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კორონავირუსის შედეგად გამოწვეულმა პანდემიამ უფრო 
ნათელი გახადა ჯანდაცვისა და სოციალურ სისტე მებში არსებული 
გამოწვევები და სოციალური უთანას წორობა საქართველოს 
მოწყვლად რეგიონებში. ვირუსის გავრცელებამ მნიშვნელოვანი 
გავლენა იქონია ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის 
მრავალეთნიკურ რეგიო ნებზე, სადაც კიდევ უფრო გაღვივდა 
უთანასწორობის პრობლემა. გარდა ამისა, კორონავირუსმა 
მკვეთრად გაა უ ა რესა სოციალური სერვისების გაწევის ხარისხი 
სოციალურად მოწყვლად თემებში. გამოცდილება აჩვენებს, თუ 
რამდენად მნიშვნელოვანია ძლიერი ადგილობრივი სამოქალაქო 
საზოგადოების როლი კრიზისების მართვაში, პოლიტიკის 
შემუშავების პროცესში ჩართულობასა და ადამიანების უფლე-
ბებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურებების გაწევაში. 
საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში 
საერთაშორისო დონორების აქტიური მხარდაჭერის მიუხედავად, 
სამოქალაქო-საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩართულობის 
მაჩვე ნებელი მმართველობისა და პოლიტიკის შემუშავების 
პროცესში კვლავ დაბალია. 

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების პროექტი მუშა ობს 
ქვემო ქართლის (მარნეული, თეთრიწყარო, დმანისი, გარდაბანი, 
ბოლნისი, წალკა) და სამცხე-ჯავახეთის (ახალციხე, ნინოწმინდა) 
რეგიონების რვა მუნიციპალიტეტში და უზრუნველყოფს 

სამოქალაქო-საზოგადოებრივი ორგა ნი ზა ციებისა და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგა ნოების ჩართულობას სამოქალაქო 
საზოგადოების მონაწილეობის ხარისხის გასაუმჯობესებლად და 
მათ შესაძლებლობების განსავითარებლად. 

პროექტი ეფუძნება ხედვას, რომ ძლიერი და კომპეტენტური 
სამოქალაქო საზოგადოება ხელს უწყობს საზოგადოების 
თვითგანვითარებას და მხარს უჭერს სახელმწიფოს, როგორც 
სოციალური მომსახურების მთავარი მიმწოდებელს.

ᲐᲥᲢᲘᲕᲝᲑᲘᲡ ᲛᲝᲙᲚᲔ ᲐᲦᲬᲔᲠᲐ
დონორი: ევროკავშირი

ხანგრძლივობა: 01/01/2022 – 31/12/2025

გეოგრაფიული 
მდებარეობა:

ქვემო ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის 
რეგიონები

ბიუჯეტი: €1,111,100

განმახორციე
ლებელი 
ორგანიზაცია:

CENN

კონსორციუმის 
წევრები:

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC), 
ქვემო ქართლის მედია (KKM), 
პირველი ევროპელი (FE)

შედეგი 1: ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში გაძლიერებულია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლებლო-
ბები და გაუმჯობესებულია სოციალური სერვისების ხარისხი და ხელმისაწვდომობა; სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტები ეფექტიანად 
უწევენ ადვოკატირებას მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დაცვას და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას;

შედეგი 2: შექმნილია სათემო მექანიზმები, რომლებიც აუმჯობესებს ადგილობრივი ხელისუფლების გამჭვირვალობას და ანგარიშ-
ვალდებულებას და ხელს უწყობს პოსტ-პანდემიური გამოწვევების საპასუხო სოციალური სერვისების მონაწილეობრივ განვითარებას;

შედეგი 3: ფინანსური მხარდაჭერის გზით, ადგილობრივი აქტორების შესაძლებლობები განვითარებულია: ადგილობრივი სამოქალაქო 
საზოგადოების ორგანიზაციების ფინანსური მდგრადობა გაზრდილია, ადგილობრივი ხელისუფლებასა და სამოქალაქო საზოგადოების 
ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის პრაქტიკები პილოტირებულია მონაწილეობრივი და ინოვაციური მიდგომების სოციალური 
სერვისების განვითარებისა და შექმნის მიმართულებით;



ᲫᲘᲠᲘᲗᲐᲓᲘ ᲡᲐᲥᲛᲘᲐᲜᲝᲑᲔᲑᲘ

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლე ბლო ბების 
განვითარება: 

 ● სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლე-
ბლო ბების განვითარების პროგრამის განხორციელება: 
ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის 10 სამოქალაქო 
საზოგადოების ორგანიზაციის ცოდნისა და უნარების 
გაძლიერება ტრენინგების, მენტორობისა და 
გამოცდილებების გაზიარების გზით;

 ● ახალგაზრდა პროფესიონალების პროგრამის (YPP) 
შექმნა: ადგილობრივი მოტივირებული ახალგაზრდების 
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ხელმძღვა-
ნელობისთვის მოსამზადებლად ადგილობრივი სამო-
ქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების დაკავშირება 
ეროვნულ ორგანიზაციებთან გამოცდილებისა და 
საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებისთვის;

