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ევროპის ყველაზე დიდი გაეროს კონფერენცია ახალგაზრდებისთვის 

ბელგია-ჰოლანდია 

ბრიუსელი-მაასტრიხტი 

1 - 8 მაისი 

მოხარულნი ვართ გაცნობოთ, რომ ამიერიდან საქათველოს ახალგაზრდებს შეუძლიათ მონაწილეობა 
მიიღონ ევროპის ყველაზე დიდ გაეროს კონფერენციაში ახალგაზრდებისთვის. საერთაშორისო 
პროექტში, რომელიც სკოლისა და უნივაერსიტეტის სტუდენტებს აძლევს შანსს, უფრო ახლოს გაიცნონ 
საერთაშორისო და დიპლომატიური ურთიერთობების პრინციპები, დაჯდნენ მარგვალ მაგიდასთან 
მთელი მსოფლიოს თანატოლებთან ერთად და იმსჯელონ გლობალურ საკითხებზე, გახდნენ გაეროს 
ახალგაზრდა წევრები და მიიღონ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები. 

ღონისძიება მიმდინარეობს ევროპარლამენტის პატრონაჟითა და მეთვალყურეობით. დაგეგმილია 
ვიზიტები ნატოს შტაბ-ბინაში, ევროპარლამენტში, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 
რეგიონალურ საინფორმაციო ცენტრში. 

პროექტის პირველი ნაწილი ხორციელდება ბრიუსელში, სადაც დაგეგმილია დელეგატების ვიზიტი 
ნატოს შტაბ-ბინაში, ევროპარლამენტში, სადაც ისინი შეხვდებიან მსოფლიო დონის დიპლომატებს, 
შესაძლებლობა ექნებათ, უფრო ახლოს გაიცნონ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და 
მათი საქმიანობა. 

მეორე ნაწილი ჰოლანდიის ულამაზეს ქალაქ - მაასტრიხტში ხორციელდება, სადაც ახალგაზრდები 
უშულო მონაწილეობას მიიღებენ გაეროს მუშაობაში, ახლოს გაიცნობენ მის პრინციპებსა და 
ღირებულებებს. 

ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება? 

მონაწილეობის მიღება  შეუძლიათ ახალგაზრდებს, ვისაც სურს შემდგომი კარიერული წინსვლა, 
დიპლომატიური ურთიერთობების სწავლა/გაღრმავება, ლიდერული თვისებების შეძენა, სხვადასხვა 
ქვეყნის თანატოლებთან ურთიერთობა და საერთაშორისო პროექტებში აქტიურად ჩართვა. 

ასაკი -  16 დან 25 წლამდე 

გადასახადი 

პროექტში მონაწილეობის თანხა შეადგენს 1090 ევროს 

გადასახადი მოიცავს: 

• ავიაბილეთი  
• ტრანსფერი (აეროპორტი-სასტუმრო - აეროპორტი) 
• სასტუმროს ხარჯები ორივე ქალაქში 
• დილის საუზმე 
• ვიზიტი ნატოს შტაბ-ბინაში 



• ვიზიტი ევროპარლამენტში 
• სითი ტური 
• ტრანსპორტირება - ბრიუსელი-მაასტრიხტი 
• ვიზის მოსაკრებელი 
• დაზღვევა 
• პროექტში monawileobis რეგისტრაციის ხარჯები 
• წინა მოსამზადებელი ტრენინგები 
• საერთაშორისო სერთიფიკატი 

დაინტერესებულმა აპლიკანტებმა უნდა გაიარონ წინასწარი გასაუბრება-შერჩევა. 

 

გთხოვთ, გამოგზავნოთ CV და სამოტივაციო წერილი ინგლისურ ენაზე შემდეგ მისამართზე: 
youthforgeorgiasfuture@gmail.com 

 

დედლაინი - 5 აპრილი 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 599504554; 597 335551 

 

გაითვალისწინეთ, ადგილები შეზღუდულია, გისურვებთ წარმატებებს!!! 
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