება.  

 
კერძო და სახელმწიფო არქივების და 

კოლექციების გაციფრულება და 
ფართო აუდიტორიისთვის გაზიარება. 

 
შექმნილია ფოთის კულტურული 

მემკვიდრეობის ყველა ძეგლის 3D 
ვირტუალური გიდი.. 

 
კულტურული მემკვიდრეობის ყველა 

ძეგლის 3D ვირტუალური გიდის 
შექმნა და მათი განთავსება 

culture.poti.gov.ge-ზე.  

 შექმნილია ქალაქის ტურისტული 
ელექტრონული გიდი. 

 

ქალაქის ტურისტებისათვის 
მიმზიდველი ობიექტების 

ლოკაციების და ტურისტული 
ბილიკების რუკის მომზადება და 

ფოთის შესახებ შექმნილ მონილური 
აპლიკაციაში "Smart Poti" 

ინტეგრირება 

 
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 

მარშრუტების შესახებ ინფორმაციის 
გაციფრულება და ფოთის შესახებ 
შექმნილ მონილური აპლიკაციაში 

"Smart Poti" ინტეგრირება. 
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კულტურის 
კომერციალიზაცია 

და ეკონომიკური 
აქსელერაცია 

 ფოთის ტურისტული პოტენციალის 
განვითარება-ათვისება. 

 
მედია ტურების მოწყობა ფოთის  

ტურისტული და კულტურული 
პოტენციალის გასაცნობად. 

 
მოსახლეობის (დაინტერესებული 
ჯგუფების) ტრენინგების ჩატარება 

booking.com-ის და tripadvisor-ის 
გამოყენების შესახებ.  

 
პერიოდულად ფოთის კულტურული 

და ტურისტული პოტენციალის 
ამსახველი საინფორმაციო 

მასალების გამოცემა. 

 
კოლხეთის ეროვნულ პარკის 
ვიზიტორთა ცენტრში ფოთის 

ტურისტული პოტენციალის შესახებ 
ინფორმაციის განთავსება 

 
კოლეჯებთან თანამშრომლობით 

ხორციელდება ადგილობრივი 
გიდების გადამზადება. 

 
ფოთი ცნობილია,  როგორც 

კონცეპტუალური ფესტივალების 
ქალაქი. 

 
ყოველწლიურად ტარდება 

მასშტაბური საერთაშორისო 
კონცეპტუალური ფესტივალები, 

 „ფაზისობის“ დღესასწაულის 
აღდგენა, ფიქსირებული კალენდრით.  

 მოძრავი სცენის ფერმების და 
აპარატურის შეძენა. 

 
დამეგობრებულ ქალაქებთან 

გააქტიურებულია კონსტრუქციული 
თანამშრომლობა საფესტივალო და 

ტურისტული გაცვლის მხრივ. 

 
კულტურის სფეროში 

თანამშრომლობის შესახებ 
ხელშეკრულებების გაფორმება 
დამეგობრებულ ქალაქებთან. 

 

მედია ტურების მოწყობა 
დამეგობრებული ქალაქების 

ჟურნალისტების მონაწილოებით, 
ფოთის  ტურისტული და 

კულტურული პოტენციალის 
გასაცნობად. 

 
შემოქმედებითი მეწარმეები 
ჩართულნი არიან ქალაქის 

ბრენდული ტურისტული 
პროდუქტების განვითარებაზე. 

 
სამუშო შეხვედრის ორგანიზება 

ტურიზმის პროვაიდერ კომპანიებსა 
და ადგილობრივი ბიზნესის 
წარმომადგენლებს შორის. 

 
ქალაქის დამახასიათებელი 

სუვენირების დასამზადებლად 
კონკურის ჩატარება. 

 

კულტურის სფეროში ეფექტური 
მართვის დასანერგად 

გადამზადებული მენეჯერების 
ძალისხმევით გააქტიურებულია 

საერთაშორისო თანამშრომლობა და 
კავშირები. 

 
კულტურის ააიპ-ების 

წარმომადგენლების ტრენინგები 
პროექტების წერის და კომუნიკაციის 

საკითხებზე. 

 
კულტურის ააიპ-ების 

წარმომადგენლების ტრენინგები 
ანგარიშგების საკითხებზე.  

 
გაზრდილია ადგილობრივი 

ხელისუფლების მიერ ტურისტული 
საინვესტიციო წინადადებების 

შეთავაზება კერძო სექტორისთვის. 

 საინვესტივიო წინადადებების 
მომზადება. 

 ვითარდება ქალაქის ტურისტული 
ინფრასტრუქტურა. 

 ტურისტულ დესტინაციებთან 
საავტომობილო გზების მიყვანა. 

 დასასვენებლი საკემპინგე, საბანაკე 
სივრცეების გამოყოფა, მოწესრიგება. 

 ქალაქში საინფორმაციო დაფების და 
ნიშნულების დამონტაჟება.  

 ქალაქის ლოკაციებზე ე.წ. ბიო 
ტუალეტების განთავსება. 

 
მალთაყვის ტყე-პარკის 

ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და 
ველობილიკების მოწყობა. 
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ეკო-მეგობრული 

გარემო და 
კეთილდღეობა 

 
სიცოცხლის ხარისხი, 

ჯანმრთელობა, ცხოვრების ჯანსაღი 
წესის პოპულარიზაცია. 

 

ახალგაზრდებში ცნობიერების 
ამაღლებისთვის სპექტაკლების 

დადგმები (თემები: ონკოლოგია, 
ტუბერკულოზი, შიდსი, ბავშვთა 
ცერებრალური დამბლა, შშმპ და 

ა.შ). 

 
ნარჩენების მეორე სიცოცხლე - 

სკოლების ჩართულობით 
ღონისძიებების ჩატარება. 

 კონფერენციის ორგანიზება თემაზე - 
„მედეა“.   

 
დღის ცენტრებთან 

თანამშრომლობა შშმ პირებთან 
თეატრალური ოსტატობის შესახებ 

ტრენინგების ჩატარება. 

 მწვანე ქალაქების გამოცდილების 
გაზიარება. 

 კოლხეთის ეროვნულ პარკთან 
ერთად ეკო-კონცეფციაზე მუშაობა. 

 
გარემოსდაცვითი ელემენტების 

გათვალისწინება ქალაქის 
ურბანული განვითარების 

პროცესებში, არტ და საჯარო 
სივრცეების მოწყობაში.   

 
მწვანე - სუფთა ენერგიის 

პოპულარიზაცია კულტურისა და 
ხელოვნების მეშვეობით. 

 

„მერების შეთანხმება” - მდგრადი 
ენერგეტიკის ევროპული კვირეულის 

(EUSEW) აქტიურად აღნიშვნა და 
ენერგოეფექტურობის ცენტრთან 

(EEC Georgia) პარტნიორობის ახალი 
პერსპექტივები 

 
ფოთის ფენოლოგიური 

(მცენარეების ყვავილობის) 
კალენდრის შექმნა. 
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7. სამუშაო  გეგმა 

# აქტივობები (პროექტები) 
სავარაუდო 

თანხა 

რესურსის სავარაუდო წყარო (%) 
განმახორცილებელი/ 

პარტნიორი 
წელი  

მუნიციპა

ლიტეტი 

ცენტრალ

ური 

მთავრობა 

დონორები ბიზნესი  

1.1.1 

ქალაქის ბრენდინგი: ქალაქის ლოგოსა და იდენტობის 

შესაქმნელად კონკურსის გამოცხადება ჩართულობის 

პრინციპების დაცვით.  

7000 70%     30% 
კონკურსი, მერიის 

კულტურის სამსახური 
2022  

1.1.2 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რებრენდინგი: 

საანოტაციო დაფების განთავსება კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლებთან. 

10000 100%       მერია 2022  

1.1.3 

სამხატვრო სასწავლებლის შენობა - განახლებული 

კულტურული მემკვვიდრეობის ძეგლი ცნობილია, როგორც 

International Art Residency Spot. 

 35000 20%   80%   

პროექტის მომზადება, 

ააიპი სახელოვნებო 

სასწავლებელი 

2023  

1.2.1 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის რევიტალიზაცია - 

მულტიკულტურული ნოვაციებით დატვირთული ჰაბის 

შექმნა. 

  10%   80% 10% 
პროექტის მომზადება, 

დონორი 
2023  

1.2.2 
მითი არგონავტებზე - ჰაკათონი, კომპიუტერული 

თამაში/აპლიკაციის შექმნა. 
 15000  50%    50% 

კონკურსი, მერიის 

კულტურის სამსახური 
2023  

1.2.3 
„აიეტის და მედეას“ თემატური კუთხის მოწყობა ქალაქის 

ცენტრალურ პარკში.  
  100%       

პროექტი მერები 

ეკონომიკური 

ზრდისთვის 

2022  

1.2.4 
3D მუზეუმის შექმნა შემდეგ თემებზე: არგონავტები; 

საზღვაო მუზეუმი. 
5000 60%     40% კონკურსი 2023  

1.3.1 ქალაქის ტრადიციების შესახებ ფილმის გადაღება. 15000 80%     20%  მერია 2023  

1.3.2 

სხვადასხვა სახის წამახალისებელი საკონკურსო 

პროგრამების შეთავაზება მოსახლეობისთვის (მაგ: ყველაზე 

მწვანე ეზო, ყველაზე კარგი ბაღი სახლის წინ, ყველაზე 

სუფთა უბანი და ა.შ.).  

 10000 80%     20% 
კონკურსი, მერიის 

კულტურის სამსახური 

 2022-

2025 
 

1.4.1 

სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებთან მიზანმიმართული 

მუშაობა ფოთის კულტურული მემკვიდრეობის და ქალაქის 

ისტორიის კვლევის საკითხებზე. 

  70%     30% 

ააიპი მოსწავლე 

ახალგაზრდობის 

შემოქმედების სახლი 

2023   

1.4.2 
უმაღლეს სასწავლებლებთან მუშაობა არქეოლოგიური 

საზაფხულო სასწავლო ბანაკების მოსაწყობად.  
  10%   60%  30% პროექტის მომზადება,  2024   



 
ქალაქ ფოთის კულტურის განვითარების სტრატეგიის გეგმის (CDS) პროექტი 

33 
 

1.4.3 

არქეოლოგიური საზაფხულო სასწავლო ბანაკების მოწყობა 

(მოწვეული არქეოლოგი, ფოთელ მოსწავლეებთან ერთად, 

ჩაატარებენ არქეოლოგიურ კვლევა-ძიებას). 

 3000 100%      

ააიპი მოსწავლე 

ახალგაზრდობის 

შემოქმედების სახლი 
2022   

1.5.1 

კულტურული მემკვდვიდრეობის ძეგლების 

რეაბილიტაცია-რევიტალიზაციისთვის გუნდის შექმნა - 

რომელიც იმუშავებს ფონდებთან, დონორებთან.  

 1000 100%       მერია 2022   

1.6.1 

ნიკოლაძის 180 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი 

ღონისძიებების (2023 წელი) ჩატარება, ფოთი - ნიკოლაძის 

იუბილეს მასპინძელი ქალაქი. 

40000  70% 10%    20%  
მერიის კულტურის 

სამსახური 
 2023  

1.6.2 
მობილური აპლიკაციის შექმნა "Smart Poti" (ნიკო ნიკოლაძის 

ქალაქი, ქალაქის გიდი და ა.შ.) და პოპულარიზაცია.  
5000  50%     50% კონკურსი 2022   

2.1.1 

ქალაქის კულტურული ღონისძიებების და ივენთების 

კალენდრის ციფრული მოდელის შექმნა, რეგისტრირება 

ხელმისაწვდომი კერძო სექტორისთვის. 

 2000 100%       კონკურსი 2022   

2.1.2 
ინფორმაციის მიწოდების სისტემა აწყობილია 

ვებ.გვედებთან biletebi.ge და tkt.ge. 
 1000 100%        

მერიის კულტურის 

სამსახური 
 2023  

2.1.3 

„ივენთ კალენდარი“-ს ინტეგრირება ფოთის შესახებ 

შექმნილ მობილურ აპლიკაციაში "Smart Poti" ინტეგრირება.  

კალენდრის განთავსება ქალაქში არსებულ სმარტ-ეკრანზე. 

  100%        მერია  2023  

2.2.1 

სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება, რომელიც იმუშავებს Google 

Map-ზე ფოთში არსებული ობიექტების შესახებ 

ინფორმაციის განთავსებაზე. ჯგუფში შევა IT 

სპეციალისტები, არქიტექტორები, ისტორიკოსები.  

1000  20%     80%  მერია  2023  

2.2.2 

ტრენინგების და კონსულტაციების ჩატარება ადგილობრივი 

მცირე ბიზნესის წარმომადგნლებისთვის Google Map-ზე 

საკუთარი ბიზნესის შესახებ ინფორმაციის განსათავსებლად.  

 2500  10%    70% 20%  პროექტის მომზადება 2023   

2.3.1 ხელსაქმის ოსტატების მონაცემთა ბაზის გამართვა.   3000  100%       
მერიის კულტურის 

სამსახური 
2023   

2.3.2 
Online გაყიდვების პლატფორმის შექმნა და ადგილობრივი 

ხელოვნების ტრენინგი პლატფორმის გამოყენების შესახებ.  
 2500          2023  

2.4.1 

ვებ.გვერდზე სამოქალაქო ჩართულობის მექანიზმების 

ინტეგრირება: იდეების ბანკი, მონაწილეობითი 

ბიუჯეტირების კომპონენტი.  

 2500  100%       მერია 2022   

2.4.2 

ვებ.გვერდზე ფოთის კულტურის ლანდშაფტის მონაცემთა 

ბაზის და სთეიქჰოლდერების შესახებ ინფორმაციის 

განთავსება. 

            2022  
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2.4.3 

დამეგობრებული და პარტნიორი ქალაქების კულტურის 

სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ინფორმაციის 

განთავსება ვებ.გვერდზე. 

