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ხონის მუნიციპალიტეტის სოციალური ჩართულობის სტრატეგიის 2018 წლის სამოქმედო  გეგმა 
შემუშავდა ჩეხური არაკომერციული ორგანიზაცია PIN-ის პროექტის „სოციალური დაცვის საკითხებზე 
მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის გაძლიერება სტრატეგიულ დიალოგში 
საქართველოში“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და 
განვითარების ცენტრთან თანამშრომლობით, ევროკავშირისა და ჩეხეთის მთავრობის დაფინანსებით.   

სამოქმედო გეგმას საფუძვლად დაედო ხონის მუნიციპალიტეტის სოციალური ჩართულობის 
სტრატეგია, რომელიც 2016 წელს შეიმუშავა პროექტის ფარგლებში ჩამოყალიბებულმა მრჩეველთა 
საბჭომ. 

სტრატეგია მოიცავს გრძელვადიან პრიორიტეტებსა და ამოცანებს, რომელთა განხორციელებაც ხელს 

შეუწყობს სოციალური სერვისების განვითარებას მუნიციპალიტეტში და ასევე  სოციალური 

მომსახურების ეფექტურობის გაზრდას. სტრატეგიის განხორციელებისათვის მრჩეველთა საბჭოს მიერ 

შემუშავდა 2018 წლის სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავს კონკრეტულ ღონისძიებებს სტრატეგიის 

მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად. 2018 წლის სამოქმედო გეგმით ძირითადი სტრატეგიული 

მიზნების მისაღწევად განისაზღვრა რამდენიმე ახალი სტრატეგიული ამოცანა, რომელიც  ემსახურება  

მუნიციპალიტეტის ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფების სოციალური დაცვის გაუმჯობესებას და 

აგრძელებს ახალი გრძელვადიანი სერვისების დანერგვისთვის მუნიციპალიტეტში დაწყებულ 

საქმიანობას. 

1. შესავალი  
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სტრატეგიული მიზნები და ამოცანები 
 
მისია: ხონის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის შექმნილია კეთილსაიმედო გარემო, გაუმჯობესებულია სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომლობა, გაზრდილია მოქალაქეთა 
ინფორმირებულობა და ჩართულობა ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 
 
სტრატეგიული მიზანი 1: ხონის მუნიციპალიტეტში მოცხოვრები მოწყვლადი ჯგუფებისთვის ინკლუზიური გარემოს შექმნა  სტრატეგიული მიზანი 2: ხონის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის 

შედეგზე ორიენტირებული და ეფექტური სერვისების მიწოდება 
 

ამოცანა 1: შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე 
პირებისთვის ინკლუზიური 
გარემოს შექმნის ხელშეწყობა 

ამოცანა 2: ხანდაზმულთა 
სოციალური ინკლუზია 
 

ამოცანა 3: დევნილების 
სოციალური ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა 

ამოცანა 4: ბავშვებისა და 
ახალგაზრდებისთვის 
ეფექტური სოციალური 
სერვისების შემუშავება 

ამოცანა 2.1: სამიზნე ჯგუფის 
საჭიროებათა კვლევა და 
მონაცემთა ბაზის სრულყოფა 

ამოცანა 2. 2: მოსახლეობის 
ჩართულობის გაძლიერება 
ადგილობრივ დონეზე 
გადაწყვეტილებების მიღების 
პროცესში 

საქმიანობები: 
1.1.  ხონის მუნიციპალიტეტში 
შშმ პირთა საჭიროებების 
კვლევა და საზოგადოებრივ 
ორგანიზაციებთან 
თანამშრომლობით  ახალი 
სერვისების შემუშავება 

2.1. ბენეფიციართა 
იდენტიფიცირება და 
საჭიროებათა კვლევა 
 
 
  

3.1. ხონში დევნილთა თემში 
სამედიცინო პუნქტის 
კეთილმოწყობა, სათანადო 
ინვენტარით აღჭურვა 
(ჯანდაცვის სამინისტროსთან 
თანამშრომლობით სამედიცინო 
მუშაკის შტატის დაშვება)  
 

4.1 ბავშვებში დაავადებათა 
პრევენციის მიზნით 
სათანადო სამედიცინო 
პროგრამების 
შერჩევა/განხორციელება 
(მაგ. ჰელმინთოზის 
პროგრამა) 

2.2.1. საჭიროებების კვლევის 
მეთოდოლოგიის 
დახვეწა/განვითარება    

2.2.1.  საჯარო შეხვედრების 
ორგანიზება/ მოსახლეობის 
ინფორმირება 
(მუნიციპალიტეტის 
პრიორიტეტების, სოციალური 
პროგრამების, 
ბიუჯეტის დაგეგმვის ვადების, 
თანამონაწილეობის 
მნიშვნელობის შესახებ). 
                                       

1.2 18 წლამდე შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე 
პირებისთვის დღის ცენტრის 
მოწყობა, ინვენტარით აღჭურვა 

2.2. დღის ცენტრის 
კეთილმოწყობა, 
სათანადო ინვენტარით 
აღჭურვა 

3.2 დევნილთა თემში არსებულ 
ბაგა-ბაღებში სასწავლო 
კლასების დამატება, 
ინვენტარით აღჭურვა 

4.2 დაწყებითი კლასების 
მოსწავლეების საჭირო 
სასკოლო ინვენტარით 
უზრუნველყოფა 

2.2.2. სოციალური სამსახურის 
თანამშრომელთა, ასევე ხონის 
თემში გამგებლის 
წარმომადგენლების  
შესაძლებლობების ამაღლება/ 
კვლევის ჩატარება 
 

2.2.2. მედია საშუალებების, 
სოციალური ქსელების, 
საინფორმაციო ბუკლეტების 
გამოყენება 

1.3. გარემოს ადაპტირება 
(პანდუსების მოწყობა 
საზოგადოებრივ შენობებზე)    
 

2.3.ხანდაზმულთათვის 
კულტურულ-
საგანმანათლებლო 
ღონისძიებების 
ორგანიზება 

3.3. დევნილთა საკითხებზე 
მომუშავე არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან 
თანამშრომლობით ახალი 
სერვისის შემუშავება 