 ● საერთაშორისო სასწავლო ტურებისა და გაცვლითი 
ვიზიტების ორგანიზება სამიზნე სამოქალაქო საზოგადოების 
ორგანიზაციებისა და სათემო ინსტიტუტებისთვის;

 ● ახალგაზრდებისა და ქალთა ჯგუფების სამოქალაქო 
ჩართულობის წახალისება სოციალური სერვისების 
განვითარებასა და მიწოდების პროცესში: სამოქალაქო 
განათლების ბანაკებისა და ახალგაზრდებისა და ქალების 
ცნობიერების ამაღლების კამპანიების განხორციელება; 
ახალგაზრდებში ციფრული ტექნოლოგიების, ინოვაციებისა 
და მედიაწიგნიერების უნარების გაძლიერება;

 ● საკომუნიკაციო და ცნობიერების ამაღლების კამპანიების 
განხორციელება, მედიის ჩართულობის გაზრდა.

მონაწილეობრივი დემოკრატიის პრაქტიკების გაძლიერება 
ადგილობრივ დონეზე:

 ● სათემო ინსტიტუტების მობილიზება რეგიონალურ 
სოციალური სერვისების ალიანსში, რომელიც ხელს 
შეუწყობს და ლობირებას გაუწევს სოციალური და 
ჯანდაცვის სერვისების გაუმჯობესებას;

 ● სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და 
ადგილობრივი თვითმმართველობის პარტნიორული ჯგუ-
ფე ბის ჩამოყალიბება;

 ● ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაძლებლობების 
განვითარება ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული 
მიდგომის 5 სამუშაო პრინციპის შესახებ.

ადგილობრივი ინიციატივების ფინანსური მხარდაჭერა 
სოციალური სერვისების გაუმჯობესების მიზნით:

 ● სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, ახალგაზრდა 
პროფესიონალთა პროგრამის კურსდამთავრებულების, 
სოციალური მეწარმეების, სოციალური სერვისების 
მიმწოდებლებისა და საჯარო-კერძო პარტნიორობების 
ფინანსური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა იმ ინიციატივების 
განსახორციელებლად, რომლებიც მიზნად ისახავს 
გაუმჯობესებული სერვისების მიწოდებას, უზრუნველყოფს 
საუკეთესო პრაქტიკების და ციფრული გადაწყვეტილებების 
დანერგვას;

 ● სამოქალაქო საზოგადოებისა და ადგილობრივი 
ხელი სუფლების მიერ ერთობლივად ინიცირებული 
ინოვაციური პილოტური ინიციატივების განხორციელება, 
მონაწილეობრივი დემოკრატიის პრაქტიკების შექმნა.

ᲑᲔᲜᲔᲤᲘᲪᲘᲐᲠᲔᲑᲘ
 ● ადგილობრივი და ეროვნული სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციები და მათი წარმომადგენლები; 

 ● ადგილობრივი მოსახლეობა, მათ შორის: ქალები, 
ახალგაზრდები, მარგინალიზებული, დაუცველი და 
მოწყვლადი ჯგუფები;

 ● საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება: შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, გარემოს 
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის, ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების, რეგიონული განვითარებისა 
და ინფრასტრუქტურის, განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროები; სოციალური მომსახურების სააგენტო;

 ● ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონების 
სამხარეო ადმინისტრაციები;

 ● სამიზნე 8 მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ხელისუფლება, 
სოციალური სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციები, 
სოფლად არსებული სახელმწიფო ჯანდაცვის ცენტრები და 
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების პუნქტები;

 ● მედია ორგანიზაციები და ჟურნალისტები ადგილობრივ და 
რეგიონულ დონეზე.

ᲛᲔᲗᲝᲓᲝᲚᲝᲒᲘᲐ
პროექტი ეფუძნება ისეთ მიდგომებს, რომელიც აღიარებულია და 
ფართოდ გამოიყენება ადამიანის უფლებებისა და ფუნდამენტური 
თავისუფლებების დაცვაზე, სოციალური სერვისების განვითარებასა 
და მიწოდების მიმართულებით.

პროექტის მეთოდოლოგია ემყარება ადამიანის უფლებებზე 
დაფუძნებულ მიდგომას (RBA) და პროექტის განხორციელების 
დროს გამოყენებულია 5 სამუშაო პრინციპი, რაც უზრუნველყოფს 
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებას, 
რათა უფრო ეფექტურად შეასრულონ თავიანთი, როგორც 
დამოუკიდებელი აქტორების მოვალეობები და იყვნენ ჩართულნი 
სოციალური სერვისების მიწოდების პროცესში. 

ᲡᲐᲙᲝᲜᲢᲐᲥᲢᲝ ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲐ

გიორგი ორკოდაშვილი, პროექტის მენეჯერი
ბეთლემის ქ. 27, თბილისი, 0105, საქართველო 

giorgi.orkodashvili@cenn.org
www.cenn.org

ეს პუბლიკაცია შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე 
სრულად პასუხისმგებელია CENN და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს 
ევროკავშირის შეხედულებებს.
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