 1000  100%         2022  

2.5.1 

ციფრული ფოტო-მატიანის შექმნა. კულტურის 

მიმართულების და ადგილობრივი ხელოვანების შესახებ 

ინფორმაციის (ისტორია, დღევანდელობა და პერსპექტივა) 

გაციფრულება. 

 4000 40%    30%  30%  
ააიპი ფოლკლორის 

ცენტრი 
2022   

2.5.2 
კერძო და სახელმწიფო არქივების და კოლექციების 

გაციფრულება და ფართო აუდიტორიისთვის გაზიარება. 
6000          პროექტის მომზადება 2023  

2.6.1 
კულტურული მემკვიდრეობის  ძეგლების 3D ვირტუალური 

გიდის შექმნა და მათი განთავსება culture.poti.gov.ge-ზე.  
 4000  20%   80%     2022  

2.7.1 

ქალაქის ტურისტებისათვის მიმზიდველი ობიექტების 

ლოკაციების და ტურისტული ბილიკების რუკის მომზადება 

და ფოთის შესახებ შექმნილ მობილური აპლიკაციაში "Smart 

Poti" ინტეგრირება 

 2000 100%        კონკურსი 2023   

2.7.2 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტების შესახებ 

ინფორმაციის გაციფრულება და ფოთის შესახებ შექმნილ 

მობილურ  აპლიკაციაში "Smart Poti" ინტეგრირება. 

500   100%       მერია 2022   

3.1.1 
მედია ტურების მოწყობა ფოთის  ტურისტული და 

კულტურული პოტენციალის გასაცნობად. 
 4000 40%  60%      

მერიის კულტურის 

სამსახური 

2022-

2023 
 

3.1.2 

მოსახლეობის (დაინტერესებული ჯგუფების) ტრენინგების 

ჩატარება booking.com-ის და tripadvisor-ის გამოყენების 

შესახებ.   

 1000 80%      20%   2023   

3.1.3 

პერიოდულად ფოთის კულტურული და ტურისტული 

პოტენციალის ამსახველი საინფორმაციო მასალების 

გამოცემა. 

 8000 30%       70% ააიპ სპორტისა ტურიზმი  
 2022 -

2025 
 

3.1.4 

კოლხეთის ეროვნული პარკის ვიზიტორთა ცენტრში ფოთის 

ტურისტული პოტენციალის შესახებ ინფორმაციის 

განთავსება 

       100%   
ეროვნული პარკის 

ადმინისტრაცია 
 2022  

3.1.5 
კოლეჯებთან თანამშრომლობით ხორციელდება 

ადგილობრივი გიდების გადამზადება. 
        100%  პროექტი ველოგიდები 2022   

3.2.1 
ყოველწლიურად ტარდება მასშტაბური საერთაშორისო 

კონცეპტუალური ფესტივალები 
 800 000          

2022-

2025  
 

3.2.2 
„ფაზისობის“ დღესასწაულის აღდგენა, ფიქსირებული 

კალენდრით.  
200 000           

2022-

2025  
 

3.2.3 მოძრავი სცენის ფერმების და აპარატურის შეძენა.  60 000      100%   მერია 2022   
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3.3.1 
კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 

ხელშეკრულებების გაფორმება დამეგობრებულ ქალაქებთან. 
 5000 100%        მერია 

2022-

2025  
 

3.3.2 

მედია ტურების მოწყობა დამეგობრებული ქალაქების 

ჟურნალისტების მონაწილოებით, ფოთის  ტურისტული და 

კულტურული პოტენციალის გასაცნობად. 

30 000  20%    80%    პროექტის მომზადება 2022   

3.4.1 

სამუშო შეხვედრის ორგანიზება ტურიზმის პროვაიდერ 

კომპანიებსა და ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებს 

შორის. 

 2000 50%      50%  ადგილობრივი ბიზნესი 2023   

3.4.2 
ქალაქის დამახასიათებელი სუვენირების დასამზადებლად 

კონკურის ჩატარება. 
5000  50%      50%  

მერია, კულტურის 

სამახური 
2022   

3.5.1 
კულტურის ააიპ-ების წარმომადგენლების ტრენინგები 

პროექტების წერის და კომუნიკაციის საკითხებზე. 
 1500  100%       მერია, ააიპები 2023   

3.5.2 
კულტურის ააიპ-ების წარმომადგენლების ტრენინგები 

ანგარიშგების საკითხებზე.  
 1000  100%       მერია, ააიპები 2023   

3.6.1 საინვესტიციო წინადადებების მომზადება.   100%        მერია 
2022-

2025   
 

3.7.1 
ტურისტულ დესტინაციებთან საავტომობილო გზების 

მიყვანა. 
   100%       მერია 

2022-

2025    
 

3.7.2 
დასასვენებლი საკემპინგე, საბანაკე სივრცეების გამოყოფა, 

მოწესრიგება. 
   100%       მერია 

2022-

2025     
 

3.7.3 
ქალაქში საინფორმაციო დაფების და ნიშნულების 

დამონტაჟება.  
 20000 100%        მერია 2023   

3.7.4 ქალაქის ლოკაციებზე ე.წ. ბიო ტუალეტების განთავსება.         100%  ადგილობრივი ბიზნესი 2024   

3.7.5 
მალთაყვის ტყე-პარკის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და 

ველობილიკების მოწყობა. 
   50% 50%      მერია 2024   

4.1.1 ღია კინოთეატრის მოწყობა.   100%        მერია  2023  

4.1.2 მინიკინოთეატრის გაკეთება.         100%  ადგილობრივი ბიზნესი  2023  

4.1.3 
ღია საფესტივალო სივრცის (ამფითეატრის) მოწყობა და 

სათანადოდ აღჭურვა. 
   100%       მერია  2024  

4.1.4 საჯარო სივრცეებში არტ-ბაზრობების მოწყობა. 40000   20%    80%   

პროექტის მომზადება, 

ააიპი სპორტი და 

ტურიზმი 

 2022  

4.2.1 Spot-ები: ფრაზების დატანა ტროტუარებსა და კიბეებზე.  10000 20%    80%    
ააიპი სახელოვნებო 

სასწავლებელი 
 2023  

4.2.2 
Street art-ის  მიმდინარეობით ქალაქში გამოყოფილი 

ადგილების მოხატვა არგონავტების თემებზე.  
 40000 20%    80%    

ააიპი სახელოვნებო 

სასწავლებელი 
 2023  
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4.3.1 საბავშვო ატრაქციონების ადაპტირება პარკში.   100%        მერია 
2023-

2024  
 

5.1.1 
მსოფლიოს მრავალფეროვნების დღეების აღნიშვნა და 

ცნობიერების ამაღლება. 
 20000 100%        

ააიპები: ფოლკლორის 

ცენტრი, მოსწავლე 

ახლაგაზრდობის 

შემოქმედების ცენტრი 

 2022-

2025 
 

5.1.2 
სხვადასხვა ქვეყნების, დამეგობრებული ქალაქების 

კულტურულ დღეებში მონაწილეობა და ადგილზე ჩატარება. 
 20000 100%        

ააიპები: ფოლკლორის 

ცენტრი, მოსწავლე 

ახალაგაზრდობის 

შემოქმედების ცენტრი 

2022-

2025  
 

5.1.3 საბავშვო თეატრის აღდგენა ინკლუზიური პროგრამით.   100%        კულტურის სამსახური, 2024   

5.1.4 
საერთაშორისო დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების 

ჩატარება. 
 20000 100%        

ააიპები: ფოლკლორის 

ცენტრი, მოსწავლე 

ახლაგაზრდობის 

შემოქმედების ცენტრი 

2022-

2025  
 

5.1.5 ქალთა გაძლიერების პროგრამის მომზადება.  40000 30%    50%  20%  კულტურის სამსახური 
2022-

2025   

 

 

5.2.1 

პენსილვანიის ქართული კულტურის ცენტრსა და ფოთის 

სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებლისა და მოსწავლე 

ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრს შორის 

მემორანდუმის გაფორმება ერთობლივი კულტურული 

ღონისძიებების ჩატარების შესახებ. 

     

  სახელოვნებო სამხატვრო 

სასწავლებლი და   

მოსწავლე 

ახალგაზრდობის ცენტრი  

2022  

5.3.1 

გაცვლითი სასწავლო პროგრამების განსახორცილებლად 

თანამშრომლობის მემორანდუმების გაფორმება 

დამეგობრებულ ქალაქებთან 

     
მერია, კულტურის 

სამახური 
2023  

6.1.1 
ტრენინგების ორგანიზება საჯარო სექტორის კულტურის 

მენეჯერების შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. 
 2000  100%       მერია, ააიპები 2022   

6.1.2 
გაცვლითი სასწავლო პროგრამები დამეგობრებულ 

ქალაქებში, კულტ. მენეჯერებისთვის.  
   20%    80%   მომზადდეს პროექტი 2023   

6.2.1 
სტარტ-აპ ინკუბატორი - ფონდების მოძიება, 

კონსულტირება, სწავლება 
   20%    80%   მომზადდეს პროექტი 2022   

6.2.2 ბიზნეს-უნარების განვითარების ტრენინგების ჩატარება.  2000  100%       მერია, ააიპები 2022   

6.2.3 

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების და 

მასტერკლასების ჩასატარებლად დარგობრივი ექსპერტების 

მოწვევა. 

 30000  40%   60%    მომზადდეს პროექტი 2023   

6.2.4 იდეათეკების მოწყობა.  20000  100%       მერია, ააიპები 
2024-

2025    
 



 
ქალაქ ფოთის კულტურის განვითარების სტრატეგიის გეგმის (CDS) პროექტი 

37 
 

6.2.5 
საერთაშორისო ახალგაზრდული სახელოვნებო ბანაკის 

მოწყობა 
 10%  90%  საინიციატივო ჯგუფი 

2023-

2026 
 

6.2.6 ნორჩ კინემატოგრაფისტთა საზაფხულო სკოლა 15000 70%   30% 

ააიპი მოსწავლე 

ახალგაზრდობის 

შემოქმედების ცენტრი 

2023  

6.3.1 
სკოლების სამოქალაქო განათლების კლუბების ქოლგა-

ორგანიზაციის შექმნა.  
          

ააიპი, მომზადდეს 

პროექტი 
2022   

6.3.2 

სკოლის ასაკი - STEAM მიმართულების 

პროფორიენტაციისთვის შეხვედრების ჩატარება 

შემოქმედებით ინდუსტრიებში წარმატებულ ადამიანებთან. 

 8000  100%       ააიპები, სკოლები 
 2023-

2024 
 

6.3.3 სტუდენტების STEAM კონკურსის ჩატარება.  5000 20%    50%  30%   2023   

6.3.4 
კრეატიული ახალგაზრდების შემოქმედებითი 

მივლინებების ხელშეწყობა. 
      100%    ააიპები, დონორები 

2022-

2025  
 

6.3.5 
სკოლების და მუზეუმების თანამშრომლობის წახალისება. 

შემეცნებითი გაკვეთილების ჩატარება მუზეუმებში.  
    100%      მუზეუმები 

2022-

2025  
 

6.3.6 ქალაქობანა - კონკურსის ორგანიზება. 7000  100%          2024  

6.3.7 ფოთელი ავტორების წახალისების პროგრამის ამოქმედება 5000 40%   60% კულტურის სამსახური 2023  

7.1.1 

Med-Art პროექტი: ახალგაზრდებში ცნობიერების 

ამაღლებისთვის სამოყვარულო სპექტაკლების დადგმა 

(თემები: ონკოლოგია, ტუბერკულოზი, შიდსი, ბავშვთა 

ცერებრალური დამბლა, შშმპ და ა.შ). 

  20%    80%    

საპროექტო იდეა, ააიპები, 

საქართველოს პაციენტთა 

კავშირი, ვიტაე-

სიცოცხლისათვის 

2023   

7.1.2 
ნარჩენების მეორე სიცოცხლე - სკოლების ჩართულობით 

ღონისძიებების ჩატარება. 
 2000  100%       მერია, ააიპები, სკოლები 

2022-

2025   
 

7.1.3 
კონფერენცია თემაზე - „კოლხი მედეა - მედიცინის 

სათავეებთან “.   
  70%     30% 

ფოთის მერია,  

საქართველოს პაციენტთა 

კავშირი,  

ვიტაე-სიცოცხლისათვის 

2023   

7.1.4 
დღის ცენტრებთან თანამშრომლობა შშმ პირებთან 

თეატრალური ოსტატობის შესახებ ტრენინგების ჩატარება. 
   20%   80%    ააიპები 

 2022-

2025  
 

7.1.5 მწვანე ქალაქების გამოცდილების გაზიარება.    100%       მერია 2022   

7.1.6 
კოლხეთის ეროვნულ პარკთან ერთად ეკო-კონცეფციაზე 

მუშაობა. 
     100%      

ეროვნული პარკის 

ადმინისტრაცია 
 2022  

7.2.1 
მწვანე - სუფთა ენერგიის პოპულარიზაცია კულტურისა და 

ხელოვნების მეშვეობით. 
    100%       

ააიპები, ეროვნული 

პარკის ადმინისტრაცია 

 2023-

2025  
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7.2.2 

„მერების შეთანხმება” - მდგრადი ენერგეტიკის ევროპული 

კვირეულის (EUSEW) აქტიურად აღნიშვნა და 

ენერგოეფექტურობის ცენტრთან (EEC Georgia) 

პარტნიორობის ახალი პერსპექტივები 

 10 000 100%        მერია  2022  

7.2.3 

ფოთის ფენოლოგიური (მცენარეების ყვავილობის) და 

ფრინველებზე დაკვირვების (Birdwatching) კალენდრის 

შექმნა. 

 3000      70% 30%  
ააიპები, ეროვნული 

პარკის ადმინისტრაცია 
 2023  

 

8. მონიტორინგის და შეფასების გეგმა3 

# ქმედების დასახელება 
ქმედების ინდიკატორი Output 

და Outcome 

ინდიკატორის 

საბაზისო 

მონაცემი 

ინდიკატორი

ს საბოლოო 

მონაცემი 

შემოწმების წყარო 

 

1.1.1 

ქალაქის ბრენდინგი: ქალაქის ლოგოსა და იდენტობის 

შესაქმნელად კონკურსის გამოცხადება ჩართულობის 

პრინციპების დაცვით.  