4.3 სოციალურად დაუცველი 
სტუდენტებისთვის 
არაფორმალური 
განათლების კურსების 
შეთავაზება 
 

2.2.3 მონაცემთა ბაზების 
ფორმირება/მონაცემთა მუდმივი 
განახლება 
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სტრატეგიული ამოცანა  
 3.1. დევნილების სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა  
 
 

დაგეგმილი საქმიანობა: 
3.4 ხონის მუნიციპალიტეტის სამხედრო დასახლებაში მცხოვრები დევნილების საცხოვრებელი 

პირობების გაუმჯობესება 

დაგეგმილი საქმიანობების დეტალური აღწერა:  

ხონის მუნიციპალიტეტის სამხედრო დასახლებაში მცხოვრები დევნილების საცხოვრებელი 

პირობების გაუმჯობესება 

პრობლემის დასაბუთება:  
 
ხონის მუნიციპალიტეტის დევნილთა ჩასახლებაში, სადაც 17 საცხოვრებელი კორპუსია განთავსებული,  
ცხოვრობს 600 დევნილი ოჯახი. საცხოვრებელ კორპუსებს წლების წინ ჩაუტარდა რესტავრაცია და 
დევნილებს გადაეცათ საკუთრებაში, საცხოვრებლების 95% დაკანონებულია და დევნილი ოჯახების 
საკუთრებას წარმოადგენს. ამჟამად დაწყებულია ამხანაგობების ჩამოყალიბება, რომლის მთავარი 
მიზანი დასახლებაში სხვადასხვა საბინაო თუ კორპუსის ირგვლივ ინფრასტრუქტურული პროექტების 
განხორციელებაა, რომელიც უნდა მოხდეს ადგილობრივი თვითმმართველობისა (80%) და დევნილთა 
სამინისტროს (20%) დაფინანსებით (არსებული პრაქტიკა უკვე დანერგილია ქ. ქუთაისში და ქ. 
წყალტუბოში). მიუხედავად არსებული პრაქტიკისა, ამ ეტაპზე ხონის მუნიციპალიტეტს არ აქვს 
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდამჭერი პროგრამა, რაც მერიას სამართლებლივ საფუძვლებს 
მისცემს, დასახლებაში განახორციელოს საჭირო ინფრასტრუქტურული პროექტები. როგორც ჩვენთვის 
ცნობილია მიმდინარეობს ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამის  შემუშავება, რომელიც უახლოეს 
პერიოდში წარედგინება საკრებულოს დასამტკიცებლად. 
 
დღეის მდგომარეობით უპირველესი პრობლემა არის დასახლებაში არსებულ 5 საცხოვრებელ 
კორპუსზე წყალშემკრები ღარების სრული ან ნაწილობრივი დაზიანება, რომელიც იწვევს დევნილთა 
საცხოვრებელი კორპუსის მთლიანად დანესტიანებას და საცხოვრებელ ბინებში გაუსაძლის ხდის 
ცხოვრებას, ასევე 4 საცხოვრებელ კორპუსს ნაწილობრივ ესაჭიროება დაზიანებული ფასადის აღდგენა, 
რათა აფხაზეთიდან დევნილ ოჯახებს შეექმნას სრულფასოვანი საცხოვრებელი პირობები. 
 

სტრატეგიული მიზანი  1 - ხონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოწყვლადი 
ჯგუფებისთვის ინკლუზიური გარემოს შექმნა   
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აქტივობები სერვისის მიწოდებისთვის:  
 
 დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები მობინადრეების ინფორმირებულობა ბინათმესაკუთრეთა 

ამხანაგობების შესახებ და მხარდაჭერა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების დაფუძნებაში;  
 ბინათმესაკუთრე ამხანაგობების შექმნა;  
 ფინანსური რესურსის მოძიება (მუნიციპალიტეტი 80%,  დევნილთა სამინისტრო 20%);  
 საცხოვრებელი კორპუსების საჭიროების შესაბამისი, ხარჯთაღრიცხვის შედგენა და 

პროექტირებაზე ტენდერის გამოცხადება;  
 იურიდიული პირების  შერჩევა  ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შესასრულებლად 

 
ინდიკატორები: 

• დაფუძნებული ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების რაოდენობა; 
• რეაბილიტირებული კორპუსების რადენობა;  
• შერჩეული იურიდიული პირების რაოდენობა; 
• მოგვარებული პრობლემების, განხორციელებული პროექტების რაოდენობა 
• გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო პირობების ოჯახთა რაოდენობა 

 
მოსალოდნელი შედეგი: 

 
 დევნილთა დასახლებაში შექმნილია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები 
 დევნილები ჩართულნი არიან თავიანთ ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარებაში 
 დევნილ ოჯახებს შექმნილი აქვთ სრულფასოვანი საყოფაცხოვრებო პირობები 
 მაცხოვრებლებს გააზრებული აქვთ საერთო ქონების მოვლა-პატრონობის პასუხისმგებლობა 

 
სავარაუდო ბიუჯეტი და დაფინანსების წყაროები 
 
დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა 8 000 ლარი 
 
N 

Description/აღწერილობა 
Unit Cost* 
ერთ. ფასი  

Number/  
რაოდენობა 

Total Cost 
ჯამი 

1. პროექტირება 500 2 1 000 

2 სამუშაოების წარმოება 
(წყალშემკრები ღარების 
მოწესრიგება) 

5 500 1 5 500 
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3 სამუშაოების წარმოება 
(დაზიანებული ფასადების 
არდგენა) 

1 500 1 1 500 

 საერთო ჯამი   8 000 ლ 

 
დაფინანსების შესაძლო წყარო: 
• ხონის მუნიციპალიტეტი  80% 
• დევნილთა სამინისტრო 20% 

 
სერვისით მოსარგებლეთა (ბენეფიციართა)  რაოდენობა და კატეგორია  

 

# მომხმარებელთა 
კატეგორია 

რაოდენობა 
გათვალისწინებული დახმარება 
მომსახურება 

შენიშვნა 

1. 
 

