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

გათვალისწინებული ვალდებულებების  შესრულების 2023 წლის სამოქმედო გეგმა  

მიზანი 1 

(სტრატეგიის 

მიზანი) 

 გეგმის მიზანია „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების  შესახებ“ გაერო-ს კონვენციასა 

და „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონზე დაყრდნობით, 

გამოიკვეთოს პრიორიტეტები, რომელთა აღსრულებაც 2023 წელს უნდა განხორციელდეს, რაც თავის მხრივ 

ხელს შეუწყობს შშმ პირთა უფლებების დაცვას.  

ამოცანა 1 

(სტრატეგიის  

ამოცანა 

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

კანონი) გათვალისწინებული რეგულაციების თაობაზე,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

საკითხებზე მომუშავე სათათბირო ორგანოს-(შემდგომში საბჭო) წევრებისთვის  და დარგობრივი საჯარო 

მოხელეების ცნობიერების ამაღლება, შშმ პირთა ინტეგრაციისა და რესოციალიზაციის  ხელშეწყობის მიზნით   

  

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 პირთა აქტიური ჩართულობა პოლიტიკურ და 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში,  მათი საჭიროებების მეტი 

გამოვლენა , ხელმისაწვდომობა  ადმინისტრაციულ  და 

სხვა ობიექტებზე, საჭირო სერვისების მისაღებად. 



აქტივობა 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 და დარგობრივი საჯარო მოხელეების ცნობიერების ამაღლებისთვის 

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. 

2023 წლის II-III კვარტალი 

როგორც 

მუნიციპალური, 

ასევე სხვა დონორი 

ორგანიზაციები 

აქტივობა 1.2 

შშმ პირთა მონაწილეობის გაზრდა და ჩართულობა, კულტურულ, სპორტულ, შემეცნებით ღონისძიებებში. 

შშმ პირთა რესოციალიზაცია საზოგადოებაში  

პარტნიორი ორგანიზაციები 

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

მედი" საქველმოქმედო ფონდი "სერაფიმი" 

ამოცანა 2 
შშმ პირთა ჩართულობის ამაღლება, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებზე მორგებული 

შემდგომი ადაპტირების მიზნით, განხორციელებადი, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხილვაში. 

  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 2.1 

მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტების განხილვისას  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

ჩართვა  

  

შესრულების ვადები 2023  წელი 

აქტივობა 2.2 პერიოდული მონიტორინგი მიმდინარე პროექტების განხორციელებისას 

ამოცანა 3 შშმ პირთა ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური პროგრამის განხორციელება 

აქტივობა 3.1 
აქტივობის საბაზისო მაჩვენებელი:  

აქტივობის საბოლოო 

მაჩვენებელი დაფინასება  



ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური 

სერვისების პროგრამები:   განსაკუთრებული 

საჭიროების მქონე ბევშვებისათვის ადრეული 

განვითარების პროგრამაში ჩართვა 

ტრანსპორტირების ხარჯების (სრული ან 

ნაწილობრივი) ანაზღაურებით  ;      აუტისტური 

სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა ჩართვა ABA 

თერაპიის პროგრამაში;  საკურორტო სეზონზე 

სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსება 

ვაუჩერული სისტემით. 

მომსახურება გაეწია  სერვისის 

მიმღებ 70 ბენეფიციარს 

ტრანსპორტირების ხარჯების 

თანადაფინანსებით;  40 

ბენეფიციარი ჩაერთო  ABA 

თერაპიის პროგრამაში; 

საკურორტო სეზონზე 

სარეაბილიტაციო კურსი გაიარა 

40 ბენეფიციარმა  

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტი 

ტრანსპორტირების 

ხარჯი 60240 ლარი 

განსაკუთრებული 

საჭიროების მქონე   2 

დან 18 წლამდე  

ასაკის  ბავშვთა ABA 

თერაპიის 

დაფინანსება - 180000 

ლარი 

საკურორტო 

სეზონზე 

სარეაბილიტაციო 

კურსის დაფინანსება 

- 24000 ლარი 

ამოცანა  4. 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონით   

გათვალისწინებული ვალდებულებების და მუნიციპალიტეტის  2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 

შეფასება  

აქტივობა 4.1 

აქტივობის შედეგების ინდიკატორი:   შესრულების ვადა 

გაკეთებულია „შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს 

კანონით გათვალისწინებული 

ვალდებულებების შესრულების 2023 წლის 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო 

გეგმის შესრულების ტექნიკურ-შინაარსობრივი 

შეფასება 

2023 წლის IVკვარტალი 

 