შემუშავებულია ქალაქის 

ბრენდინგის გეგმა 0 1 
კონკურსის შედეგები, 

ლოგო, ბრენდინგის 

გეგმა 

 

1.1.2 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რებრენდინგი: 

საანოტაციო დაფების განთავსება კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლებთან. 

საანოტაციო დაფების 

რაოდენობა 0 50 
განთავსებული დაფები 

 

1.1.3 

სამხატვრო სასწავლებლის Სენობა - განახლებული 

კულტურული მემკვვიდრეობის ძეგლი ცნობილია, როგორც 

International Art Residency Spot. 

განახლებულია შენობა 

0 1 
ფოტოები 

 

1.2.1 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის რევიტალიზაცია - 

მულტიკულტურული ნოვაციებით დატვირთული ჰაბის 

შექმნა. 

შექნილია ჰაბი 

0 1 
ჩატარებული 

ღონისძიებები, 

შეხვედრების ფოტოები 

 

1.2.2 
მითი არგონავტებზე - ჰაკათონი, კომპიუტერული 

თამაში/აპლიკაციის შექმნა. 

შექმნილია თამაში 

აპლიკაცია 
0 1 

აპლიკაცია 
 

1.2.3 
„აიეტის და მედეას“ თემატური კუთხის მოწყობა ქალაქის 

ცენტრალურ პარკში.  

მოწყობილია თემატური 

კუთხე 
0 1 

ფოტოები 
 

1.2.4 
3D მუზეუმის შექმნა შემდეგ თემებზე: არგონავტები; საზღვაო 

მუზეუმი. 

შექმნილია 3D მუზეუმი 
0 2 

მუზეუმის ინტერნეტ 

მისამართი 
 

1.3.1 ქალაქის ტრადიციების შესახებ ფილმის გადაღება. გადაღებულია ფილმი 0 1 ფილმი  

                                                           
3 ქალაქ ფოთის კულტურის განვითარების სტრატეგიის გეგმის შესრულების მონიტორინგის გეგმა იხილეთ დანართში 
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1.3.2 

სხვადასხვა სახის წამახალისებელი საკონკურსო პროგრამების 

შეთავაზება მოსახლეობისთვის (მაგ: ყველაზე მწვანე ეზო, 

ყველაზე კარგი ბაღი სახლის წინ, ყველაზე სუფთა უბანი და 

ა.შ.).  

ჩატარებულია კონკურსების 

გამარჯვებულთა 

რაოდენობა 
0 20 

ფოტოები, სტატიები 

მედიაში, 

ადგილობრივი 

ბიუჯეტი 

 

1.4.1 

სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებთან მიზანმიმართული 

მუშაობა ფოთის კულტურული მემკვიდრეობის და ქალაქის 

ისტორიის კვლევის საკითხებზე. 

კვლევის შედეგად 

მომზადებული 

დოკუემნტების რაოდენობა 
0 4 

კვლევის დოკუმენტი 

 

1.4.2 
უმაღლეს სასწავლებლებთან მუშაობა არქეოლოგიური 

საზაფხულო სასწავლო ბანაკების მოსაწყობად.  

ბანაკების რაოდენობა 
0 1 

ფოტოები 
 

1.4.3 

არქეოლოგიური საზაფხულო სასწავლო ბანაკების მოწყობა 

(მოწვეული არქეოლოგი, ფოთელ მოსწავლეებთან ერთად, 

ჩაატარებენ არქეოლოგიურ კვლევა-ძიებას). 

ბანაკების რაოდენობა 

0 1 
ფოტოები 

 

1.5.1 

კულტურული მემკვდვიდრეობის Სეგლების რეაბილიტაცია-

რევიტალიზაციისთვის გუნდის შექმნა - რომელიც იმუშავებს 

ფონდებთან, დონორებთან.  

მომზადებული პროექტების 

რაოდენობას 0 3 
პროექტები 

 

1.6.1 

ნიკოლაძის 180 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი 

ღონისძიებების (2023 წელი) ჩატარება, ფოთი - ნიკოლაძის 

იუბილეს მასპინძელი ქალაქი. 

სტუმრების რაოდენობა 

0   
ფოტოები, სტატიები 

მედიაში  

1.6.2 
მობილური აპლიკაციის შექმნა "Smart Poti" (ნიკო ნიკოლაძის 

ქალაქი, ქალაქის გიდი და ა.შ.) და პოპულარიზაცია.  

შექმნილია აპლიკაცია 
0 1 

აპლიკაცია 
 

2.1.1 

ქალაქის კულტურული ღონისძიებების და ივენთების 

კალენდრის ციფრული მოდელის შექმნა, რეგისტრირება 

ხელმისაწვდომი კერძო სექტორისთვის. 

ივენთების კალენდარი 

0 1 
ინტერნეტ მისამართი 

 

2.1.2 
ინფორმაციის მიწოდების სისტემა აწყობილია ვებ.გვედებთან 

biletebi.ge და tkt.ge. 

ფოთიდან განთავსებული 

განცხადებების რაოდენობა 
0   

ინტერნეტ მისამართი 
 

2.1.3 

„ივენთ კალენდარი“-ს ინტეგრირება ფოთის შესახებ შექმნილ 

მობილურ აპლიკაციაში "Smart Poti" ინტეგრირება.  კალენდრის 

განთავსება ქალაქში არსებულ სმარტ-ეკრანზე. 

გაზრდილია კულტურულ 

ღონისძიებებზე დამსწრეთა 

რაოდენობა 10%-ით 

  10% 
ბიუჯეტის 

შემოსავლები  

2.2.1 

სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება, რომელიც იმუშავებს Google 

Map-ზე ფოთში არსებული ობიექტების შესახებ ინფორმაციის 

განთავსებაზე. ჯგუფში შევა IT სპეციალისტები, 

არქიტექტორები, ისტორიკოსები.  

გაზრდილია 

განთავსებული ობიექტების 

რაოდენობა 100%-ით 
100 200 

გუგლის რუკა 
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2.2.2 

ტრენინგების და კონსულტაციების ჩატარება ადგილობრივი 

მცირე ბიზნესის წარმომადგნლებისთვის Google Map-ზე 

საკუთარი ბიზნესის შესახებ ინფორმაციის განსათავსებლად.  

ჩატარებული შეხვედრების 

რაოდენობა 0 8 
შეხვედრების 

ანგარიშები, ფოტოები  

2.3.1 
ხელსაქმის ოსტატების მონაცემთა ბაზის გამართვა.  გაზრდილი ჩანაწერების 

რაოდენობა 
10 60 

მონაცემთა ბაზა 
 

2.3.2 
Online გაყიდვების პლატფორმის შექმნა და ადგილობრივი 

ხელოვნების ტრენინგი პლატფორმის გამოყენების შესახებ.  

ჩატარებული ტრენინგების 

რაოდენობა 
0 5 

სარეგისტრაციო 

ფურცლები, ფოტოები 
 

2.4.1 

ვებ.გვერდზე სამოქალაქო ჩართულობის მექანიზმების 

ინტეგრირება: იდეების ბანკი, მონაწილეობითი 

ბიუჯეტირების კომპონენტი.  

ინტეგრირებული 

მექანიზმების რაოდენობა 0 2 
ვებ.გვერდი 

 

2.4.2 

ვებ.გვერდზე ფოთის კულტურის ლანდშაფტის მონაცემთა 

ბაზის და სთეიქჰოლდერების შესახებ ინფორმაციის 

განთავსება. 

განთავსებული ბაზა 

0 1 
ვებ.გვერდი 

 

2.4.3 

დამეგობრებული და პარტნიორი ქალაქების კულტურის 

სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ინფორმაციის განთავსება 

ვებ.გვერდზე. 

სტატიების რაოდენობა 

გვერდზე 0 10 
ვებ.გვერდი 

 

2.5.1 

ციფრული ფოტო-მატიანის შექმნა. კულტურის 

მიმართულების და ადგილობრივი ხელოვანების შესახებ 

ინფორმაციის (ისტორია, დღევანდელობა და პერსპექტივა) 

გაციფრულება. 

გაციფრულებული მასალის 

რაოდენობა 
0   

გაციფრულებული 

მასალები 
 

2.5.2 
კერძო და სახელმწიფო არქივების და კოლექციების 

გაციფრულება და ფართო აუდიტორიისთვის გაზიარება. 

გაციფრულებული მასალის 

რაოდენობა 
0   

გაციფრულებული 

მასალები 
 

2.6.1 

კულტურული მემკვიდრეობის ყველა ძეგლის 3D 

ვირტუალური გიდის შექმნა და მათი განთავსება 

culture.poti.gov.ge-ზე.  

შექმნილია ვირტუალური 

გიდები 0 4 
ვებ.გვერდი 

 

2.7.1 

ქალაქის ტურისტებისათვის მიმზიდველი ობიექტების 

ლოკაციების და ტურისტული ბილიკების რუკის მომზადება 

და ფოთის შესახებ შექმნილ მობილურ აპლიკაციაში "Smart 

Poti" ინტეგრირება 

ტურისტული ბილიკების 

რაოდენობა 
0 6 

აპლიკაცია 

 

2.7.2 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტების შესახებ 

ინფორმაციის გაციფრულება და ფოთის შესახებ შექმნილ 

მობილურ აპლიკაციაში "Smart Poti" ინტეგრირება. 

გაციფრულებული მასალის 

რაოდენობა 0 1 
აპლიკაცია 

 

3.1.1 
მედია ტურების მოწყობა ფოთის  ტურისტული და 

კულტურული პოტენციალის გასაცნობად. 

ჩატარებული მედია 

ტურების რაოდენობა 
1 4 

სტატიები მედიაში, 

სიუჟეტები 
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3.1.2 
მოსახლეობის (დაინტერესებული ჯგუფების) ტრენინგების 

ჩატარება booking.com-ის და tripadvisor-ის გამოყენების შესახებ.   

ჩატარებული ტრენინგების 

რაოდენობა 
0 5 

სარეგისტრაციო 

ფურცლები, ფოტოები 
 

3.1.3 
პერიოდულად ფოთის კულტურული და ტურისტული 

პოტენციალის ამსახველი საინფორმაციო მასალების გამოცემა. 

გამოცემული მასალების 

რაოდენობა 
0 4 

დაბეჭდილი მასალები 
 

3.1.4 

კოლხეთის ეროვნული პარკის ვიზიტორთა ცენტრში ფოთის 

ტურისტული პოტენციალის შესახებ ინფორმაციის განთავსება 

გაზრდილი ქალაქში 

ვიზიტორების რაოდენობა 

20%-ით 

  20% 
ბიუჯეტის 

შემოსავლები  

3.1.5 
კოლეჯებთან თანამშრომლობით ხორციელდება 

ადგილობრივი გიდების გადამზადება. 

გადამზადებული გიდების 

რაოდენობა 
0 20 

ინფორმაცია 

კოლეჯებიდან 
 

3.2.1 

ყოველწლიურად ტარდება მასშტაბური საერთაშორისო 

კონცეპტუალური ფესტივალები, თემატურად დაკავშირებული 

ფოთის, როგორც საზღვაო-სანაოსნო ქალაქის 

პოპულარიზაციის, საშემსრულებლო თუ ვიზუალურ 

ხელოვნებაში მარინისტული ხაზის განვითარებისა და  

,,ადგილის აქტივობის’’ დასამკვიდრებლად.  

ჩატარებული 

ფესტივალების რაოდენობა 

3 20 

სტატიები მედიაში, 

სიუჟეტები 

 

3.2.2 
„ფაზისობის“ დღესასწაულის აღდგენა, ფიქსირებული 

კალენდრით.  

ჩატარებული 

ფესტივალების რაოდენობა 
0 3 

სტატიები მედიაში, 

სიუჟეტები 
 

3.2.3 მოძრავი სცენის ფერმების და აპარატურის შეძენა. შეძენილი სცენა 0 1 საფინანსო დოკუემტები  

3.3.1 

კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 

ხელშეკრულებების გაფორმება დამეგობრებულ ქალაქებთან. 

გაფორმებული 

ხელშეკრულებების 

რაოდენობა 

0 6 
ხელშეკრულებები 

 

3.3.2 

მედია ტურების მოწყობა დამეგობრებული ქალაქების 

ჟურნალისტების მონაწილოებით, ფოთის  ტურისტული და 

კულტურული პოტენციალის გასაცნობად. 

ჩატარებული მედია 

ტურების რაოდენობა 0 3 
სტატიები უცხოურ 

მედიაში, სიუჟეტები  

3.4.1 

სამუშო შეხვედრის ორგანიზება ტურიზმის პროვაიდერ 

კომპანიებსა და ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებს 

შორის. 

ჩატარებული შეხვედრების 

რაოდენობა 0 1 
შეხვედრების 

ანგარიშები, ფოტოები  

3.4.2 
ქალაქის დამახასიათებელი სუვენირების დასამზადებლად 

კონკურის ჩატარება. 

სუვენირების 

მრავალფეროვნება 
0 8 

კონკურსის შედეგები, 

სუვენირები 
 

3.5.1 
კულტურის ააიპ-ების წარმომადგენლების ტრენინგები 

პროექტების წერის და კომუნიკაციის საკითხებზე. 

ჩატარებული ტრენინგების 

რაოდენობა 
0 2 

სარეგისტრაციო 

ფურცლები, ფოტოები 
 

3.5.2 
კულტურის ააიპ-ების წარმომადგენლების ტრენინგები 

ანგარიშგების საკითხებზე.  

ჩატარებული ტრენინგების 

რაოდენობა 
0 2 

სარეგისტრაციო 

ფურცლები, ფოტოები 
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3.6.1 

საინვესტიციო წინადადებების მომზადება. მომზადებული 

საინვესტიციო 

წინადადებების რაოდენობა 

0 4 
საინვესტიციო 

წინადადებები  

3.7.1 
ტურისტულ დესტინაციებთან საავტომობილო გზების მიყვანა. მიყვანილი გზის სიგრძე - 

კმ. 
    