დევნილები  600 
 

რეაბილიტირებული 
კორპუსები   

 

 

პასუხისმგებელი ორგანიზაცია/დაწესებულება:  
 

• ხონის მუნიციპალიტეტის მერია; მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური 
• დევნილთა სამინისტრო/ სამინისტროს შესაბამისი სამსახურები 
• ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები 

 
 
 
 
 
 
სტრატეგიული ამოცანა  1.3 
ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის ეფექტური სოციალური სერვისების შემუშავება  
 
 
დაგეგმილი საქმიანობა: 
სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების 
გაძლიერება.  

სტრატეგიული მიზანი  1 - ხონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოწყვლადი 
ჯგუფებისთვის ინკლუზიური გარემოს შექმნა   
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დაგეგმილი საქმიანობების დეტალური აღწერა:  
ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იმ ოჯახების დახმარება და ხელშეწყობა, 
სადაც სოციალური მომსახურების სააგენტოს ხონის რაიონული განყოფილების, როგორც 

მეურვეობისა და მზრუნველობის ტერიტორიული ორგანოს მიერ განხორციელდა სახელმწიფო 

ზრუნვიდან ბიოლოგიურ ოჯახში არასრულწლოვანი ბავშვების რეინტეგრირება. 
 
პრობლემის დასაბუთება 

ხონის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე არიან ოჯახები, სადაც მძიმე სოციალური, 
ეკონომიური, ფსიქოლოგიური თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო მოხდა არასრულწლოვანი ბავშვების 
ბიოლოგიურ ოჯახებიდან გამოყვანა და სახელმწიფო ზრუნვაში (მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, 
მინდობით აღზრდა) დროებით განთავსება. 

ვინაიდან არასრულწლოვანი ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებს არ შესწევთ უნარი სრულად 
დააკმაყოფილონ არასრულწლოვანი ბავშვების ძირითადი საჭიროებები, რაღაც პერიოდის 
განმავლობაში ბავშვები იზრდებიან სახელმწიფო ზრუნვაში (მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, მინდობით 
აღზრდა) ბიოლოგიური ოჯახიდან მოშორებით. თუმცა, ამ დროის განმავლობაში მეურვეობისა და 
მზრუნველობის ორგანო ცდილობს სახელმწიფო ზრუნვაში განთავსებულ ბავშვებს ჰქონდეთ 
ხელშეწყობა, რათა კვლავ შეინარჩუნონ ჯანსაღი ურთიერთობა ბიოლოგიურ ოჯახთან. 

არასრულწლოვანი ბავშვების ჭეშმარიტი ინტერესებიდან გამომდინარე, აქტიურად მიმდინარეობს 
ბიოლოგიური ოჯახების გაძლიერება, რათა მოხდეს ბავშვების ოჯახებში დაბრუნება/რეინტეგრაცია. 
თითოეულ რეინტეგრირებულ ბავშვზე სახელმწიფოს მიერ ყოველთვიურად გაიცემა 90 ლარი. როდესაც 
ბიოლოგიურ ოჯახი გაძლიერდება და დამოუკიდებლად შეძლებს არასრულწლოვანი ბავშვის 
აღზრდა/განვითარებას და უსაფრთხო გარემოს შექმნას, შესაძლებელი ხდება რეინტეგრაციის დახურვა.   
თუმცა ხონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ოჯახებში დღემდე არსებობს სხვადახვა პრობლემები და ვერ 
ხდება არასრულწლოვანი ბავშვების ყველა საჭიროების სრულად დაკმაყოფილება. აქედან 
გამომდინარე, ბიოლოგიური ოჯახები საჭიროებენ გაძლიერებას და დახმარებას.  

მათი ძირითადი საჭიროებებია: 

 ოჯახების გაძლიერება; 
 ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება; 
 საზოგადოებაში ინტეგრაცია 

 
აქტივობები სერვისის მიწოდებისთვის:  

• ბიოლოგიური ოჯახის შესწავლა; 
• საჭიროებების გამოკვეთა/დაზუსტება; 
• საჭიროებიდან გამომდინარე დახმარების გაწევა 
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ინდიკატორები 
 პროექტი მოიცავს ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ოჯახებს, სადაც 

განხორციელდა ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრაცია; 
 სარგებელს მიიღებს არანაკლებ ორი რეინტეგრირებული ოჯახი; 
 არასრულწლოვანი ბავშვების რაოდენობა 3 (სამი)  

 
მოსალოდნელი შედეგი: 

 
პროექტის განხორციელების შედეგად  ხონის მუნიციპალიტეტში მოხდება სახელმწიფო ზრუნვიდან 
დაბრუნებული ბავშვების ბიოლოგიური ოჯახების გაძლიერება და ხელშეწყობა, რათა შექმნილ იქნეს 
არასრულწლოვანი ბავშვებისათვის უსაფრთხო, კეთილსაიმედო გარემო და ბავშვები დაცული იყვნენ 
ყოველგვარი სახის ძალადობისა და უგულებელყოფისაგან. ამასთანავე, შემცირდება რისკი, რათა 
თავიდან ავიცილოთ რეინტეგრირებული ოჯახებიდან ბავშვების სახელმწიფო ზრუნვაში ხელახალი 
განთავსება.  
 
სავარაუდო ბიუჯეტი და დაფინანსების წყაროები: 

 
დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა - 6 000  ლარი 
დაფინანსების შესაძლო წყარო: ხონის მუნიციპალიტეტის მერია 
 

1. საჭიროების შემთხვევაში პირუტყვის შეძენა - წლიური 1 500 ლარის ოდენობით; 
2. ან საჭიროების შემთხვევაში დახმარების გაწევა - წლიური 1 500 ლარის ოდენობით; 
3. ან ყოველთვიური თანხის გაცემა, ვაუჩერის გაცემა თითოეულ ბავშვზე 60 ლარის ოდენობით 
(წლიური 720 ლარი); 
4. ან ყოველთვიური თანხის გაცემა ოჯახზე 100 ლარის ოდენობით (წლიური 1 200 ლარი). 

