სამსახურის ძირითადი ფუნქციები
ა.(ა)ი.პ. „ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების
ცენტრი“ ახორციელებს სახელოვნებო, ინდივიდუალური და გუნდური სპორტის სახეობების
განვითარებასა და მართვას, ახალგაზრდებისთვის სხვადასხვა სახის აქტივობებს, დაწყებითი
საგანმანათლებლო და სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო საქმიანობას.
ცენტრის მიზანია ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში
მოქმედი სახელოვნებო, სპორტული და ახალგაზრდული დაწესებულებების კოორდინაცია და
მათი საქმიანობისათვის ხელშეწყობა
ცენტრის სტრუქტურა შედგება ცენტრის დირექტორის, დეპარტამენტების, განყოფილებებისა
და ფილიალებისგან.
ცენტრის დეპარტამენტები და განყოფილებები
ცენტრის დირექტორი- დავით შანიძე
სახელოვნებო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი-მარიკა ფიროსმანაშვილი
სპორტისა და ახალგაზრდობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი-ევტიხ ხაჩიძე
საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი- ლუიზა გელაშვილი
საფინანსო განყოფილების უფროსი ნიკოლოზ ფელიშვილი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი-თამარ ლოლაძე
ლოჯისტიკის განყოფილების უფროსი-ელენე გახარია
სახელოვნებო დეპარტამენტში შემავალი ფილიალები
ზ. ფალიაშვილის სახელობის ხელოვნების სკოლა
რუსთავის ფოლკლორის სკოლა
რუსთავის N3 მუსიკალური სკოლა
რუსთავის N4 მუსიკალური სკოლა
ნ. ფიროსმანის სახელობის სამხატვრო სკოლა
ჯ. ყოლბაიას სახელობის რუსთავის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
სპორტისა და ახალგაზრდობის დეპარტამენტში შემავალი ფილიალები და განყოფილებები
ახალგაზრდული პროექტების მართვის განყოფილება
ინდივიდუალური სპორტის სახელობების განყოფილება
გუნდური სპორტის სახეობების გაყოფილება
საწყლოსნო სპორტის სახეობების განყოფილება
მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე

ცენტრში დასაქმებულია 498 ადამიანი, რომელთაგან უმრავლესობა სახელოვნებო და
სპორტის დეპარტამენტების თანამშრომლები არიან. კერძოდ: სამუსიკო სკოლის

პედაგოგი - 150 პედაგოგი, სპორტული სექციების მწვრთნელ-მასწავლებელი - 60,
სხვადასხვა მუსიკალურ ანსამბლებში გაერთიანებული 93 მუსიკოსი.
ცენტრი წარმატებით ახორციელებს ქალაქში კულტურულ თუ სპორტულ
ღონისძიებებს, რისი მთავარი წინაპირობაც საზოგადოებასთან და სხვადასხვა
ინტერესთა ჯგუფებთან მჭიდრო კომუნიკაციაა - 2020 წლის განმავლობაში,
პანდემიიდან გამომდინარე თითქმის არ ჩატარდა არცერთი სპორტული,
ახალგაზრდული თუ სპორტული ღონისძიება.
2020 წელს განხორციელებული კულტურული ღონისძიებების ჩამონათვალი:
3-8 მარტი - ონლაინ მილოცვები დედებისთვის
26 მაისი- დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ქალაქი მოირთო ეროვნული
დროშებით
9 აპრილი- ყვავილებით შეიმკო მემორიალი
9 მაისი-ყვავილებით შეიმკო მემორიალი
8 აგვისტო- გვირგვინებით შეიმკო მემორიალი, მოეწყო მცირე ღონისძიება
ოქტომბერი-რუსთავქალაქობა,
ვიდეო რგოლები

დამზადდა

რუსთავქალაქობისადმი

მიძღვნილი

სახელოვნებო განათლება:
სახელოვნებო გაერთიანების სამუსიკო სკოლებში, ირიცხება 1311 მოსწავლე, ხოლო
სამხატვრო სკოლაში 122 მოსწავლე.

სპორტული სექციები:
ცენტრში ფუნქციონირებს სპორტული სექციები სპორტის 27 სახეობის
მიმართულებით, სადაც 800- მდე სპორტსმენი - მოსწავლე ირიცხება. ცენტრი სრულად
აფინანსებს სპორტსმენ მოსწავლეთა ღონისძიებებში მონაწილეობას - ტრანსპორტის,
საცხოვრისის
და
კვების
უზრუნველყოფით,
რაზეც
12316
ლარია
დახარჯული.სპორტსმენ - მოსწავლეთა ჩემპიონატებში სამონაწილეო გადასახადმა
3600 ლარი შეადგინა.
ცენტრი ახდენს წარმატებული რუსთაველი სპორტსმენების სტიპენდირებას, რაზეც
2019 წლის განმავლობაში 72400 ლარი დაიხარჯა, ამასთან უნდა ითქვას, რომ ივლისის
თვიდან, ოლიმპიური სპორტის სახეობების მიმართულებით, სტიპენდია თითქმის
გაორმაგდა. რუსთაველი სპორტსმენების საზღვარგარეთ მივლინებაში, კი დაიხარჯა
1400 ლარი.

პანდემიიდან გამომდინარე 2020 წელს
ჩატარებულა.

სპორტული ღონისძიებები ქალაქში არ

სპორტული მიღწევები:
წლის განმავლობაში გამართულ ასპარეზობებზე 9 პირველი ადგილის, 6 მე-2 ადგილის
და 15 მესამე ადგილის მფლობელი სპორტსმენი გვყავს.

საზღვარგარეთ მიღწეული შედეგები:
ალექსანდრე წივწივაძე-მსოფლიო ჩემპიონატი ახალგაზრდებს შორის-I ადგილი
მოსწავლე - ახალგაზრდობის სასახლე:
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე სხვადასხვა საგანმანათლებლო სექციებით არის
დატვირთული. ამ სექციებში, სასახლის სერვისებით 300-მდე ბავშვი სარგებლობს.
ცენტრში მუშაობს: ქართული ენის და ლიტერატურის, რუსული ენის და
ლიტერატურის, მათემატიკის, ფიზიკა-ქიმიის, ფრანგული ენისა და ლიტერატურის,
ხალხური სიმღერის, ცეკვის, ხალხური საკრავების შემსწავლელი, ხატვის, ინგლისური
ენის და ლიტერატურის, ჭადრაკის, ჟურნალისტიკის სასწავლო სექციები. 2020 წელს
პანდემიიდან
გამომდინარე
მოსწავლე
ახალგაზრდობის
სასახლე
არ
ფუნქციონირებდა.
ახალგაზრდული პროექტების მართვის განყოფილება
2020 წელს ახალგაზრდული პროექტების მართვის განყოფილების მიერ განხორცელდა
პროექტი „იდეების კონკურსი“, რომელიც ახალგაზრდების ბიუჯეტირების პროცესში
ჩართულობას და ახალგაზრდული მიმართულებით ქალაქში პოზიტიური ცვლილებების
განხორციელებას ემსახურებოდა.
განხორციელდა ყოველწლიური პროექტის „ეტალონი“ მხარდაჭერა.
ცენტრის ელექტრონული ფოსტის მისამართი: cysrustavi@gmail.com
ცენტრის იურიდიული მისამართი: საქართველო, 3700 ქალაქი რუსთავი, ფიროსმანის ქუჩა
N17.