ადგილობრივი 

ბიუჯეტის დოკუმენტი 
 

3.7.2 
დასასვენებლი საკემპინგე, საბანაკე სივრცეების გამოყოფა, 

მოწესრიგება. 

მოწესრიგებული 

სივრცეების რაოდენობა 
0 3 

ფოტოები 
 

3.7.3 
ქალაქში საინფორმაციო დაფების და ნიშნულების 

დამონტაჟება.  

დაფების და ნიშნულების 

რაოდენობა 
0 50 

განთავსებული დაფები 
 

3.7.4 
ქალაქის ლოკაციებზე ე.წ. ბიო ტუალეტების განთავსება. ბიო.ტუალეტების 

რაოდენობა 
0 4 

ფოტოები 
 

3.7.5 
მალთაყვის ტყე-პარკის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და 

ველობილიკების მოწყობა. 

ველობილიკის სიგრძე - კმ. 
    

ადგილობრივი 

ბიუჯეტის დოკუმენტი 
 

4.1.1 ღია კინოთეატრი მოწყობა. ღია კინოთეატრი 0 1 ფოტოები  

4.1.2  მინიკინოთეატრის გაკეთება. მინიკინოთეატრი 0 1 ფოტოები  

4.1.3 

ღია საფესტივალო სივრცის (ამფითეატრის) მოწყობა და 

სათანადოდ აღჭურვა. 

საფესტივალო სივრცე 

0 1 
ფოტოები, ჩატარებული 

ღონისძიებების 

გამოხმაურებები 

 

4.1.4 
საჯარო სივრცეებში არტ-ბაზრობების მოწყობა. არტ-ბაზრობის ობიექტების 

რაოდენობა 
0 2 

ფოტოები 
 

4.2.1 Spot-ები : ფრაზების დატანა ტროტუარებსა და კიბეებზე. ადგილების რაოდენობა 0 8 ფოტოები  

4.2.2 
Street art ის  მომდინარეობით ქალაქში გამოყოფილი 

ადგილების მოხატვა არგონავტების თემებზე.  

ადგილების რაოდენობა 
0 8 

ფოტოები 
 

4.3.1 საბავშვო ატრაქციონების ადაპტირება პარკში. ატრაქციონების რაოდენობა 0 1 ფოტოები  

5.1.1 

მსოფლიოს მრავალფეროვნების დღეების აღნიშვნა და 

ცნობიერების ამაღლება. 

ჩატარებული 

ღონისძიებების რაოდენობა 0 10 
ჩატარებული 

ღონისძიებები, 

შეხვედრების ფოტოები 

 

5.1.2 

სხვადასხვა ქვეყნების კულტურული დღეების ჩატარება. ჩატარებული 

ღონისძიებების რაოდენობა 0 10 
ჩატარებული 

ღონისძიებები, 

შეხვედრების ფოტოები 

 

5.1.3 საბავშვო თეატრის აღდგენა ინკლუზიური პროგრამით. საბავშვო თეატრი 0 1 ფოტოები  

5.1.4 

საერთაშორისო დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების 

ჩატარება. 

ჩატარებული 

ღონისძიებების რაოდენობა 0 10 
ჩატარებული 

ღონისძიებები, 

შეხვედრების ფოტოები 
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5.1.5 
ქალთა გაძლიერების პროგრამის მომზადება. შემუშავებული პროგრამა 

0 1 
პროგრამის დოკუემნტი, 

ბიუჯეტი 
 

5.2.1 
პენსილვანიის ქართული კულტურის ცენტრსა და ფოთის 

სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებლისა და მოსწავლე 

ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრს შორის მემორანდუმის 

გაფორმება ერთობლივი კულტურული ღონისძიებების 

ჩატარების შესახებ. 

გაფორმებული 

მემორანდუმი 0 1 
მემორანდუმის 

დოკუმენტი 

 

5.3.1 
გაცვლითი სასწავლო პროგრამების განსახორცილებლად 

თანამშრომლობის მემორანდუმების გაფორმება 

დამეგობრებულ ქალაქებთან 

გაფორმებული 

მემორანდუმი 0 1 
მემორანდუმის 

დოკუმენტი  

6.1.1 
ტრენინგების ორგანიზება Საჯარო სექტორის კულტურის 

მენეჯერების შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. 

ჩატარებული ტრენინგების 

რაოდენობა 
0 2 

სარეგისტრაციო 

ფურცლები, ფოტოები 
 

6.1.2 
გაცვლითი სასწავლო პროგრამები დამეგობრებულ ქალაქებში, 

კულტ. მენეჯერებისთვის.  

გაცვლით პროგრამაში 

მონაწილეთა რაოდენობა 
0 12 

ანგარიშები, ფოტოები 
 

6.2.1 
სტარტ-აპ ინკუბატორი - ფონდების მოძიება, კონსულტირება, 

სწავლება 

ჩატარებული ტრენინგების 

რაოდენობა 
0 5 

სარეგისტრაციო 

ფურცლები, ფოტოები 
 

6.2.2 
ბიზნეს-უნარების განვითარების ტრენინგების ჩატარება. ჩატარებული ტრენინგების 

რაოდენობა 
0 5 

სარეგისტრაციო 

ფურცლები, ფოტოები 
 

6.2.3 

პედაგოგების კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების და 

მასტერკლასების ჩასატარებლად დარგობრივი ექსპერტების 

მოწვევა. 

მასტერკლასების 

რაოდენობა 0 4 
სარეგისტრაციო 

ფურცლები, ფოტოები  

6.2.4 

იდეათეკების მოწყობა. ჩატარებული კონკურსების 

რაოდენობა 0 4 
ჩატარებული 

კონკურსების მასალები, 

ფოტოები 

 

6.3.1 
სკოლების სამოქალაქო განათლების კლუბების ქოლგა-

ორგანიზაციის შექმნა.  

შექმნილია ქოლგა 

ორგანიზაცია 
0 1 

ორგანიზაციის 

დებულება 
 

6.3.2 

სკოლის ასაკი -STEAM მიმართულების 

პროფორიენტაციისთვის შეხვედრების ჩატარება 

შემოქმედებითი ინდუსტრიებში წარმატებული ადამიანებთან. 

ჩატარებული შეხვედრების 

რაოდენობა 0 4 
შეხვედრების 

ანგარიშები, ფოტოები  

6.3.3 
სტუდენტების STEAM კონკურსის ჩატარება. ჩატარებული კონკურსების 

რაოდენობა 
0 4 

კონკურსების მასალები, 

ფოტოები 
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6.3.4 

კრეატიული ახალგაზრდების შემოქმედებითი მივლინებების 

ხელშეწყობა. 

მონაწილე ახალგაზრდები 

0 15 
მივლინების 

ანგარიშები, 

პრეზენტაციები 

 

6.3.5 
სკოლების და მუზეუმების თანამშრომლობის წახალისება. 

შემეცნებითი გაკვეთილების ჩატარება მუზეუმებში.  

ჩატარებული 

გაკვეთილების რაოდენობა 
0 30 

სარეგისტრაციო 

ფურცლები, ფოტოები 
 

6.3.6 
ქალაქობანა - კონკურსის ორგანიზება. ჩატარებული კონკურსების 

რაოდენობა 
0 4 

ჩატარებული 

კონკურსების მასალები 
 

7.1.1 

Med-Art პროექტი: ახალგაზრდებში ცნობიერების 

ამაღლებისთვის სპექტაკლების დადგმა (თემები: ონკოლოგია, 

ტუბერკულოზი, შიდსი, ბავშვთა ცერებრალური დამბლა, შშმპ 

და ა.შ). 

სპექტალების რაოდენობა 

0 3 

ვიდეო-ჩანაწერი, მედია 

გამოხმაურება 
 

7.1.2 

ნარჩენების მეორე სიცოცხლე - სკოლების ჩართულობით 

ღონისძიებების ჩატარება. 

ჩატარებული 

ღონისძიებების რაოდენობა  0 4 
ღონისძიებების 

ფოტოები, მედია 

გამოხმაურება 

 

7.1.3 

კონფერენცია თემაზე - „კოლხი მედეა - მედიცინის სათავეებთან “.  ჩატარებული 

კონფერენციების 

რაოდენობა 

0 1 
კონფერენციის 

მასალები  

7.1.4 
დღის ცენტრებთან თანამშრომლობა შშმ პირებთან 

თეატრალური ოსტატობის შესახებ ტრენინგების ჩატარება. 

ჩატარებული ტრენინგების 

რაოდენობა 
0 4 

სარეგისტრაციო 

ფურცლები, ფოტოები 
 

7.1.5 

მწვანე ქალაქების გამოცდილების გაზიარება. ჩატარებული 

ღონისძიებების რაოდენობა  0 2 
ღონისძიებების 

ფოტოები, მედია 

გამოხმაურება 

 

7.1.6 
კოლხეთის ეროვნულ პარკთან ერთად ეკო-კონცეფციაზე 

მუშაობა. 

კონცეფციის დოკუმენტი 
0 1 

კონცეფციის 

დოკუმენტი 
 

7.2.1 
მწვანე - სუფთა ენერგიის პოპულარიზაცია კულტურისა და 

ხელოვნების მეშვეობით. 

ჩატარებული 

ღონისძიებების რაოდენობა  
0 4 

ფოტოები, მედია 

გამოხმაურება 
 

7.2.2 

„მერების შეთანხმება” - მდგრადი ენერგეტიკის ევროპული 

კვირეულის (EUSEW) აქტიურად აღნიშვნა და 

ენერგოეფექტურობის ცენტრთან (EEC Georgia) პარტნიორობის 

ახალი პერსპექტივები 

ჩატარებული კვირეული 

0 1 

ღონისძიებების 

ფოტოები, მედია 

გამოხმაურება 
 

7.2.3 
ფოთის ფენოლოგიური (მცენარეების ყვავილობის) და ფრინველებზე 

დაკვირვების (Birdwatching) კალენდრის შექმნა. 
შექმნილი კალენდარი 

0 1 
კალენდრის 

დოკუმენტი 
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9. საყრდენი პრინციპების შეჯამება. 

სტრატეგიების საყრდენ პრინციპებთან შესაბამისობის დასადგენად გამოვიყენეთ 

მიზნის მიღწევადობის მატრიცის GAM მეთოდი.  განსაზღვრეთ 8 ძირითადი 

კრიტერიუმი და თითოეული სტრატეგია შეფასებულ იქნა კრიტერიუმების მიხედვით, 

რომელთა ზეგავლენის დონე 1-დან 5-მდე ქულით განისაზღვრა (წონა: 5 - ძალიან კარგი, 

4 კარგი, 3 საშუალო). შეფასების კრიტერიუმები შემდეგია: 

 

საყრდენი 

პრინციპები 

შეფასების კრიტერიუმი 

კულტურული სტრატეგია ხელს შეუწყობს ქალაქის შემოქმედებითი და 

კულტურული პოტენციალის შესწავლა-გაანალიზებას,  

პოტენციალის განვითარებისათვის მიზნობრივ და 

თანმიმდევრულ  ხედვას, გადაჭრის კონკრეტულ გზებს. 

ეკონომიკური სტრატეგია კონცენტრირებულია კულტურის ეკონომიკური 

განვითარების პოტენციალისა და შესაძლებლობების წარმოჩენასა 

და ეფექტურად გამოყენებაზე. ის ეკონომიკური განვითარების 

კატალიზატორი და მნიშვნელოვანი ხელშემწყობი რესურსია. 

გარემოსდაცვითი სტრატეგია საშუალებას მოგვცემს მკაფიოდ წარმოვაჩინოთ 

ადგილობრივი გარემოს, ეკოლოგიისა და ბუნებრივი რესურსების 

წინაშე არსებული გამოწვევები დავსახოთ გადაჭრის გზები.  

სოციალური სტრატეგია კონცენტრირებულია ქალაქის მოსახლეობის წინაშე 

არსებული სოციალური პრობლემების გააზრებაზე, გამოვლენასა 

და მოგვარებაზე; მოსახლეობის კულტურული პოტენციალისა 

წარმოჩენასა და ეფექტურად გამოყენებაზე.  

ქსელის/კავშირების 

გაძლიერება 

სტრატეგია ორიენტირებულია ადამიანური კაპიტალის, 

ადგილობრივი მოსახლების კულტურულ პროცესებში 

ჩართულობაზე, თანამშრომლობისა და პარტნიორობის 

წახალისებაზე. ხელს უწყობს სექტორთა შორის 

თანამშრომლობით პრობლემების მოგვარებას. 

შესაძლებლობების 

განვითარება 

სტრატეგიის ფარგლებში გათვალისწინებულია, პროფესიული 

ცოდნისა და უნარების გაზრდის ხელშეწყობა, ეფექტური 

მართვის მოდელების დანერგვა, მულტიფუნქციური სივრცეების 

შექმნა, მეწარმეობისა და ხელოვნების წარმოჩენა, 

პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა, წახალისება. 

პოლიტიკის 

კომპონენტი 

სტრატეგია ხელს უწყობს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, 

ადგილობრივი მოსახლეობის მონაწილეობის გაზრდას, ფართო 

ჩართულობას. 

კომუნიკაციისა და 

გავრცელების 

კომპონენტი 

სტრატეგია ხელს უწყობს კულტურის განვითარების პროცესებში 

ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართვასა და მათთან მჭიდრო 

კომუნიკაციასა და თანამშრომლობას. გამოცდილებისა და 

ცოდნის გაზიარებას, როგორც ქვეყნის ასევე საერთაშორისო 

დონეზე, მედიის დაინტერესებას. 
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ცხრილში მოცემულია სტრატეგიების საყრდენ პრინციპებთან შესაბამისობის მატრიცა: 

 

# სტრატეგიული ამოცანები 

საყრდენი პრინციპები 

შინაარსის პრინციპი - Content ქსელის/კავში

-რების 

პრინციპი 

შესაძლებლო-

ბების 

განვითარების 

პრინციპი 

პოლიტიკის 

პრინციპი 

კომუნიკაციისა 

და 

ინფორმაციის 

გავრცელების 

პრინციპი 
გარემოს-

ადცვითი 

ეკონო-

მიკური 

სოცია-

ლური 

1.1 

ინოვაციური ტრანსფორმაცია მიღწეულია 

კულტურულ-მემკვიდრეობითი იდენტობის 

შენარჩუნებით. 