 
 

წლიური ბიუჯეტი 

N საჭიროება ოჯახზე ბავშვზე ყოველთვიური წლიური შენიშვნა შენიშვნა 

,,1“ შენაძენი 2 3 - 2*1500ლ=3 000ლ   

,,2“ გაწ. დახმ. 2 3 - 2*1500ლ=3 000ლ   

,,3“ თანხა ბავშვზე 2 3 60 3*12თვე*60ლ= 
2 160ლ 
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,,4“ თანხა ოჯახზე 2 3 100 2*12 თვე*100ლ= 
2 400ლ 

4 560  

 
სერვისით მოსარგებლეთა (ბენეფიციართა)  რაოდენობა და კატეგორია 

 

# მომხმარებელთა კატეგორია რაოდენობა 
გათვალისწინებული 
დახმარება 

შენიშვნა 

1. 
 

რეინტეგრირებული ბავშვების 
ბიოლოგიური ოჯახები 

2 ოჯახი 
 

ყოველვიური/ყოველწლიური 
ფულადი დახმარება; 

 

2 სახელმწიფო ზრუნვიდან 
ბიოლოგიურ ოჯახში 
რეინტეგრირებული ბავშვები 

3 ბავშვი ყოველვიური/ყოველწლიური 
ფულადი დახმარება; 

 

პოტენციური ბენეფიციარები, რომელთა ოჯახებშიც შეიძლება განხორციელდეს რეინტეგრაცია 

3 ხონის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე 
რეგისტირებული ოჯახები, 
რომელთა ბავშვები 
განთავსებული არიან 
სახელმწიფო ზრუნვაში 

2 ოჯახი ყოველვიური/ყოველწლიუ
რი ფულადი დახმარება; 

 

4 სახელმწიფო ზრუნვაში 
განთავსებული ხონის 
მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე 
რეგისტირებული ბავშვები 

5 ბავშვი ყოველვიური/ყოველწლიუ
რი ფულადი დახმარება; 

 

 სულ: 8 ბავშვი 

4 ოჯახიდან 

  

 
პასუხისმგებელი ორგანიზაცია/დაწესებულება 
ხონის მუნიციპალიტეტი, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 
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საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა, ყოფილ მსჯავრდებულთა და მათი ოჯახების ფსიქო-
სოციალური რეაბილიტაციის და   ეკონომიკური გაძლიერების პროგრამებში ჩართვის ხელშეწყობა.   
 

დაგეგმილი საქმიანობა: 
საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა, ყოფილ მსჯავრდებულთა და მათი ოჯახების ფსიქო-
სოციალური რეაბილიტაციის და   ეკონომიკური გაძლიერების პროგრამებში ჩართვის ხელშეწყობა.  
 
დაგეგმილი საქმიანობების დეტალური აღწერა:  

1.1.5. საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა  და ყოფილ მსჯავრდებულთა და მათი ოჯახების 
ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის და ეკონომიკური გაძლიერების პროგრამებში ჩართვის 
ხელშეწყობა 
 
პრობლემის დასაბუთება 

ადგილობრივი სოციალური პოლიტიკის დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში, ზრუნვის 
პოლიტიკის ტრადიციული ჯგუფების პარალელურად იკვეთება სხვადასხვა სოციალური ჯგუფი, 
რომლის მოწყვლადობის ხარისხი ძალიან მაღლია და ასეთი ოჯახების დახმარების საკითხი და მათ 
მიმართ მიზნობრივი სახელმწიფო პოლიტიკის აუცილებლობა  უდიდეს სახელმწიფოებრივ ამოცანას 
წარმოადგენს. ასეთი ჯგუფების რანგში შეიძლება განვიხილოთ მსჯავრდებულები (ან ყოფილი 
მსჯავრდებულები)  და მათი ოჯახები; ასევე მიგრანტები (რომელთაც უკონტროლო მიგრაციის და ამ 
კატეგორიის მოქალაქეების დაცვის მექანიზმების შეზღუდულობის გამო) ოჯახის წევრებთან ერთად 
ხშირად უმძიმესი ფსიქოემოციური, მატერიალური პრობლემების წინაშე დგებიან.  
 
ხონის მუნიციპალიტეტში, სოციალური სამსახურის პირველადი მოკვლევით, ასევე პრობაციის 
ბიუროსგან მიღებული ინფორმაციით, ასეთი ოჯახების რიცხვი საკმაოდ დიდია და მათი ნაწილი 
სხვადასხვა სოციალურ პროგრამების ბენეფიციარიცაა, თუმცა ადგილობრივი რესურსები მათი  
საჭიროებების დაკმაყოფილებისათვის ძალიან მცირეა.  ამ ეტაპზე იკვეთება სოციალური გაძლიერების 
საჭიროების მქონე  როგორც დაბრუნებული მიგრანტები - 15-მდე მოქალაქე, ასევე ყოფილი 
მსჯავრდებულები - დაახლოებით 40 ბენეფიციარი და მათი ოჯახის წევრები. (ბენეფიციართა 
კატეგორიის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მათ გარკვეულ ნაწილს არ აქვს არც სურვილი, არც უნარები, 
ჩაერთოს რესოციალიზაციის პროგრამებში). 
 
უნდა ითქვას, რომ საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგიის  ერთ-ერთ ამოცანად არის 
დასახული ყოფილ მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია. ამ კუთხით ხორციელდება სხვადასხვა 

სტრატეგიული მიზანი  1 - ხონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოწყვლადი ჯგუფებისთვის 
ინკლუზიური გარემოს შექმნა   
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სახელმწიფო პროგრამები, მემორანდუმების საფუძველზე ერთმანეთთან თანამშრომლობის და 
ინფორმაციის გაცვლის ვალდებულება აქვს სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებას, კერძო კომპანიებს, 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს. თუმცა, სამწუხაროდ, ამ 
სისტემაში ნაკლებად მოიაზრება ადგილობრივი ხელისუფლება, რომელმაც სინამდვილეში ყველაზე 
კარგად უწყის მსგავსი ოჯახების საჭიროებები და შეუძლია შუამავალი რგოლის ფუნქციის შესრულება 
სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებსა და ბენეფიციარებს, ადგილობრივ და საერთაშორისო დონორ 
ორგანიზაციებს შორის. 
 
მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის პროგრამების მიზანია 
სასჯელაღსრულების დაწესებულებებიდან გათავისუფლებული პირების რეაბილიტაციის ხელშეწყობა 
და მათი დაბრუნება საზოგადოების სრულუფლებიან წევრებად. პროგრამის კიდევ ერთი მიზანი 
განმეორებითი დანაშაულისგან საზოგადოების დაცვაა. პროგრამაში ყოფილი მსჯავრდებულები, მათ 
შორის, არასრულწლოვნები არიან ჩართული. იუსტიცის მინისტრის, თეა წულუკიანის განცხადებით, ამ 
პროგრამებში ჩართული ყოფილი პატიმრების 97%-ს დანაშაული აღარ ჩაუდენია. 
 
ხონის ადგილობრივი ხელისუფლების ძალისხმევით მოხდა არასამთავრობო ორგანიზაცია 
„აფხაზინტერკონტის“ დაინტერესება და თანამშრომლობის დამყარება. ორგანიზაცია პარტნიორებთან 
ერთად ახორციელებს სახელმწიფო პროგრამას პროექტების - "ყოფილი პატიმრების გაძლიერება" და 
"საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების"  სახით.  

პროექტი "ყოფილი პატიმრების გაძლიერება" ყოფილი ან ამჟამად პატიმრობაში მყოფი მოქალაქეების, 
პატიმართა ოჯახის წევრებისა და პრობაციონერების გადამზადებას, პროფესიული  უნარ-ჩვევების  
განვითარებას,  დასაქმებას, საოჯახო ბიზნესის ჩამოყალიბებაში ხელშეწყობას და მათი ჯანმრთელობის 
დაცვას გულისხმობს. 
 
 "საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების" სახელმწიფო პროგრამის 
მიზანს წარმოადგენს ემიგრაციაში არალეგალურად მყოფი სამშობლოში დაბრუნებული საქართველოს 
მოქალაქეების რეინტეგრაციის წარმატებით უზრუნველსაყოფად, ისეთი სერვისების შექმნა და 
განვითარება, რომლებიც აღნიშნული ჯგუფის წარმომადგენლებს დაეხმარება საზოგადოებაში 
ხელახალი ინტეგრაციის პროცესში.  
 
თვითმმართველობის მონაწილეობა მოცემულ პროგრამაში განაპირობებს მის პოპულარიზაციას, თემის 
ინფორმირების და კონსულტირების, ადმინისტრირების ახალ რესურსებს, რადგან 
თვითმმართველობის მიმართ დიდია ბენეფიციარების ნდობა და მათი მოტივაცია, ჩაერთონ ამ 
პროგრამებში  და პასუხისმგებლობა, შეასრულონ პროექტით აღებული ვალდებულებები, ბევრად მეტი 
იქნება თვითმმართველობასთან უშუალო თანამშრომლობის მეშვეობით. 
 
ასევე ხელშეწყობილი იქნება სახელმწიფო პროგრამის სოციალური სამართლიანობის პრინციპით 
განხორციელება, ხელმისაწვდომობა იმ ბენეფიციარებისათვის, ვისთვისაც სასიცოცხლოდ 
მნიშვნელოვანია მასში მონაწილეობა.    
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აქტივობები სერვისის მიწოდებისთვის:  
 
 შეხვედრების ორგანიზება პროვაიდერ ორგანიზაციასა და მუნიციპალიტეტის  

ადმინისტრაციული   ერთეულის ხელმძღვანელებთან, პრობაციის  სამსახურისა  და  სოციალური  
მომსახურების  სააგენტოს  მუშაკებთან,   ინფორმირება პროექტის მიზნებსა და ამოცანებზე;     

 ბენეფიციარების მოძიებისთვის თვითმმართველობის პერსონალის მომზადება და თემში 
შესაბამისი მოკვლევის ჩატარება ბენეფიციარების იდენტიფიცირებისათვის საინფორმაციო 
მასალების დარიგება და ინფორმაციის გავრცელება თემში; 

 ბენეფიციარების მოტივაციის და პასუხისმგებლობის ამაღლება,  მათთან სოციალურ მუშაკის  
ინდივიდუალური მუშაობის პროცესის ხელშეწყობა ბენეფიციარის საჭიროებების კვალიფიციური 
შეფასებისა და შესაბამისი სერვისების განსაზღვრისათვის; 

 პროვაიდერი ორგანიზაციის მიერ სერვისების მიწოდების პროცესსის ადმინისტრირების 
ხელშეწყობა; 

 საგანმანათლებლო ტრენინგები (პოზიტიური მშობლობა, კონფლიქტის მართვა, ჯანსაღი 
ცხოვრების წესი, აგრესიის მართვა და სხვა.); 

 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები, პროფესიული განათლება, დასაქმება, სამუშაო ადგილების 
ორგანიზება); 

 ბენეფიციარებისთვის მნიშვნელოვანი   სოციალური უნარების -განვითარება; 
 ბენეფიციარების  ოჯახების სოციალურ- ეკონომიკური მდგომარეობის  მონიტორინგი; 
 სამოქალაქო ფორუმის მოწყობა პროექტის შედეების პრეზენტაციისთვის 

 
ინდიკატორები: 
 პროგრამებში  (დაბრუნებულ მიგრანტთა, ყოფილ მსჯავრდებულთა) ჩართული ბენეფიციარების 

რაოდენობა; 
 ბენეფიციარების მიერ გავლილი ტრენინგების რაოდებობა; 
 გადაჭრილი სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები; 
 ბენეფიციარების აქტიური მონაწილეობა თემის ცხოვრებაში 

 
მოსალოდნელი შედეგი: 
პროგრამაში - "საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარება"  
თვითმმართველობის ჩართვა - მოხდება  იდენტიფიცირებულ დაბრუნებულ მიგრანტთა მხარდაჭერა  
და ისეთი სერვისებით უზრუნველყოფა, როგორიცაა: აეროპორტში დახვედრა განსაკუთრებული 
საჭიროების მქონე პირთათვის, სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტების უზრუნველყოფა, 
სოციალური პროექტების დაფინანსება გრანტის მეშვეობით, სამუშაოს მაძიებელთათვის პროფესიული 
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გადამზადება და სხვა., რითიც განუხრელად გაიზრდება მათი ინტეგრაცია ადგილობრივ თემში და 
ამაღლდება მათი ოჯახების კეთილდღეობის ხარისხი; 
 
