საგრანტო პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია: რეაბილიტაციისა და განვითარების
საქველმოქმედოცენტრი „თანაზიარი“
საგრანტო პროექტი ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), დანიის საგარეო საქმეთა
სამინისტროსა და საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერითUNDP-ის პროექტის დეცენტრალიზაციისა და
კარგი მმართველობის ხელშეწყობა ადგილობრივ დონეზე საქართველოში/ Fostering Decentralization and
Good Governance at the Local Level in Georgia (DGG) ფარგლებში.
საგრანტო პროექტის დასახელება: „პეტიცია და მრჩეველთა საბჭოები - მოქალაქეების ხმის გარანტი
თვითმმართველობაში“
განხორციელების პერიოდი: 14 დეკემბერი 2020– 13
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სამიზნე რეგიონი და მუნიციპალიტეტები: სამეგრელო-ზემო სვანეთის ცხრა მუნიციპალიტეტი: ფოთი,
ზუგდიდი, ჩხოროწყუ, წალენჯიხა, აბაშა , ხობი, სენაკი, მარტვილი, მესტია.
სამიზნე ჯგუფები: სამიზნე მუნიციპალიტეტების მრჩეველთა საბჭოს
წევრები, სამიზნე
მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები მოსახლეობა, მათ შორის ახალგაზრდები, ქალები, ეთნიკური
უმცირესობების წარმომადგენლები,
იძულებით გადაადგილებული პირები, სოციალურად დაუცველი
მოსახლეობა, ხანდაზმულები, შშმ პირები, მარტოხელა მშობლები, ობოლი ბავშვები, მარჩენალდაკარგული
ოჯახები და მათი შვილები, ომის (სამამულო, 1992 და 2008 წლების) ვეტერანები, მრავალშვილიანი
ოჯახები. რაოდენობა: სამიზნე მუნიციპალიტეტების მოსახლეობის დაახლოებით2 - 3%. სამიზნე
მუნიციპალიტეტების სოციალურ საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები, აქტიური
მოქალაქეები, საინიციატივო ჯგუფები, სათემო ორგანიზაციები. სოციალური სამსახურის
ხელმძღვანელები დათანამშრომლები, მაჟორიტარი დეპუტატები.
საგრანტო პროექტის მიზანი: სამეგრელო-ზემო სვანეთის ცხრა მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის
ორგანოების საქმიანობაში მოსახლეობის ჩართულობის ეფექტური ინსტრუმენტის წარმატებული
პრაქტიკის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მოქალაქეთა გააქტიურებით, სამიზნე მუნიციპალიტეტებში
არსებული მრჩეველთა საბჭოების დატრენინგებით
, პრობლემათა გამოვლენით, პეტიციების მომზადებით,
საკრებულოებში წარდგენით, ადვოკატირების კამპანიის ორგანიზების გზით. სოციალური და ჯანდაცვის
სერვისების ხელმისაწვდომობისა და საჭიროებების მონაწილეობითი მონიტორინგით, პრობლემების
გამოკვეთა, რეკომენდაციებისა და ინიციატივების ინიცირება-ადვოკატირება მოწყვლადი ჯგუფების
საჭიროებების გათვალისწინებით, რომელთა მოგვარებაც მნიშვნელოვნადგააუმჯობესებს სოციალური და
ჯანდაცვის უზრუნველყოფისსფეროს სამიზნე მუნიციპალიტეტებში დაამასთან, გამოავლენს სხვადასხვა
აქტორს შორის არსებული თანამშრომლობისპრაქტიკას, სოციალურ პროგრამებში არსებულხარვეზებსა და
გადაფარვებს, სოციალური სფეროს გამოწვევებს რეგიონულ დონეზე და ბენეფიციართა არსებულ
საჭიროებებს.
საგრანტოპროექტის ძირითადი აქტივობები და განხორციელების პერიოდი:
მოქალაქეთა ჩართულობა - პეტიციები:

1.1. აქტიური მოქალაქეების გამოვლენა, პრობლემების იდენტიფიკაცია (აქტივობა დაგეგმილიასაგრანტო
პერიოდის პირველი თვიდან და გრძელდება მეათე თვის ჩათვლით) გულისხმობს: ა) სამიზნე
მუნიციპალიტეტების დასახლებებშიმოსახლეობის ჯგუფებთანშეხვედრების ორგანიზებას, პროექტის
გაცნობას და აქტიური ადამიანების გამოვლენას; ბ) აქტიური მოქალაქეების მიერ
მუნიციპალიტეტების ცალკეულდასახლებებშიარსებული, არანაკლებ 3 პრობლემის გამოვლენას;
1.2. პეტიციების მომზადება, ხელმოწერების შეგროვების ორგანიზება (აქტივობა დაგეგმილია საგრანტო
პერიოდის მეორე თვიდანდა გრძელდება მეთორმეტე თვისჩათვლით) გულისხმობს: ა) მოსახლეობის
მიერ დასახელებული 3 პრობლემის დაჯგუფებას 3 კატეგორიად (მარტივი, საშუალო, რთული); ბ)
პეტიციების მომზადებას
ყველა სამიზნე მუნიციპალიტეტში (2
ან მეტი პეტიცია ერთ
მუნიციპალიტეტში). გ) ხელმოწერების შეგროვებას, დად) პეტიციის წარედგენას საკრებულოში.
1.3 პეტიციების ადვოკატირების კამპანია (აქტივობა დაგეგმილია საგრანტოპერიოდის მეორე თვიდან და
გრძელდება მეთორმეტე თვის ჩათვლით
) გულისხმობს: ა) პეტიციაზე ხელისმომწერი მოქალაქეების
მონაწილეობით საკრებულოს თანამდებობის პირებთან, მაჟორიტარ დეპუტატებთან წინასწარი
კონსულტაციების გამართვას; ბ) საკრებულოსსხდომაზე პეტიციაზე ხელმომწერი მოსახლეობის დასწრების
უზრუნველყოფას;
2. მოქალაქეთა ჩართულობა - მრჩეველთა საბჭოები:
მრჩეველთა საბჭოს წევრების დატრენინგება, სოციალური ბიუჯეტის მონიტორინგი, სხდომების ჩატარება
და რეკომენდაციების შემუშავება (აქტივობა დაგეგმილია საგრანტო პერიოდის მეორე თვიდან და
გრძელდება მეთერთმეტე თვის ჩათვლით) გულისხმობს: ა) სამიზნე მუნიციპალიტეტებში არესებული
მრჩეველთა საბჭოს წევრებისთვის 2 დღიანი ტრენინგის ჩატარებას თემაზესამოქალაქო ჩართულობა,
მრჩეველთა საბჭოს ფუნქციები და დანიშნულება, ადამიანის უფლებები და თანამონაწილეობითი
მონიტორინგი , ბ) სოციალური ბიუჯეტის მონიტორინგს; გ) მრჩეველთა საბჭოს სხდომების ჩატარებას.
საკონტაქტოპირები:
ნატოკოზუა - საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი, ფასილიტატორი 599 72 73 55
ხათუნა ბეჭვაია - პროექტის დირექტორი - 599 96 67 44
ლანა ანთია- ფასილიტატორი - 598 23 59 08
ნანა შონია - მონიტორინგის ოფიცერი - 557 08 00 88
ელ-ფოსტა:natokozua@gmail.com tanaziari@gmail.com
ტელეფონი:0 415 22 10 78