3.0 4.7 5.0 4.7 4.7 4.0 5.0 

1.2 

თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების მეშვეობით 

გაზრდილია ქალაქის ისტორიულ-კულტურული 

მემკვიდრეობის ცნობადობა ქვეყნისა და საერთაშორისო 

მასშტაბით. 

4.0 5.0 3.8 4.3 4.8 3.8 4.8 

1.3 

თვითმმართველობა ზრუნავს ადგილობრივი 

მოსახლეობის ჩართულობასა და ცნობიერების 

ამაღლებაზე ქალაქის კულტურული მემკვიდრეობის 

მიმართ. 

4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 

1.4 

ახალგაზრდებისა და Სტუდენტების ჩართულობა 

ამაღლებულია ფოთის ისტორიულ-კულტურული 

მემკვიდრეობის კვლევის მიმართ. 

3.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

1.5 
გაზრდილია რეაბილიტირებული კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლების რაოდენობა. 
3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

1.6 

ფოთის დამაარსებლის, ნიკო ნიკოლაძის ქალაქის 

განვითარების ინოვაციური კონცეფციის გადააზრება და 

პოპულარიზაცია. 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

2.1 

ქალაქის კულტურული ღონისძიებების და ივენთების 

შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია სხვადასხვა 

ონლაინ პლატფორმებზე და ვებ.გვერდზე. 

2.5 5.0 5.0 5.0 5.0 3.8 5.0 

2.2 
გაზრდილია ციფრულ რუკაზე დატანილი ობიექტების 

რაოდენობა. 
3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

2.3 
ქალაქში მცხოვრები ხელოვნები იყენებენ ონლაინ 

გაყიდვების პლატფორმებს. 
3.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
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2.4 
პოპულარიზებულია და მუდმივად ახლდება 

კულტურის ვებ-გვერდი culture.poti.gov.ge. 
3.7 4.3 4.7 5.0 5.0 4.7 4.7 

2.5 

გაციფრულებულია და პოპულარიზებულია ფოთის 

კულტურული მიმართულების  არქივები და 

კოლექციები. 

3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 

2.6 
შექმნილია ფოთის კულტურული მემკვიდრეობის 

ყველა ძეგლის 3D ვირტუალური გიდი. 
3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 

2.7 
შექმნილია ქალაქის ტურისტული ელექტრონული 

გიდი. 
3.0 4.0 4.5 4.0 4.0 4.0 4.5 

3.1 
ფოთის ტურისტული პოტენციალის განვითარება-

ათვისება. 
3.4 4.6 4.6 4.8 5.0 4.8 5.0 

3.2 
ფოთი ცნობილია,  როგორც კონცეპტუალური 

ფესტივალების ქალაქი. 
3.7 5.0 4.3 4.3 5.0 4.3 4.3 

3.3 

დამეგობრებულ ქალაქებთან გააქტიურებულია 

კონსტრუქციული თანამშრომლობა საფესტივალო და 

ტურისტული გაცვლის მხრივ. 

3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

3.4 

შემოქმედებითი მეწარმეები ჩართულნი არიან ქალაქის 

ბრენდული ტურისტული პროდუქტების 

განვითარებაზე. 

3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

3.5 

კულტურის სფეროში ეფექტური მართვის დასანერგად 

გადამზადებული მენეჯერების ძალისხმევით 

გააქტიურებულია საერთაშორისო თანამშრომლობა და 

კავშირები. 

4.0 4.0 4.5 4.5 5.0 4.0 4.0 

3.6 

გაზრდილია ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ 

ტურისტული საინვესტიციო წინადადებების 

შეთავაზება კერძო სექტორისთვის. 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

3.7 ვითარდება ქალაქის ტურისტული ინფრასტრუქტურა. 4.6 5.0 4.8 4.0 4.2 4.2 4.8 

4.1 

ქალაქის ოთხივე ადმინისტრაციულ უბანში გაჩნდა 

თანამედროვე, კრეატიული ურბანულ-სოციალური 

სივრცეები. 

3.0 5.0 4.6 3.8 4.2 3.4 4.2 

4.2 

გაჩნდა ქალაქისთვის სახასიათო, ევროპული 

ღირებულებების ამსახველი ინსტალაციები (ე.წ. Insta-

Spot-ები).  

3.0 3.5 4.0 4.5 4.0 4.0 5.0 

4.3 
ადაპტირებულია საჯარო თავშეყრის ადგილები, 

საბავშვო-გასართობი სივრცეები. 
3.0 4.0 5.0 3.0 5.0 4.0 4.0 
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5.1 
კულტურული მრავალფეროვნების პოტენციალის 

წარმოჩენა. 
3.4 3.8 4.6 4.6 4.8 4.6 4.8 

6.1 
Საჯარო სექტორის კულტურის მენეჯერების 

შესაძლებლობების გაძლიერება.  
3.0 4.0 5.0 4.5 5.0 4.5 4.5 

6.2 

კერძო სექტორის კულტურის მენეჯერების, შემოქმედი 

პერსონების, მცირე მეწარმეების განსწავლა - 

მენეჯმენტი და Სროფესიული დაოსტატების 

ხელშეწყობა. 

3.0 4.5 4.5 4.8 5.0 5.0 5.0 

6.3 
ახალგაზრდების განათლება და STEAM იდეების 

მხარდაჭერა. 
3.0 4.2 4.5 4.8 5.0 5.0 5.0 

7.1 
სიცოცხლის ხარისხი, ჯანმრთელობა, ცხოვრების 

ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია. 
4.0 3.3 4.3 4.7 4.5 4.5 4.8 

7.2 

გარემოსდაცვითი ელემენტების გათვალისწინება 

ქალაქის ურბანული განვითარების პროცესებში, არტ და 

საჯარო სივრცეების მოწყობაში.  

5.0 3.7 4.3 4.3 4.3 5.0 5.0 
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დანართები 

10. ლოგიკური ჩარჩო 

სტრატეგიული მიზნები საოპერაციო მიზნები (ამოცანები) ქმედებები/აქტივობები 

მემკვიდრეობის 

ინოვაციური გარდასახვა. 

ინოვაციური ტრანსფორმაცია მიღწეულია 

კულტურულ-მემკვიდრეობითი იდენტობის 

შენარჩუნებით. 

ქალაქის ბრენდინგი: ქალაქის ლოგოსა და იდენტობის შესაქმნელად 

კონკურსის გამოცხადება ჩართულობის პრინციპების დაცვით.  

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რებრენდინგი: საანოტაციო 

დაფების განთავსება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან. 

სამხატვრო სასწავლებლის შენობა - განახლებული კულტურული 

მემკვვიდრეობის ძეგლი ცნობილია, როგორც International Art Residency 

Spot. 

თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების 

მეშვეობით გაზრდილია ქალაქის ისტორიულ-

კულტურული მემკვიდრეობის ცნობადობა 

ქვეყნისა და საერთაშორისო მასშტაბით. 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის რეაბილიტაცია-რევიტალიზაცია - 

მულტიკულტურული ნოვაციებით დატვირთული ჰაბის შექმნა. 

მითი არგონავტებზე - ჰაკათონი, კომპიუტერული თამაში/აპლიკაციის 

შექმნა. 

„აიეტის და მედეას“ თემატური კუთხის მოწყობა ქალაქის ცენტრალურ 

პარკში.  

3D მუზეუმის შექმნა შემდეგ თემებზე: არგონავტები; საზღვაო მუზეუმი. 

თვითმმართველობა ზრუნავს ადგილობრივი 

მოსახლეობის ჩართულობასა და ცნობიერების 

ამაღლებაზე ქალაქის კულტურული 

მემკვიდრეობის მიმართ. 

ქალაქის ტრადიციების შესახებ ფილმის გადაღება. 

სხვადასხვა სახის წამახალისებელი საკონკურსო პროგრამების შეთავაზება 

მოსახლეობისთვის (მაგ: ყველაზე მწვანე ეზო, ყველაზე კარგი ბაღი 

სახლის წინ, ყველაზე სუფთა უბანი და ა.შ.).  

ახალგაზრდებისა და სტუდენტების ჩართულობა 

ამაღლებულია ფოთის ისტორიულ-კულტურული 

მემკვიდრეობის კვლევის მიმართ. 

სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებთან მიზანმიმართული მუშაობა 

ფოთის კულტურული მემკვიდრეობის და ქალაქის ისტორიის კვლევის 

საკითხებზე. 

უმაღლეს სასწავლებლებთან მუშაობა არქეოლოგიური საზაფხულო 

სასწავლო ბანაკების მოსაწყობად.  

არქეოლოგიური საზაფხულო სასწავლო ბანაკების მოწყობა (მოწვეული 

არქეოლოგი, ფოთელ მოსწავლეებთან ერთად, ჩაატარებენ არქეოლოგიურ 

კვლევა-ძიებას). 
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გაზრდილია რეაბილიტირებული კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლების რაოდენობა. 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია-

რევიტალიზაციისთვის გუნდის შექმნა - რომელიც იმუშავებს ფონდებთან, 

დონორებთან.  

ფოთის დამაარსებლის, ნიკო ნიკოლაძის ქალაქის 

განვითარების ინოვაციური კონცეფციის 

გადააზრება და პოპულარიზაცია. 

ნიკოლაძის 180 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ღონისძიებების (2023 

წელი) ჩატარება, ფოთი - ნიკოლაძის იუბილეს მასპინძელი ქალაქი. 

მობილური აპლიკაციის შექმნა "Smart Poti" (ნიკო ნიკოლაძის ქალაქი, 

ქალაქის გიდი და ა.შ.) და პოპულარიზაცია.  

გაციფრულებული ქალაქი. 

ქალაქის კულტურული ღონისძიებების და 

ივენთების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია 

სხვადასხვა ონლაინ პლატფორმებზე და 

ვებ.გვერდზე. 

ქალაქის კულტურული ღონისძიებების და ივენთების კალენდრის 

ციფრული მოდელის შექმნა, რეგისტრირება ხელმისაწვდომი კერძო 

სექტორისთვის. 

ინფორმაციის მიწოდების სისტემა აწყობილია ვებ.გვედებთან biletebi.ge 

და tkt.ge. 

„ივენთ კალენდარი“-ს ინტეგრირება ფოთის შესახებ შექმნილ მობილურ 

აპლიკაციაში "Smart Poti" ინტეგრირება.  კალენდრის განთავსება ქალაქში 

არსებულ სმარტ-ეკრანზე. 

გაზრდილია ციფრულ რუკაზე დატანილი 

ობიექტების რაოდენობა. 

სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება, რომელიც იმუშავებს Google Map-ზე 

ფოთში არსებული ობიექტების შესახებ ინფორმაციის განთავსებაზე. 

ჯგუფში შევა IT სპეციალისტები, არქიტექტორები, ისტორიკოსები.  

ტრენინგების და კონსულტაციების ჩატარება ადგილობრივი მცირე 

ბიზნესის წარმომადგნლებისთვის Google Map-ზე საკუთარი ბიზნესის 

შესახებ ინფორმაციის განსათავსებლად.  

ქალაქში მცხოვრები ხელოვნები იყენებენ ონლაინ 

გაყიდვების პლატფორმებს. 

ხელსაქმის ოსტატების მონაცემთა ბაზის გამართვა.  

Online გაყიდვების პლატფორმის შექმნა და ადგილობრივი ხელოვნების 

ტრენინგი პლატფორმის გამოყენების შესახებ.  

პოპულარიზებულია და მუდმივად ახლდება 

კულტურის ვებ-გვერდი culture.poti.gov.ge. 

ვებ.გვერდზე სამოქალაქო ჩართულობის მექანიზმების ინტეგრირება: 

იდეების ბანკი, მონაწილეობითი ბიუჯეტირების კომპონენტი.  

ვებ.გვერდზე ფოთის კულტურის ლანდშაფტის მონაცემთა ბაზის და 

სთეიქჰოლდერების შესახებ ინფორმაციის განთავსება. 

დამეგობრებული და პარტნიორი ქალაქების კულტურის სფეროში 

თანამშრომლობის შესახებ ინფორმაციის განთავსება ვებ.გვერდზე. 

გაციფრულებულია და პოპულარიზებულია 

ფოთის კულტურული მიმართულების  არქივები 

და კოლექციები. 

ციფრული ფოტო-მატიანის შექმნა. კულტურის მიმართულების და 

ადგილობრივი ხელოვანების შესახებ ინფორმაციის (ისტორია, 

დღევანდელობა და პერსპექტივა) გაციფრულება. 
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კერძო და სახელმწიფო არქივების და კოლექციების გაციფრულება და 

ფართო აუდიტორიისთვის გაზიარება. 

შექმნილია ფოთის კულტურული მემკვიდრეობის 

ყველა ძეგლის 3D ვირტუალური გიდი. 

კულტურული მემკვიდრეობის ყველა ძეგლის 3D ვირტუალური გიდის 

შექმნა და მათი განთავსება culture.poti.gov.ge-ზე.  

შექმნილია ქალაქის ტურისტული ელექტრონული 

გიდი. 

ქალაქის ტურისტებისათვის მიმზიდველი ობიექტების ლოკაციების და 

ტურისტული ბილიკების რუკის მომზადება და ფოთის შესახებ შექმნილ 

მობილურ აპლიკაციაში "Smart Poti" ინტეგრირება 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტების შესახებ ინფორმაციის 

გაციფრულება და ფოთის შესახებ შექმნილ მობილურ აპლიკაციაში "Smart 

Poti" ინტეგრირება. 

კულტურის 

კომერციალიზაცია და 

ეკონომიკური აქსელერაცია. 

ფოთის ტურისტული პოტენციალის 

განვითარება-ათვისება. 

მედია ტურების მოწყობა ფოთის  ტურისტული და კულტურული 

პოტენციალის გასაცნობად. 