სერვისით მოსარგებლეთა რაოდენობა და კატეგორია 
საგრანტო პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ  საქართველოს მოქალაქეები ან მოქალაქეობის 
არმქონე პირები (საქართველოში მუდმივად ცხოვრების ნებართვით),  რომლებიც: 

 საზღვარგარეთ იმყოფებოდნენ ერთ წელზე მეტი ვადით არალეგალურად, ან საზღვარგარეთ 
ჰქონდათ განაცხადი თავშესაფრის მიღებაზე, ან  სარგებლობდნენ თავშესაფრით; 

 სამშობლოში დაბრუნებიდან 1 წლის განმავლობაში დარეგისტრირდებიან „საქართველოში 
დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის 
მიზნით. 

2. თვითმმართველობის ჩართვა პროგრამაში "ყოფილი პატიმრების გაძლიერება" პროვაიდერ 
ორგანიზაციასა და პრობაციის ბიუროსთან თანამშრომლობით მიიღებენ  ფსიქოსოციალური 
მომსახურების სერვისებს; ჯანმრთელობის პრობლემები მოუგვარდება  მიწოდებას ყველაზე მოწყვლად  
ჯგუფებს;   ბენეფიციარები მიიღებენ  პროფესიული უნარებს და დასაქმებიან; გაუმჯობესდება 
არაფორმალური განათლება/ტრენინგებით; ყოფილი მსჯავრდებულის ოჯახის წევრები  მიიღებენ 
იურიდიული დახმარებას; თვითმმართველობა უზრუნველყოფს მიმღები ბენეფიციარების მოძიებას და 
საშუამავლო რგოლის ფუნქციას სერვისის მიმწოდებელ ორგანიზაციასა და ბენეფიციარს შორის, მათ 
შორის კომუნიკაციისა და თანამშრომლობის უზრუნველყოფას. 

განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანიზაცია/დაწესებულება 
ხონის მუნიციპალიტეტი, ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციები, სოციალური მომსახურების  
სააგენტო, პრობაციის ბიურო. 
 
სავარაუდო ბიუჯეტი და დაფინანსების წყაროები 
დაფინანსების  ოდენობა პირობითად 12 000 (თორმეტი ათასი) ლარამდე. შესაძლო დაფინანსების 
წყაროები არიან დონორი ორგანიზაციები. 
 

# მომხმარებელთა 
კატეგორია 

რაოდენ. 
გათვალისწინებული 
დახმარება 
(მომსახურება) 

ბიუჯეტი 
პასუხისმგებელი 
ორგანიზაცია 

შენიშვნა 

1.  დაბრუნებული 
მიგრანტები 
 და მათი ოჯახის 
წევრები 
 

  
6 

სამედიცინო 
მომსახურებითა და 
მედიკამენტების 
უზრუნველყოფა, 
სოციალური 

   
2 000 

 
„აფხაზინტერკ.” 
 
ადგილობრივი 
თვითმმართვ. 
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პროექტების 
დაფინანსება 
გრანტის მეშვეობით, 
სამუშაოს 
მაძიებელთათვის 
პროფესიული 
გადამზადება, 
აეროპორტში 
დახვედრა 
განსაკუთრებული 
საჭიროების მქონე 
პირთათვის. 
 

 

2 

   
პრობაციონერებ
ი და ყოფილი 
მსჯავრდებულე
ბი 
მათი ოჯახის 
წევრები 

  
35 

საჭიროებათა 
კვლევის 
საფუძველზე 
ტრენინგების, 
პროფესიული 
გადამზადების 
კურსების ჩატარება; 
ფსიქოლოგიური და 
იურიდიული 
კონსულტაცია 
სამუშაო გრანტები 

  10 000 „აფხაზინტერკონტი“ 
 
ხონის 
მუნიციპალიტეტის 
მერია 
 

 

 
განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანიზაცია/დაწესებულება 
 
ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური, 
„აფხაზინტერკონტი.” 
 
 
 
 
 
1.6 სტრატეგიული ამოცანა  
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება; ძალადობის პრევენცია 
 

სტრატეგიული მიზანი  1 - ხონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოწყვლადი 
ჯგუფებისთვის ინკლუზიური გარემოს შექმნა   
 



                             

 

17 

 

დაგეგმილი საქმიანობა: 
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის სერვისების მიწოდება 
 
დაგეგმილი საქმიანობების დეტალური აღწერა:  
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის სერვისების მიწოდება 
 
პრობლემის დასაბუთება 
ხონის მუნიციპალიტეტში სოციალური პოლიტიკის დაგეგმვისას იკვეთება ერთ-ერთი სოციალურად 
ყველაზე მოწყვლადი კატეგორია ოჯახში ძალადობის მსხვერპლების სახით. მიუხედავად იმისა, რომ ამ 
კატეგორიის ბენეფიციართა რაოდენობა დიდი არ არის, მათი მოწყვლადობის ხარისხი იმდენად 
მაღალია, რომ დღის წესრიგში დგება მათ მიმართ ადგილობრივი მიზნობრივი პროგრამების მიმართვის 
აუცილებლობა. 
 
მიუხედავად იმისა, რომ კანონით სოციალური მომსახურების საგენტოს აქვს ვალდებულება, მოხდეს 
ძალადობრივი ოჯახების მართვა და რისკ-ჯგუფის ბენეფიციართა მიმართ ძალადობის პრევენცია, ამ 
ეტაპზე სოციალური მუშაკების ინტერვენცია შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როცა ოჯახში არის 
არასრულწლოვანი და ოჯახის სხვა წევრებს მიმართ მათი დახმარება მხოლოდ კონსულტაციის 
სერვისით შემოიფარგლება. 
 
