
	   	

განაცხადის შესახებ: 
Twin City BarCamp 

თბილისი// 18 – 21 ნოემბერი 2021	
	

Twin City Lab აპირებს BarCamp– ის მასპინძლობას თბილისში 2021 წლის 18 ნოემბრიდან 21 
ნოემბრამდე. 

გახდი თავგადასავლის ნაწილი, შემოგვიერთდი ახლავე.	
 
 
TwinCity-BarCamp– ის ღონისძიების ჩატარებით ჩვენ გვსურს: 
… დავაკავშიროთ იდეების შემქმნელები ერთმანეთთან. 
… შევაგროვოთ და გავაზიაროთ საუკეთესო პრაქტიკა და გამოცდილება. 
… გავზარდოთ თქვენი ფიქრების ჩარჩოები. 
… განვავითაროთ ახალი იდეები. 
… ჩავრთოთ და გავაცნოთ საზოგადოებას დაძმობილებული ქალაქები. 
… შევქმნათ ურთიერთქმედების, გაცვლისა და ინტერკულტურული სწავლების ახალი ფორმატები.	
 
 TwinCity-BarCamp ემყარება თქვენს ცოდნას, გამოცდილებას, იდეებსა და ინტერესებს. რაც ნიშნავს: 
�არ არსებობს წინასწარ დაგეგმილი პროგრამა. 
�ყველა მონაწილე არის მოწვეული, რათა ჩამოაყალიბონ თავიანთი შეხედულებები პროგრამის შესაქმნელად. 
�არ იცნობთ BarCamps- ს? გადადით www.twincitylab.net/barcamp-faq 
 
 

მონაწილეობა: 
შენ შეგიძლია შემოუერთდე BarCamp-ს თუ: 

§ ჩართული ხარ საინტერესო პროექტებსა და აქტივობებში, რომელიც ეხება დაძმობილებულ ქალაქებს ან გაქვს 
შთამაგონებელი იდეები ქალაქ-პარტნიორობის შესახებ. 

§ იცი ადამიანებსა და ქალაქებს შორის ძლიერი კავშირების დამყარება. 
§ თუ ცხოვრობ ბელორუსიაში, საქართველოში, გერმანიაში, რუსეთში ან უკრაინაში. 
§ თუ თქვენ გაქვთ ძლიერი ინტერესი დააკავშიროთ დაძმობილებული ქალაქები ახალი გზებით. 
§ შეგიძლია ინგლისურ ენაზე კომუნიკაცია. 
§ თუ გსურთ ინტერაქტიული ღონისძიების ფორმატირებაში მონაწილეობის მიღება.  

	
	

ხარჯების დაფარვა 
დაიფარება შემდეგი ხარჯები 

§ საერთაშორისო / ეროვნული დასაბრუნებელი ბილეთები (საქართველოში და საქართველოდან) 
§ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი BarCamp- ის ღონისძიებებისთვის 
§ სასტუმრო და კვება 

 
 

მზად ხართ დაამყაროთ ქალაქებს შორის 

ძლიერი საერთაშორისო კავშირები? // 

რატომღაც დაიღალეთ ძველი იდეებითა და 

გაცვლის ფორმატებით? // გიყვართ თქვენი 

იდეებისა და გამოცდილების გაზიარება? 

თუ გჯერათ, რომ დაძმობილებულ ქალაქებს 

მაინც შეუძლიათ  ახალი მუხტი შესძინონ 

გლობალიზებულ სამყაროს, მაშინ, დროა  

ერთად შევიკრიბოთ! 



შესავსები ფორმა 
გთხოვთ შეავსოთ ონლაინ ფორმა: www.twincitylab.net/application		
 	
განაცხადები მუშავდება გაგზავნის თანმიმდევრობით. შეავსე ახლავე! 
თუ თქვენ გაქვთ რაიმე სახის შეკითხვა, გთხოვთ, ნუ მოგერიდებათ მიმართოთ ჩვენ პროექტის მენეჯერს: 
ivan@twincitylab.net	

განრიგი	
ჩამოსვლა და რეგისტრაცია 18 ნოემბერი 2021  
დაწყება და შეკრება 18 ნოემბერი 2021  
   TwinCity-BarCamp დღე #1 19 ნოემბერი 2021  
   ქსელური ივენთი 19 ნოემბერი 2021  
   TwinCity-BarCamp დღე #2 20 ნოემბერი 2021  
  გამგზავრება 21 ნოემბერი 2021  
 
 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ! 
ინგლისურ ენაზე კომუნიკაციის უნარი აუცილებელია. სამუშაო ენა იქნება ინგლისური. 
 
 

�ვენს შესახებ 
The Twin City Lab არის Brains & Bridges (ბერლინი)- ის პროექტი, რომელიც ხელს შეუწყობს ქალაქებს შორის 
პარტნიორობის გაღრმავებას, გააქტიურებს ურბანულ შესაძლებლობებს და საერთაშორისო სტანდარტების მიღმა, 
აამაღლებს საერთაშორისო გაცვლით დონეს. Brains and Bridges არის საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია, 
რომელიც დაფუძნებულია გერმანიაში და ეძღვნება სამოქალაქო საზოგადოების თანამშრომლობას.	
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