მოსახლეობის (დაინტერესებული ჯგუფების) ტრენინგების ჩატარება 

booking.com-ის და tripadvisor-ის გამოყენების შესახებ.   

პერიოდულად ფოთის კულტურული და ტურისტული პოტენციალის 

ამსახველი საინფორმაციო მასალების გამოცემა. 

კოლხეთის ეროვნული პარკის ვიზიტორთა ცენტრში ფოთის 

ტურისტული პოტენციალის შესახებ ინფორმაციის განთავსება 

კოლეჯებთან თანამშრომლობით ხორციელდება ადგილობრივი გიდების 

გადამზადება. 

ფოთი ცნობილია,  როგორც კონცეპტუალური 

ფესტივალების ქალაქი. 

ყოველწლიურად ტარდება მასშტაბური საერთაშორისო კონცეპტუალური 

ფესტივალები, თემატურად დაკავშირებული  ფოთის, როგორც საზღვაო-

სანაოსნო ქალაქის პოპულარიზაციის, საშემსრულებლო თუ ვიზუალურ 

ხელოვნებაში მარინისტული ხაზის განვითარებისა და  ,,ადგილის 

აქტივობის’’ დასამკვიდრებლად.  

„ფაზისობის“ დღესასწაულის აღდგენა, ფიქსირებული კალენდრით.  

მოძრავი სცენის ფერმების და აპარატურის შეძენა. 

დამეგობრებულ ქალაქებთან გააქტიურებულია 

კონსტრუქციული თანამშრომლობა საფესტივალო 

და ტურისტული გაცვლის მხრივ. 

კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულებების 

გაფორმება დამეგობრებულ ქალაქებთან. 

მედია ტურების მოწყობა დამეგობრებული ქალაქების ჟურნალისტების 

მონაწილოებით, ფოთის  ტურისტული და კულტურული პოტენციალის 

გასაცნობად. 
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შემოქმედებითი მეწარმეები ჩართულნი არიან 

ქალაქის ბრენდული ტურისტული პროდუქტების 

განვითარებაზე. 

სამუშაო შეხვედრის ორგანიზება ტურიზმის პროვაიდერ კომპანიებსა და 

ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებს შორის. 

ქალაქის დამახასიათებელი სუვენირების დასამზადებლად კონკურის 

ჩატარება. 

კულტურის სფეროში ეფექტური მართვის 

დასანერგად გადამზადებული მენეჯერების 

ძალისხმევით გააქტიურებულია საერთაშორისო 

თანამშრომლობა და კავშირები. 

კულტურის ააიპ-ების წარმომადგენლების ტრენინგები პროექტების წერის 

და კომუნიკაციის საკითხებზე. 

კულტურის ააიპ-ების წარმომადგენლების ტრენინგები ანგარიშგების 

საკითხებზე.  

გაზრდილია ადგილობრივი ხელისუფლების 

მიერ ტურისტული საინვესტიციო წინადადებების 

შეთავაზება კერძო სექტორისთვის. 

საინვესტიციო წინადადებების მომზადება. 

ვითარდება ქალაქის ტურისტული 

ინფრასტრუქტურა. 

ტურისტულ დესტინაციებთან საავტომობილო გზების მიყვანა. 

დასასვენებლი საკემპინგე, საბანაკე სივრცეების გამოყოფა, მოწესრიგება. 

ქალაქში საინფორმაციო დაფების და ნიშნულების დამონტაჟება.  

ქალაქის ლოკაციებზე ე.წ. ბიო ტუალეტების განთავსება. 

მალთაყვის ტყე-პარკის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და 

ველობილიკების მოწყობა. 

ურბანული სივრცეების 

რენოვაცია. 

ქალაქის ოთხივე ადმინისტრაციულ უბანში 

გაჩნდა თანამედროვე, კრეატიული ურბანულ-

სოციალური სივრცეები. 

 

ღია კინოთეატრი მოწყობა. 

მინი მინიკინოთეატრის გაკეთება. 

ღია საფესტივალო სივრცის (ამფითეატრის) მოწყობა და სათანადოდ 

აღჭურვა. 

საჯარო სივრცეებში არტ-ბაზრობების მოწყობა. 

გაჩნდა ქალაქისთვის სახასიათო, ევროპული 

ღირებულებების ამსახველი ინსტალაციები (ე.წ. 

Insta-Spot-ები).  

Spot-ები : ფრაზების დატანა ტროტუარებსა და კიბეებზე. 

Street art ის  მომდინარეობით ქალაქში გამოყოფილი ადგილების მოხატვა 

არგონავტების თემებზე.  

ადაპტირებულია საჯარო თავშეყრის ადგილები, 

საბავშვო-გასართობი სივრცეები. 
საბავშვო ატრაქციონების ადაპტირება პარკში. 
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მრავალფეროვნების 

კულტურა და 

ინტერნაციონალიზაცია. 

კულტურული მრავალფეროვნების 

პოტენციალის წარმოჩენა. 

მსოფლიოს მრავალფეროვნების დღეების აღნიშვნა და ცნობიერების 

ამაღლება. 

სხვადასხვა ქვეყნების კულტურული დღეების ჩატარება. 

საბავშვო თეატრის აღდგენა ინკლუზიური პროგრამით. 

საერთაშორისო დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ჩატარება. 

ქალთა გაძლიერების პროგრამის მომზადება. 

შემოქმედებითი 

განათლება და STEAM 

კონცეფცია. 

Საჯარო სექტორის კულტურის მენეჯერების 

შესაძლებლობების გაძლიერება.  

ტრენინგების ორგანიზება Საჯარო სექტორის კულტურის მენეჯერების 

შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. 

გაცვლითი სასწავლო პროგრამები დამეგობრებულ ქალაქებში, კულტ. 

მენეჯერებისთვის.  

კერძო სექტორის კულტურის მენეჯერების, 

შემოქმედი პერსონების, მცირე მეწარმეების 

განსწავლა - მენეჯმენტი და Სროფესიული 

დაოსტატების ხელშეწყობა. 

სტარტ-აპ ინკუბატორი - ფონდების მოძიება, კონსულტირება, სწავლება 

ბიზნეს-უნარების განვითარების ტრენინგების ჩატარება. 

პედაგოგების კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების და 

მასტერკლასების ჩასატარებლად დარგობრივი ექსპერტების მოწვევა. 

იდეათეკების მოწყობა. 

ახალგაზრდების განათლება და STEAM 

იდეების მხარდაჭერა. 

სკოლების სამოქალაქო განათლების კლუბების ქოლგა-ორგანიზაციის 

შექმნა.  

სკოლის ასაკი - STEAM მიმართულების პროფორიენტაციისთვის 

შეხვედრების ჩატარება შემოქმედებითი ინდუსტრიებში წარმატებული 

ადამიანებთან. 

სტუდენტების STEAM კონკურსის ჩატარება. 

კრეატიული ახალგაზრდების შემოქმედებითი მივლინებების 

ხელშეწყობა. 

სკოლების და მუზეუმების თანამშრომლობის წახალისება. შემეცნებითი 

გაკვეთილების ჩატარება მუზეუმებში.  

ქალაქობანა - კონკურსის ორგანიზება. 

ეკო-მეგობრული გარემო 

და კეთილდღეობა. 

სიცოცხლის ხარისხი, ჯანმრთელობა, 

ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია. 

Med-Art პროექტი: ახალგაზრდებში ცნობიერების ამაღლებისთვის 

სპექტაკლების დადგმა (თემები: ონკოლოგია, ტუბერკულოზი, შიდსი, 

ბავშვთა ცერებრალური დამბლა, შშმპ და ა.შ). 

ნარჩენების მეორე სიცოცხლე - სკოლების ჩართულობით ღონისძიებების 

ჩატარება. 

კონფერენცია თემაზე - „კოლხი მედეა - მედიცინის სათავეებთან “.  
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დღის ცენტრებთან თანამშრომლობა შშმ პირებთან თეატრალური 

ოსტატობის შესახებ ტრენინგების ჩატარება. 

მწვანე ქალაქების გამოცდილების გაზიარება. 

კოლხეთის ეროვნულ პარკთან ერთად ეკო-კონცეფციაზე მუშაობა. 

გარემოსდაცვითი ელემენტების 

გათვალისწინება ქალაქის ურბანული 

განვითარების პროცესებში, არტ და საჯარო 

სივრცეების მოწყობაში.  

მწვანე - სუფთა ენერგიის პოპულარიზაცია კულტურისა და ხელოვნების 

მეშვეობით. 

„მერების შეთანხმება” - მდგრადი ენერგეტიკის ევროპული კვირეულის 

(EUSEW) აქტიურად აღნიშვნა და ენერგოეფექტურობის ცენტრთან (EEC 

Georgia) პარტნიორობის ახალი პერსპექტივები 
ფოთის ფენოლოგიური (მცენარეების ყვავილობის) და ფრინველებზე 

დაკვირვების (Birdwatching) კალენდრის შექმნა. 

 



 

 

11. კულტურის განვითარების სტრატეგიის შემუშავების პროცესის ბლოკ-სქემა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

პროდუქტი:    ქალაქ ფოთის კულტურის განვითარების სტრატეგიის გეგმა 

  

ქალაქ ფოთის თვითმმართველობა - მერია და საკრებულო 

(გადაწყვეტილების მიმღები) 

მუნიციპალიტეტის კულტურის განვითარების სტრატეგიის სტრატეგიის 

ასამბლეის (AMCS)  წევრები (25 წევრი) 

 

 

 

მედია 

 

პროცესის 

კოორდინატო

რი 

მუნიციპალიტეტის კულტურის 

განვითარების სტრატეგიის დაგეგმვის 

სამუშაო ჯგუფი:  

დიაგნოზის მომზადება; ინფორმაციის მოძიება; 

სუსტი და ძლიერი მხარეების განსაზღვრა; 

გეგმის პროექტის დოკუმენტის ჩამოყალიბება; 

მუნიციპალური კულტურის 

სტრატეგიის ასამბლეის 

(AMCS)  წევრები (ბიზნესი, 

არასამტავრობო, მედია) 

მუნიციპალური 
კულტურის 
მიმართულების 
სამსახურები, ა(ა)იპ-ები 

 

დამეგობრებული 

ქალაქების 

წარმომადგენლები 

კულტურის 

ექსპერტები 

დაქირავებული 

ექპერტები 

 

ე.წ. „ჩარეტ ფესტივალის“ 

ორგანიზება, საზოგადოების 

ფართო ჩართულობით და 

მონაწილეობით ცვლილების 

ორგანიზება  ქალაქის 

კულტურულ 

ცხოვრებაში 

 

 

მრჩეველთა ჯგუფი:  

მოქალაქეთა წარმომადგენლობა პროექტის EU4Culture 

გუნდი 

დამფინანსებელი 

ევროკავშირი  

თანა აპლიკანტი 

SYC 

 



 

 

 

 

12. დაინტერესებული მხარეები 

დაინტერესებული მხარეები საქმიანობის ფორმისა და მიმართულებების მიხედვით 

 

N დასახელება საქმიანობის  ფორმა, მიმართულება, 

არეალი 

ლიდერი და შემადგენლობა გენდერულ 

ჭრილში მდედრ/მამრ. 

1 მუზეუმის მეგობართა 

კლუბი  

აერთიანებს ქალაქ ფოთის 

წარსულითა და ისტორიით 

დაინტერესებულ მკვლევრებს, 

ისტორიკოსებს, კულტუროლოგებს, 

არქეოლოგებს, ამ მიმართულებით 

დაინტერესებულ ფართო 

საზოგადოებასა და  ახალგაზრდებს;   

ლიდერი-მდედრ. გენდ, ბალანსი-50%/50% 

2 არტ- ფოინტი: ,,შუქურა’’ კრეატიულმა პიარ-მენეჯერმა და  

მკვლევარმა ქალბატონმა სახელმწიფოს 

დაქვემდებარებაში არსებული 

კულტურული მემკვიდრეობის 

ობიექტთან მოხალისეობრივად შექმნა 

გუნდი, მომზიდველი   საკლუბო 

სისტემა ჩამოაყალიბა. რომელიც 

სისტემატურად აწყობს  მრავალფეროვან 

კულტურულ-შემოქმედებით 

აქტივობებს, საინტერესო შეხვედრებს, 

ხელს უწყობს შუქურას თემატიკის 

პოპულარიზაციას ადგილობრივი არტ-

მეწარმეების შემოქმედებაში, არის 

მედიატორი როგორც 

ადგილობრივებისთვის, ასევე ქალაქის 

უცხოელი სტუმრებისთვის, არტ-

პოინტი შუქურა-  ჩვენი ქალაქის ერთ-

ერთი სავიზიტო ბარათი და 

კულტურული სივრცეა 

ლიდერი-მდედრ. გენდ, ბალანსი-50%/50% 

3 ,,ნიკო ნიკოლაძის 

საზოგადოება’’ 

ნიკოლაძის კოშკი, ისტორიული 

ადგილია, სადაც მოხვედრა 

სასურველია როგორც ქალაქის 

სტუმრებისთვის, ასევე 

ვიზიტორთათვის. სამოქალაქო 

სექტორიდან-  რომელიც მნიშვნელოვან 

ღონისძიებებს აწყობენ ფოთის 

განვითარებისა და 

პოპულარიზაციისთვის. (წიგნების 

გამოცემა, ლიტერატურული პრემიის 

დაარსება და ა.შ.  (ლიდერი ქალია); 

ლიდერი-მამრ. გენდ, ბალანსი-50%/50% 

4 კოალიცია სოციალური 

რეფორმებისთვის    

შშმ ბავშვთა დღის ცენტრი ლიდერი-მდედრ. გენდ, ბალანსი-100%-

ქალია 



 

 

5 ეკო-ჰაბი კოლხეთის ეროვნული პარკთან 

არსებული მოხალისეობრივი ბანაკი 

ეკომეგობრული კულტურულ-

საგანმანათლებლო აქტივობებისთვის. 