მერიის სოციალური სამსახურის ხელთ არსებული ინფორმაციით, ხონში  ძალადობის ოფიციალური 
სტატისტიკა საგანგაშო არ არის, მაგრამ შემთხვევების ძირითადი ნაწილი დამალულია და მათ შესახებ 
მხოლოდ სოციუმის ვიწრო წრეს აქვს ინფორმაცია. 
 
 შემთხვევების შესახებ ყველაზე ხშირად ინფორმაციას ფლობენ მერიის წარმომადგენლები 
ტერიტორიულ  ერთეულებში, მაგრამ მათ, უმეტესწილად, არ აქვთ სათანადო ინფორმაცია და 
კომპეტენცია თვითმმართველობის ფუნქციებზე და უფლებამოსილებაზე პრობლემასთან მიმართებაში 
და ვერ ახერხებენ დაზარალებულთათვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდებას, მათ გადამისამართებას 
პასუხისმგებელ უწყებებთან.  
 
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში გამოკვეთილია ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ნებაყოფლობითი უფლებამოსილება, გაატაროს დაზარალებულთა დაცვის, ძალადობის პრევენციის 
ღონისძიებები, რაც არსებული პრაქტიკით, ასახულია მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში. ძალადობის 
მსხვერპლის სტატუსის მქონე დაზარალებულები განსაკუთრებით მოწყვლადი არიან მაშინ, როცა 
ეწურებათ თავშესაფარში ყოფნის ვადა და სახელმწიფო პროგრამების არარსებობის გამო იძულებული 
არიან, ისევ ძალადობრივ გარემოში დაბრუნდნენ. 
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თვითმმართველობას აქვს პასუხისმგებლობა, გამოყოს რესურსები მოქალაქეთა ყველაზე მოწყვლადი 
კატეგორიის სოციალური დაცვისთვის, და, მიუხედავად ხონის ადგილობრივი ბიუჯეტის მწირი 
რესურსებისა, არის საჭიროება პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციების სერვისების  
პარალელურად მოხდეს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფა.  
 
აქტივობები სერვისის მიწოდებისთვის: 
 ძალადობის მსხვერპლთა იდენტიფიცირება 
 დაზარალებულთა დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფა (6 თვე) 
 ძალადობის მსხვერპლთათვის ფსიქოლოგიური და იურიდიული დახმარების, მათ შორის 

მსხვერპლის სტატუსის  მიღებაში დახმარება (პარტნიორი - ფონდი „სოხუმი“) 
 თვითმმართველობის პერსონალის კომპეტენციის ამაღლება ძალადობისგან დაცვის სახელმწიფო 

მექანიზმების თაობაზე 
  ოჯახში ძალადობისგან დაცვის რეფერალური მექანიზმის სუბიექტებთან თანამშრომლობა 
  ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ საინფორმაციო კამპანიებში მონაწილეობა 

 
ინდიკატორები: 
 სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა 
 ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრების რაოდენობა  
 ჩატარებული საკონსულტაციო შეხვედრების რაოდენობა 
 ძალადობის მსხვერპლთა უფრო მაღალი  თვითშეფასება და ახალი სოციალური  უნარები 

 
მოსალოდნელი შედეგი: 
გატარებული ღონისძიებების შედეგად ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის გატარებული იქნება 
სასიცოცხლოდ აუცილებელი ღონისძიება - მოძალადისაგან გარიდება. ფსიქოლოგიური და 
იურიდიული დახმარების სერვისების შედეგად გაუმჯობესდება მისი ფსიქო-ემოციური მდგომარეობა 
და გადაიჭრება  გარკვეული სამართლებრივი პრობლემები. 
 
შესაბამისი მხარდაჭერის შედეგად დაზარალებულები მიიღებენ ახალ პროფესიულ უნარებს, 
გაიუმჯობესებენ საკუთარ სოციალური მდგომარეობას, შესაძლებლობის ფარგლებში დასაქმდებიან  და  
გახდებიან შედარებით  თვითკმარები. გარდა ამისა, გაუმჯობესდება თვითმმართველობის პერსონალის 
(სოციალური სამსახურის თანამშრომლები, მერის წარმომადგენლები, ააიპების წარმომადგენლები) 
კვალიფიკაცია და ამაღლდება ცნობიერება თვითმმართველობის კომპეტენციას მიკუთვნებული 
საკითხების მიმართ ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებულ საკითხებში.  
 
სავარაუდო ბიუჯეტი და დაფინანსების წყაროები:  
დაფინანსების წყაროა ხონის მუნიციპალიტეტი; პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციები 
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სავარაუდო ბიუჯეტი და დაფინანსების წყაროები  
დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა 3000 ლარი.   
 
N 

Description/აღწერილობა 
Unit Cost* 
ერთ. ფასი  

Number/  
რაოდენობა 

Total Cost 
ჯამი 

1 დაზარალებულის ბინით 
უზრუნველყოფა 

100 Х 6 (თვე) 5 (სავარაუდო) 3 000 

2 ფსიქოლოგიური და 
იურიდიული დახმარება 

 პარტნიორი 
NGO 

 
საჭიროებისამებრ 

 კონტრიბუცია 

3 ტრენინგი  პარტნიორი NGO 1 კონტრიბუცია 

 ჯამი:    3 000 

 
სერვისით მოსარგებლეთა რაოდენობა და კატეგორია 

 

# მომხმარებელთა 
კატეგორია 

რაოდენობა 
გათვალისწინებული 
დახმარება 
(მომსახურება) 

შენიშვნა 

1.  ოჯახში  ძალადობის 
შედეგად 
დაზარალებულები 

5 (სავარაუდო) დროებითი საცხოვრისით 
უზრუნველყოფა 
  

 

 

 

ოჯახში  ძალადობის 
შედეგად 
დაზარალებულები და 
მათი ოჯახის წევრები  

15 
(სავარაუდო) 

ფსიქოლოგიური და 
იურიდიული დახმარება 

 

2 

 

თვითმმართველობის 
პერსონალი 

60 კვალიფიკაციის ამაღლება 
თვითმმართველობის 
კომპეტენციას 
მიკუთვნებულ საკითხებში 
ოჯახში ძალადობის 
პრობლემასთან მიმართებთ 

 

3 ადგილობრივი 
საზოგადოება 

1 000 ინფორმირება ოჯახშ 
ძლადობის პრობლემაზე, 
ძალადობისგან დაცვის 
მექანიზმებზე 
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განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანიზაცია/დაწესებულება 
 
ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური, 
ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციები. 
 

