
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონით 

გათვალისწინებული ვალდებულებების  შესრულების 2022 წლის სამოქმედო გეგმა  

მიზანი 1 

(სტრატეგიის 

მიზანი) 

 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის დისკრიმინაციის გარეშე და სხვებთან თანაბარ პირობებში, 

დამოუკიდებელ  ცხოვრებასა და ცხოვრების ყველა სფეროში მათი სრულყოფილი მონაწილეობის გაზრდა  

ამოცანა 1.1 

(სტრატეგიის  

ამოცანა 

„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონით (შემდგომში - კანონი) 

გათვალისწინებული რეგულაციების თაობაზე ცნობიერების ამაღლება, მათი დამოუკიდებელი ცხოვრების 

ხელშეწყობა და მისაწვდომობის გარანტიების გაძლიერება 

  

ამოცანის საბაზისო 

მაჩვენებელი 
ამოცანის საბოლოო მაჩვენებელი 

  კანონი "შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებების შესახებ" 

ითვალისწინებს შშმ პირების 

მისაწვდომობის გარანტიების 

გაძლიერებას, 

ადმინისტრაციულ და სხვა 

ღონისძიებების გატარების 

გზით ცენტრალურ და 

ადგილობრივ დონეზე. 

შშმ პირებისთვის ხელმისაწვდომი გახდება ადმინისტრაციული და სხვა ობიექტები, 

მათთვის საჭირო სერვისების მისაღებად. 



აქტივობა 1.1.1 
ტრენინგი -  "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ", საქართველოს კანონით 

განსაზღვრული ვალდებულებების უკეთ შესრულების მიზნით,  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში 

შექმნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე სათათბირო ორგანოს-(შემდგომში 

საბჭო) წევრებისთვის 

აქტივობის შედეგების 

ინდიკატორი 
შესრულების ვადა დაფინანსების წყარო 

საბჭოს დატრენინგებული 

წევრები, შშმ პირთა 

საჭიროებებიდან 

გამომდინარე, სწორად 

შეარჩევეენ და განსაზღვრავენ 

იმ აქტივიბებსა და სერვისებს 

რაც შედეგობრივად აისახება 

როგორც მიმდინარე, ისე 

მომავალი წლის სამოქმედო 

გეგმაში. 

2022 წლის III 

კვარტალი 

როგორც მუნიციპალური, ასევე სხვა დონორი 

ორგანიზაციები 

აქტივობა1.1.2 

შშმ პირთა მონაწილეობა კულტურულ, სპორტულ, შემეცნებით ღონისძიებებში და პროექტების განხორციელებაში 

შშმ პირთა რესოციალიზაცია 

საზოგადოებაში  

პარტნიორი ორგანიზაციები 

ასოციაცია "გურია", ა(ა)იპ "ოდა ქეარ"-ი 

ამოცანა 1.2 

შშმ პირთა თანამონაწილეობა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებზე შემდგომი ადაპტირების 

მიზნით, შენობა ნაგებობების იდენტიფიცირებასა და განხორციელებადი, ინფრასტრუქტურული პროექტების 

ადაპტირებისთვის საჭირო რესურსის განსაზღვრაში. 



  

ამოცანის საბაზისო 

მაჩვენებელი 
ამოცანის საბოლოო მაჩვენებელი 

 შშმ პირთათვის  სერვისების 

წვდომისა და საზოგადოებაში 

რესოციალიზაციისათვის, 

ადაპტირების საჭიროებების 

სწორად განსაზღვრა 

შექმნილი ადაპტირებული გარემო, სერვისებსა და კომუნიკაციებზე 

გაუმჯობესებული მისაწვდომობა 

აქტივობა 1.1.3 შშმ პირთა ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამის განხორციელება 

  

აქტივობის საბაზისო 

მაჩვენებელი:  

აქტივობის საბოლოო 

მაჩვენებელი დაფინასება  

ჯადაცვისა და სოციალური 

დაცვის პროგრამები: 

განმახორციელებელი 

ასოციაცია "გურია",- დღის 

ცენტრის ბენეფიციარისთვის 

სხვადასხვა მომსახურების 

დაფინანსება, კურორტ 

ურეკში სარეაბილიტაციო 

კურსი; ბავშვთა ადრეული 

განვითარების პროგრამის 

დაფინანსება;  ააიპ ოდა ქეარ" 

-ს ბენეფიციარისთვის ABA 

თერაპიის კურსის 

დაფინანსება;  

მომსახურება გაეწია 

ასოციაცია გურიას 

დღის ცენტრის 

სერვისის მიმღებ 20 

ბენეფიციარს 

,კურორტ ურეკის 

სარეაბილიტაციო 

კურსში ჩართულ 20 

ბენეფიციარს; 

ბავშვთა ადრეული 

განვითარების 

პროგრამაში ჩართულ 

45 ბენეფიციარს და 

ოდა ქეარ-ის 

სერვისის მიმღებ 12 

ბენეფიციარს; 

კულტურულ და 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 

ასოციაცია "გურია" დღის ცენტრი - 60000 ლარი 

ასოციაცია "გურია" დღის ცენტრი -ბავშვთა ადრეული 

განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 30240 ლარი 

ასოციაცია "გურია" - სარეაბილიტაციო კურს-ურეკში -10000 

ლარი 

ასოციაცია "გურია"- კულტურული და სპორტული 

აქტივობები -3260 ლარი 



სპორტულ 

ღონისძიებებში 

ჩართული 90 პირს 
ა(ა)იპ "ოდა ქეარ"- აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე 

ბავშტა დაფინანსება  36000 ლარი 

აქტივობა 1.1.4 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონით   გათვალისწინებული 

ვალდებულებების და მუნიციპალიტეტის  2022 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების შეფასება  

  

აქტივობის შედეგების 

ინდიკატორი:   შესრულების ვადა 

აქტივობა განხორციელდება როგორც მუნიციპალური, ისე 

დონორი ორგანიზაციის მხარდაჭერით 

გაკეთებულია „შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებების შესახებ“ 

საქართველოს კანონით 

გათვალისწინებული 

ვალდებულებების 

შესრულების 2022 წლის 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის 

სამოქმედო გეგმის 

შესრულების ტექნიკურ-

შინაარსობრივი შეფასება 

2022 წლის 

IVკვარტალი 

 