ლიდერი-მდედრ. გენდ, ბალანსი-50%/50% 

6 სტუდია ,,პალიტრა“ არტ-სახელოსნო, როგორც 

გამოყენებითი ხელოვნების 

მრავალფეროვანი მიმართულებების 

სასწავლო-სტუდია. ლიდერი ქალია 

ლიდერი-მდედრ. გენდ, ბალანსი-100%-

ქალია 

7 კეფალ-ფესტი ყოველწლიური საოჯახო თემატური 

ფესტივალი 

ლიდერი - ქალი. 

8 სახლი ბელეტაჟზე ფოთელ ერთ სივრცეში სხვადასხვა 

მიმართულების არტ-სტუდიების მაგ: 

ფოტოხელონთა, კუტურიეთა,  

კულტურული ტურიზმის, 

ლიტერატურული კაფეს, კულტურული 

ლანდშაფის სტუდიები)  გაერთიანება 

(ლიდერი ქალია) 

ლიდერი-მდედრ. გენდ, ბალანსი-50%/50% 

9 მხატვართა კავშირის 

ადგილობრივი 

ორგანიზაცია 

საქართველოს მხატვართა კავშირის 

ფოთის რეგიონული ორგანიზაცია;  

ლიდერი-მდედრ. გენდ, ბალანსი-50%/50% 

10 Silk Art-L  აბრეშუმის ქსოვილისგან  გამოყენებითი 

და დეკორატიული არტ-პროდუქციის  

მწარმოებელი სამკერვალო სტუდია 

ლიდერი-მდედრ. გენდ, ბალანსი-90%/10% 

11 ,,ლურჯი ფრინველი“ ტიხრული მინანქრის საწარმო   ლიდერი-მდედრ. გენდ, ბალანსი-60%/40% 

12 ,,გალერეა 27’’ არტ-გალერეა, ფოტოსტუდია და 

საგამოფენო  სივრცე სინთეზში 

ლიდერი-მდედრ. გენდ, ბალანსი-60%/40% 

13  ,,აფრა“ გემის მაკეტების სახელოსნო ხის 

მხატვრული დამუშავებისა და  

მარინისტული სუვენირების საწარმო, 

სასწავლო-საპრეზენტაციო სტუდია 

ლიდერი-მამრ. გენდ, ბალანსი-80%/20% 

14 ,,არგო’’ საბავშვო მუსიკალური სტუდია ლიდერი - მდედრ. 

15 ,,პოდიუმი“ მაღალი მოდის არტ-ტენდენციებზე,  

ეკომოდაზე ცნობიერების ამაღლებისა 

და პოპულარიზაციის  ცენტრი  

ლიდერი-მდედრ. გენდ, ბალანსი-60%/40% 

16 ,,ცეკვის ერთი დღე 

საქართველოში“ 

პროექტი  მსოფლიო ქორეოგრაფიის 

გაცნობისა და პოპულარიზაციისთვის 

ლიდერი-მდედრ. გენდ, ბალანსი-80%/20% 

17 ,,პადედე“   ფოთის საბალეტო სკოლა მოზარდებისა 

და მოყვარულებისთვის, კლასიკური 

ბალეტის სასწავლო  პროგრამით  

ლიდერი-მდედრ. გენდ, ბალანსი-100%/ 

18 Band_aid ახალგაზრდული მუსიკალური ბენდი  ლიდერი-მამრ. გენდ. ბალანსი-60%/40% 

19 ,,ლირა“ კლასიკური მუსიკის მოყვარულთათვის  

კლუბი   

ლიდერი-მამრ. გენდ, ბალანსი-60%/40% 

20 ,,ენკი-ბენკი“  საბავშვო მუსიკალური სტუდია   ლიდერი-მდედრ. გენდ, ბალანსი-60%/40% 



 

 

21 .,,ანა-ბანა“ საბავშვო მუსიკალური სტუდია   ლიდერი-მდედრ. გენდ, ბალანსი-60%/40% 

22 ,,ფაზისი“  ვოკალური ანსამბლი ლიდერი-მამრ. გენდ, ბალანსი-100% 

23 ,,ფაზისი’’ ფოლკლორული ანსამბლი ლიდერი-მამრ. გენდ, ბალანსი-100% 

24 ,,ფაზისი’’ ფოლკლორული ტრიო ლიდერი-მდედრ. გენდ, ბალანსი-100% 

25 .,,ფაზისური კვარტეტი’’ ანსამბლი ფოლკლორისა და პოპის 

რეპერტუარით 

ლიდერი-მდედრ. გენდ, ბალანსი-80%/20% 

26 ანიმატორები  საბავშვო სადღესასწაულო ივენთების 

ორგანიზაცია 

ლიდერი-მდედრ. გენდ, ბალანსი-60%/40% 

27 ,,მზეთამზე“ ფოლკლორული ანსამბლი  ლიდერი-მამრ. გენდ, ბალანსი-80%/20% 

28 ,,არგო’’ საბავშვო მუსიკალური სტუდია  ლიდერი-მდედრ. გენდ, ბალანსი-60%/40% 

29 ,,გვირილები“ საბავშვო მუსიკალური სტუდია  ლიდერი-მდედრ. გენდ, ბალანსი-100% 

30 ფოლკარტი ქორეოგრაფიული სტუდია  ლიდერი-მამრ. გენდ. ბალანსი-60%/40% 

31 ,,ფაზისი“ ქორეოგრაფიული ანსამბლი ლიდერი-მამრ. გენდ. ბალანსი-60%/40% 

32 ,,ლაზიკა“ ქორეოგრაფიული ანსამბლი ლიდერი-მამრ. გენდ. ბალანსი-60%/40% 

33 სამება ქორეოგრაფიული ანსამბლი  ლიდერი-მამრ. გენდ, ბალანსი-60%/40% 

34 იმედი ქორეოგრაფიული ანსამბლი  ლიდერი-მამრ. გენდ, ბალანსი-70%/30% 

35 როკვა ქორეოგრაფიული ანსამბლი  ლიდერი-მამრ. გენდ, ბალანსი-40%/60% 

36 ფოთის ვალერიან გუნიას 

სახლობის სახელმწიფო 

პროფესიული თეატრი 

  ლიდერი-მამრ. გენდ, ბალანსი-40%/60% 

37 საბავშვო თეატრალური 

სტუდია 

  ლიდერი-მამრ. გენდ, ბალანსი-40%/60% 

38 ,,თეთრი თოლია’’ თეატრალურ-საშემსრულებლო-

სატელევიზიო სტუდია  

ლიდერი-მდედრ. გენდ, ბალანსი-60%/40% 

39 თოჯინების თეატრი ფოლკლორის ცენტრთან არსებული  ლიდერი-მდედრ. გენდ, ბალანსი-60%/40% 

40 თეატრალური სტუდია   განსაკუთრებული საჭიროების 

ბავშვებისთვის 

ლიდერი-მამრ. გენდ. ბალანსი-40%/60% 



 

 

41 ,,ოქროს ლოქო’’ საქართველოს მწერალთა კავშირის 

ფოთის რეგიონული ორგანიზაცია; 

ლიდერი-მამრ. გენდ, ბალანსი-40%/60% 

42 ნოტიო ლიტერატურული კლუბი  ლიდერი-მდედრ. გენდ, ბალანსი-80%/20% 

43 ,, ფონდი ბილივი“ საქველმოქმედო ფონდი ლიდერი-მდედრ. გენდ, ბალანსი-60%/40% 

44 ,,გულის სამელნე“ ლიტერატურული სალონი  ლიდერი-მდედრ. გენდ, ბალანსი-60%/40% 

45 ფერადი სამკუთხედი ლიტერატურულ-ანალიტიკური წრე 

ახალგაზრდებისთვის. 

ლიდერი-მამრ. გენდ, ბალანსი-40%/60% 

46 ,,იდეათეკა’’   ევროპული კონცეფციითა და 

სტანდარტებით მოწყობილი 

მკითხველთა კლუბი 

ლიდერი-მდედრ. გენდ, ბალანსი-60%/40% 

47 ობიექTV ფოტოხელოვანთა ადგილობრივი 

გაერთიანება 

ლიდერი-მდედრ. გენდ. ბალანსი-60%/40% 

48 ,,შ-ფოთი მულტი“ ანუ 

,,შემოქმედებითი ფოთი 

მულტიპლიკაციით 

ანიმაციის  ჯგუფი  ’’ ლიდერი-მდედრ. გენდ. ბალანსი-60%/40% 

49 ფონდი ,,დიოსკურია“ არასამთავრობო ორგანიზაცია, ფოთში 

მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა ინტერესების, განათლებისა  და 

განვითარებისთვის.  

ლიდერი-მდედრ. გენდ. ბალანსი-60%/40% 

50 გენდერული საბჭო ფოთელ  ლიდერ ქალბატონთა 

გაერთიანება; 

ლიდერი-მდედრ. გენდ. ბალანსი-100% 

51 ,,ფოთის საზოგადოებრივი 

დარბაზი“ 

არასამთავრობო ორგანიზაცია   ლიდერი-მამრ. გენდ. ბალანსი-50%/50% 

52 ყრუ და 

სმენადაქვეითებულთა 

საზოგადოება 

-შშმ პირთა კავშირი              ლიდერი-მამრ. გენდ. ბალანსი-60%/40% 

53 საპატიო ფოთელთა 

ასოციაცია 

  მოქალაქეთა გაერთიანება ლიდერი-მამრ. გენდ. ბალანსი-60%/40% 

54 Vitae-სიცოცხლისათვის ა/ო ონკოპაციენტთა მხარდაჭერისთვის ლიდერი - მდედრ. გენდ.ბალანსი - 

100%/0% 

55 ევროკლუბი - მე შენთვის ა/ო არაფორმალური განათლების 

ხელშეწყობისთვის 

ლიდერი - მდედრ. გენდ. ბალანსი - 

100%/0%  

56 ფოთის თავისუფალი 

პლატფორმა 

ა/ო - ადგილობრივი ტელევიზია, ხმის 

ჩამწერი სტუდია 

ლიდერი - მდედრ. გენდ. ბალანსი - 

100%/0% 

57 ფრიცუკი ფროდაქშენ პროდუსინგი, სარეკლამო მომსახურება ლიდერი - მამრ. 0%/100% 

 



 

 

13. საყრდენი პრინციპების მატრიცა აქტივობების მიხედვით. 

 

# სტრატეგიული ამოცანები 

საყრდენი პრინციპები 

შინაარსის პრინციპი - Content 
ქსელის/კავში

-რების 

პრინციპი 

შესაძლებლ-

ობების 

განვითარები

ს პრინციპი 

პოლიტიკი

ს პრინციპი 

კომუნიკაციის

ა და 

ინფორმაციის 

გავრცელების 

პრინციპი 
გარემოსა-

დცვითი 

ეკონომი

-კური 

სოციალ-

ური 

1.1.1 

ქალაქის ბრენდინგი: ქალაქის ლოგოსა და 

იდენტობის შესაქმნელად კონკურსის გამოცხადება 

ჩართულობის პრინციპების დაცვით.  

2 5 5 5 5 5 5 

1.1.2 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების 

რებრენდინგი: საანოტაციო დაფების განთავსება 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან. 

4 4 5 4 4 3 5 

1.1.3 

Სამხატვრო სასწავლებლის Სენობა - განახლებული 

კულტურული მემკვვიდრეობის ძეგლი ცნობილია, 

როგორც International Art Residency Spot. 

3 5 5 5 5 4 5 

1.2.1 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის 

რევიტალიზაცია - მულტიკულტურული 

ნოვაციებით დატვირთული ჰაბის შექმნა. 

5 5 5 5 5 5 5 

1.2.2 
მითი არგონავტებზე - ჰაკათონი, კომპიუტერული 

თამაში/აპლიკაციის შექმნა. 
5 5 5 5 5 3 5 

1.2.3 
„აიეტის და მედეას“ თემატური კუთხის მოწყობა 

ქალაქის ცენტრალურ პარკში.  
3 5 3 3 4 3 4 

1.2.4 
3D მუზეუმის შექმნა შემდეგ თემებზე: არგონავტები; 

საზღვაო მუზეუმი. 
3 5 2 4 5 4 5 

1.3.1 ქალაქის ტრადიციების შესახებ ფილმის გადაღება. 3 3 5 5 3 5 5 

1.3.2 

სხვადასხვა სახის წამახალისებელი საკონკურსო 

პროგრამების შეთავაზება მოსახლეობისთვის (მაგ: 

ყველაზე მწვანე ეზო, ყველაზე კარგი ბაღი სახლის 

წინ, ყველაზე სუფთა უბანი და ა.შ.).  

5 5 5 5 5 5 5 



 

 

1.4.1 

სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებთან 

მიზანმიმართული მუშაობა ფოთის კულტურული 

მემკვიდრეობის და ქალაქის ისტორიის კვლევის 

საკითხებზე. 

3 3 5 5 5 5 5 

1.4.2 

უმაღლეს სასწავლებლებთან მუშაობა 

არქეოლოგიური საზაფხულო სასწავლო ბანაკების 

მოსაწყობად.  

3 3 5 5 5 5 5 

1.4.3 

არქეოლოგიური საზაფხულო სასწავლო ბანაკების 

მოწყობა (მოწვეული არქეოლოგი, ფოთელ 

მოსწავლეებთან ერთად, ჩაატარებენ არქეოლოგიურ 

კვლევა-ძიებას). 

3 3 5 5 5 5 5 

1.5.1 

კულტურული მემკვდვიდრეობის Სეგლების 

რეაბილიტაცია-რევიტალიზაციისთვის გუნდის 

შექმნა - რომელიც იმუშავებს ფონდებთან, 

დონორებთან.  

3 5 5 5 5 5 5 

1.6.1 

ნიკოლაძის 180 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი 

ღონისძიებების (2023 წელი) ჩატარება, ფოთი - 

ნიკოლაძის იუბილეს მასპინძელი ქალაქი. 

5 5 5 5 5 5 5 

1.6.2 

მობილური აპლიკაციის შექმნა "Smart Poti" (ნიკო 

ნიკოლაძის ქალაქი, ქალაქის გიდი და ა.შ.) და 

პოპულარიზაცია.  

5 5 5 5 5 5 5 

2.1.1 

ქალაქის კულტურული ღონისძიებების და 

ივენთების კალენდრის ციფრული მოდელის შექმნა, 

რეგისტრირება ხელმისაწვდომი კერძო 

სექტორისთვის. 

3 5 5 5 5 4 5 

2.1.2 
ინფორმაციის მიწოდების სისტემა აწყობილია 

ვებ.გვედებთან biletebi.ge და tkt.ge. 
2 5 5 5 5 3 5 

2.1.3 

„ივენთ კალენდარი“-ს ინტეგრირება ფოთის შესახებ 

შექმნილ მობილურ აპლიკაციაში "Smart Poti" 

ინტეგრირება.  კალენდრის განთავსება ქალაქში 

არსებულ სმარტ-ეკრანზე. 

2 5 5 5 5 3 5 



 

 

2.2.1 

სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება, რომელიც 

იმუშავებს Google Map-ზე ფოთში არსებული 

ობიექტების შესახებ ინფორმაციის განთავსებაზე. 

ჯგუფში შევა IT სპეციალისტები, არქიტექტორები, 

ისტორიკოსები.  

3 5 5 5 5 5 5 

2.2.2 

ტრენინგების და კონსულტაციების ჩატარება 

ადგილობრივი მცირე ბიზნესის 

წარმომადგნლებისთვის Google Map-ზე საკუთარი 

ბიზნესის შესახებ ინფორმაციის განსათავსებლად.  

3 5 5 5 5 5 5 

2.3.1 ხელსაქმის ოსტატების მონაცემთა ბაზის გამართვა.  3 3 5 5 5 5 5 

2.3.2 

Online გაყიდვების პლატფორმის შექმნა და 

ადგილობრივი ხელოვნების ტრენინგი პლატფორმის 

გამოყენების შესახებ.  

3 5 5 5 5 5 5 

2.4.1 

ვებ.გვერდზე სამოქალაქო ჩართულობის 

მექანიზმების ინტეგრირება: იდეების ბანკი, 

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების კომპონენტი.  

5 5 5 5 5 5 5 

2.4.2 

ვებ.გვერდზე ფოთის კულტურის ლანდშაფტის 

მონაცემთა ბაზის და სთეიქჰოლდერების შესახებ 

ინფორმაციის განთავსება. 

3 3 5 5 5 4 4 

2.4.3 

დამეგობრებული და პარტნიორი ქალაქების 

კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 

ინფორმაციის განთავსება ვებ.გვერდზე. 

3 5 4 5 5 5 5 

2.5.1 

ციფრული ფოტო-მატიანის შექმნა. კულტურის 

მიმართულების და ადგილობრივი ხელოვანების 

შესახებ ინფორმაციის (ისტორია, დღევანდელობა და 

პერსპექტივა) გაციფრულება. 

3 4 4 5 5 4 5 

2.5.2 

კერძო და სახელმწიფო არქივების და კოლექციების 

გაციფრულება და ფართო აუდიტორიისთვის 

გაზიარება. 

3 4 4 5 5 4 5 

2.6.1 

კულტურული მემკვიდრეობის ყველა ძეგლის 3D 

ვირტუალური გიდის შექმნა და მათი განთავსება 

culture.poti.gov.ge-ზე.  

3 4 4 5 5 4 5 



 

 

2.7.1 

ქალაქის ტურისტებისათვის მიმზიდველი 

ობიექტების ლოკაციების და ტურისტული 

ბილიკების რუკის მომზადება და ფოთის შესახებ 

შექმნილ მობილურ აპლიკაციაში "Smart Poti" 

ინტეგრირება 

3 5 5 5 5 5 5 

2.7.2 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტების 

შესახებ ინფორმაციის გაციფრულება და ფოთის 

შესახებ შექმნილ მობილურ აპლიკაციაში "Smart Poti" 

ინტეგრირება. 

3 3 4 3 3 3 4 

3.1.1 
მედია ტურების მოწყობა ფოთის  ტურისტული და 

კულტურული პოტენციალის გასაცნობად. 
3 5 5 5 5 5 5 

3.1.2 

მოსახლეობის (დაინტერესებული ჯგუფების) 

ტრენინგების ჩატარება booking.com-ის და tripadvisor-

ის გამოყენების შესახებ.   

3 5 5 5 5 5 5 

3.1.3 

პერიოდულად ფოთის კულტურული და 

ტურისტული პოტენციალის ამსახველი 

საინფორმაციო მასალების გამოცემა. 

3 4 5 5 5 4 5 

3.1.4 

კოლხეთის ეროვნული პარკის ვიზიტორთა ცენტრში 

ფოთის ტურისტული პოტენციალის შესახებ 

ინფორმაციის განთავსება 

5 4 3 5 5 5 5 

3.1.5 
კოლეჯებთან თანამშრომლობით ხორციელდება 

ადგილობრივი გიდების გადამზადება. 
3 5 5 4 5 5 5 

3.2.1 

ყოველწლიურად ტარდება მასშტაბური 

საერთაშორისო კონცეპტუალური ფესტივალები, 

თემატურად დაკავშირებული  ფოთის, როგორც 

საზღვაო-სანაოსნო ქალაქის პოპულარიზაციის, 

საშემსრულებლო თუ ვიზუალურ ხელოვნებაში 

მარინისტული ხაზის განვითარებისა და  ,,ადგილის 

აქტივობის’’ დასამკვიდრებლად.  

5 5 5 5 5 5 5 

3.2.2 
„ფაზისობის“ დღესასწაულის აღდგენა, 

ფიქსირებული კალენდრით.  
3 5 5 5 5 5 5 

3.2.3 მოძრავი სცენის ფერმების და აპარატურის შეძენა. 3 5 3 3 5 3 3 



 

 

3.3.1 

კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 

ხელშეკრულებების გაფორმება დამეგობრებულ 

ქალაქებთან. 

3 5 5 5 5 5 5 

3.3.2 

მედია ტურების მოწყობა დამეგობრებული 

ქალაქების ჟურნალისტების მონაწილოებით, ფოთის  

ტურისტული და კულტურული პოტენციალის 

გასაცნობად. 

3 5 5 5 5 5 5 

3.4.1 

სამუშო შეხვედრის ორგანიზება ტურიზმის 

პროვაიდერ კომპანიებსა და ადგილობრივი ბიზნესის 

წარმომადგენლებს შორის. 

3 5 5 5 5 5 5 

3.4.2 
ქალაქის დამახასიათებელი სუვენირების 

დასამზადებლად კონკურის ჩატარება. 
3 5 5 5 5 5 5 

3.5.1 

კულტურის ააიპ-ების წარმომადგენლების 

ტრენინგები პროექტების წერის და კომუნიკაციის 

საკითხებზე. 

5 5 5 5 5 5 5 

3.5.2 
კულტურის ააიპ-ების წარმომადგენლების 

ტრენინგები ანგარიშგების საკითხებზე.  
3 3 4 4 5 3 3 

3.6.1 საინვესტიციო წინადადებების მომზადება. 5 5 5 5 5 5 5 

3.7.1 
ტურისტულ დესტინაციებთან საავტომობილო 

გზების მიყვანა. 
3 5 5 5 5 5 5 

3.7.2 
დასასვენებლი საკემპინგე, საბანაკე სივრცეების 

გამოყოფა, მოწესრიგება. 
5 5 5 5 5 5 5 

3.7.3 
ქალაქში საინფორმაციო დაფების და ნიშნულების 

დამონტაჟება.  
5 5 4 4 4 4 5 

3.7.4 
ქალაქის ლოკაციებზე ე.წ. ბიო ტუალეტების 

განთავსება. 
5 5 5 3 3 3 4 

3.7.5 
მალთაყვის ტყე-პარკის ინფრასტრუქტურის 

მოწესრიგება და ველობილიკების მოწყობა. 
5 5 5 3 4 4 5 

4.1.1 ღია კინოთეატრი მოწყობა. 3 5 5 3 3 3 4 

4.1.2 მინიკინოთეატრის გაკეთება. 3 5 5 3 3 3 4 

4.1.3 
ღია საფესტივალო სივრცის (ამფითეატრის) მოწყობა 

და სათანადოდ აღჭურვა. 
3 5 4 4 5 3 4 

4.1.4 საჯარო სივრცეებში არტ-ბაზრობების მოწყობა. 3 5 4 4 5 3 4 



 

 

4.2.1 
Spot-ები : ფრაზების დატანა ტროტუარებსა და 

კიბეებზე. 
3 3 4 5 4 4 5 

4.2.2 
Street art ის  მომდინარეობით ქალაქში გამოყოფილი 

ადგილების მოხატვა არგონავტების თემებზე.  
3 4 4 4 4 4 5 

4.3.1 საბავშვო ატრაქციონების ადაპტირება პარკში. 3 4 5 3 5 4 4 

5.1.1 
მსოფლიოს მრავალფეროვნების დღეების აღნიშვნა 

და ცნობიერების ამაღლება. 
4 4 4 5 5 5 5 

5.1.2 
სხვადასხვა ქვეყნების კულტურული დღეების 

ჩატარება. 
4 4 4 5 5 5 5 

5.1.3 საბავშვო თეატრის აღდგენა. 3 3 5 3 5 4 4 

5.1.4 
საერთაშორისო დღეებისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიებების ჩატარება. 
3 4 5 5 4 4 5 

5.1.5 ქალთა გაძლიერების პროგრამის მომზადება. 3 4 5 5 5 5 5 

5.2.1 
პენსილვანიის ქართული კულტურის ცენტრსა და 

ფოთის სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებლისა და 

მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრს 

შორის მემორანდუმის გაფორმება ერთობლივი 

კულტურული ღონისძიებების ჩატარების შესახებ. 

3 4 5 5 5 5 5 

5.3.1 
გაცვლითი სასწავლო პროგრამების 

განსახორცილებლად თანამშრომლობის 

მემორანდუმების გაფორმება დამეგობრებულ 

ქალაქებთან 

3 4 5 5 5 5 5 

6.1.1 

ტრენინგების ორგანიზება Საჯარო სექტორის 

კულტურის მენეჯერების შესაძლებლობების 

გასაძლიერებლად. 

3 4 5 4 5 4 4 

6.1.2 
გაცვლითი სასწავლო პროგრამები დამეგობრებულ 

ქალაქებში, კულტ. მენეჯერებისთვის.  
3 4 5 5 5 5 5 

6.2.1 
სტარტ-აპ ინკუბატორი - ფონდების მოძიება, 

კონსულტირება, სწავლება 
3 5 4 5 5 5 5 

6.2.2 
ბიზნეს-უნარების განვითარების ტრენინგების 

ჩატარება. 
3 5 5 5 5 5 5 



 

 

6.2.3 

პედაგოგების კვალიფიკაციის ასამაღლებელი 

კურსების და მასტერკლასების ჩასატარებლად 

დარგობრივი ექსპერტების მოწვევა. 

3 4 4 5 5 5 5 

6.2.4 იდეათეკების მოწყობა. 3 4 5 4 5 5 5 

6.3.1 
სკოლების სამოქალაქო განათლების კლუბების 

ქოლგა-ორგანიზაციის შექმნა.  
3 3 3 5 5 5 5 

6.3.2 

სკოლის ასაკი -STEAM მიმართულების 

პროფორიენტაციისთვის შეხვედრების ჩატარება 

შემოქმედებითი ინდუსტრიებში წარმატებული 

ადამიანებთან. 

3 5 5 5 5 5 5 

6.3.3 სტუდენტების STEAM კონკურსის ჩატარება. 3 5 5 5 5 5 5 

6.3.4 
კრეატიული ახალგაზრდების შემოქმედებითი 

მივლინებების ხელშეწყობა. 
3 5 5 5 5 5 5 

6.3.5 

სკოლების და მუზეუმების თანამშრომლობის 

წახალისება. შემეცნებითი გაკვეთილების ჩატარება 

მუზეუმებში.  

3 3 4 5 5 5 5 

6.3.6 ქალაქობანა - კონკურსის ორგანიზება. 3 4 5 4 5 5 5 

7.1.1 

Med-Art პროექტი: ახალგაზრდებში ცნობიერების 

ამაღლებისთვის სპექტაკლების დადგმა (თემები: 

ონკოლოგია, ტუბერკულოზი, შიდსი, ბავშვთა 

ცერებრალური დამბლა, შშმპ და ა.შ). 

3 3 5 4 5 5 5 

7.1.2 
ნარჩენების მეორე სიცოცხლე - სკოლების 

ჩართულობით ღონისძიებების ჩატარება. 
5 3 4 5 3 4 5 

7.1.3 
კონფერენცია თემაზე - „კოლხი მედეა - მედიცინის 

სათავეებთან “.  
3 3 3 4 4 4 5 

7.1.4 

დღის ცენტრებთან თანამშრომლობა შშმ პირებთან 

თეატრალური ოსტატობის შესახებ ტრენინგების 

ჩატარება. 

3 3 5 5 5 5 4 

7.1.5 მწვანე ქალაქების გამოცდილების გაზიარება. 5 4 4 5 5 5 5 

7.1.6 
კოლხეთის ეროვნულ პარკთან ერთად ეკო-

კონცეფციაზე მუშაობა. 
5 4 5 5 5 4 5 

7.2.1 
მწვანე - სუფთა ენერგიის პოპულარიზაცია 

კულტურისა და ხელოვნების მეშვეობით. 
5 4 5 5 5 5 5 



 

 

7.2.2 

„მერების შეთანხმება” - მდგრადი ენერგეტიკის 

ევროპული კვირეულის (EUSEW) აქტიურად 

აღნიშვნა და ენერგოეფექტურობის ცენტრთან (EEC 

Georgia) პარტნიორობის ახალი პერსპექტივები 

5 4 5 5 5 5 5 

7.2.3 

ფოთის ფენოლოგიური (მცენარეების ყვავილობის) და 

ფრინველებზე დაკვირვების (Birdwatching) კალენდრის 

შექმნა. 
5 3 3 3 3 5 5 

 