 
 
სტრატეგიული ამოცანა  
1.4  ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის ეფექტური სოციალური სერვისების შემუშავება  
 
 
დაგეგმილი საქმიანობა: 
1.4.2 სკოლამდელი აღზრდის  დაწესებულებების მოსწავლეებისთვის საჭირო სააღმზრდელო გარემოს 
შექმნა და  სათანადო ინვენტარით უზრუნველყოფა  
 
დაგეგმილი საქმიანობების დეტალური აღწერა:  
სკოლამდელი აღზრდის  დაწესებულებების მოსწავლეებისთვის საჭირო სააღმზრდელო გარემოს შექმნა 
და  სათანადო ინვენტარით უზრუნველყოფა 
 
პრობლემის დასაბუთება 
ხონის მუნიციპალიტეტში დღეის მდგომარეობით, 20 სკოლამდელი დაწესებულებაა, სადაც შესაბამის 
მომსახურებას იღებს 900-მდე აღსაზრდელი. საბავშვო ბაღების სერვისი  მთლიანად ადგილობრივი 
ბიუჯეტიდან ფინანსდება. მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს,  პერსონალის ხელფასს,  კვებასა და სხვა 
ხარჯებს, რაც 2018 წელს 970 000 ლარს შეადგენს.  
 
მუნიციპალიტეტი ყოველწლიურად ცდილობს ეტაპობრივად მოახდინოს როგორც ახალი ბაღების 
მშენებლობა, ისე არსებულის რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა. ამ კუთხით თვითმმართველობა 
აქტიურად თანამშრომლობს დონორებთან საბავშვო ბაღების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისა და 
მატერიალური ბაზის  განახლებისათვის. მიუხედავად ამისა, რამდენიმე საბავშვო ბაღი დღემდე 
საჭიროებს როგორც ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ჩატარებას, ასევე ინვენტარის 
განახლება/დამატებას. აღნიშნული პრობლემის გადაწყვეტისთვის ხორციელდება ააიპ „საბავშვო 
ბაღების გაერთიანებისა“ და ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის მჭიდრო თანამშრომლობა ცენტრალურ 
სახელისუფლებო სტრუქტურებთან დამატებითი რესურსების მოზიდვისათვის. 
 
ამ ეტაპზე, ხონის მერიის მიერ შესაბამისი მოკვლევებისა და კვალიფიციური სპეციალისტების 
შეფასების შედეგად, ყველაზე მეტი საჭიროება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების კუთხით 

სტრატეგიული მიზანი  1 - ხონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოწყვლადი 
ჯგუფებისთვის ინკლუზიური გარემოს შექმნა   
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იკვეთება   ხონის N1 საბავშვო ბაღში, რომელიც საჭიროებს სრულ რეაბილიტაციას და გოჩა-ჯიხაიშის 
ბაღში, სადაც აუცილებელია სამზარეულოსა და სველი წერტილების კეთილმოწყობა, რისთვისაც 
იგემება რეგიონალური განვითარების ფონდიდან თანხების მოპოვება. გარდა ამისა, იგეგმება სხვა 
საქმიანობაც სკოლამდელ დაწესებულებებში პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებისა და ჯანსაღი 
სააღმზრდელო გარემოს ხელშეწყობის კუთხით. 
 
გარდა ამისა, ხონის მუნიციპალიტეტი ცდილობს მაქსიმალურად გაითვალისწინოს ის სტანდარტები, 
რაც ასახულია მთავრობის დადგენილებაში „საბავშვო ბაგა-ბაღების სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების 
შესახებ ახალი ტექნიკური რეგლამენტი.“ ამ ეტაპზე სხვა კრიტერიუმების პარალელურად დაიწყება 
მუშაობა სკოლამდელ დაწესებულებებში მწვანე საფარის სტანდარტების დაცვის კუთხით. 
 
აქტივობები სერვისის მიწოდებისთვის:  
 ბაღებში საჭიროებების იდენტიფიცირება; 
 ხონის N1 და გოჩა ჯიხაიშის ბაღებში სარეაბილიტაციო სამუშაოების ორგანიზება და ჩატარება 
 საჭიროებების მქონე ბაღების ინვენტარით უზრუნველყოფა; 
 სკოლამდელი დაწესებლებების გამწვანების და სტანდარტებით გათვალისწინებული მწვანე 

საფარის   უზრუნველყოფა;  
 ტრენინგების ორგანიზება პედაგოგებისათვის 

 
ინდიკატორები: 

• რებილიტირებული ბაღების რაოდენობა - 2; 
• შეძენილი ინვენტარის სახეობა და რაოდენობა; 
• ახალი ინვენტარით აღჭურვილი ბაღების რაოდენობა; 
• სერვისით მოსარგებლე ბავშვების  რაოდენობა;  
• პედაგოგების კვალიფიკაციის ამაღლების ტრენინგების რაოდენობა; 
• ბაღებში დარგული მარადმწვანე მცენარეების რაოდენობა; 
• მშობლების კმაყოფილების ხარისხი  

     
                          

მოსალოდნელი შედეგი:  
ხონის მუნიციპალიტეტის 2 საბავშვო ბაღში გაუმჯობესდა ინფრასტრუქტურული გარემო, საჭიროების 
მქონე 3 ბაღი აღიჭურვა სტანდარტების შესაბამისი ინვენტარით. საქმიანობის შედეგად ბავშვები 
სკოლამდელ აღზრდას იღებენ ჯანსაღ და უსაფრთხო გარემოში. გაუმჯობესებულია პედაგოგების 
კვალიფიკაცია.  

 
სავარაუდო ბიუჯეტი და დაფინანსების წყაროები:  
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დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა - 435 000 ლარამდე. შესაძლო დაფინანსების წყაროები არიან 
რეგიონული განვითარების ფონდი, ხონის მუნიციპალიტეტი,  

N 
Description/აღწერილობა 

Unit Cost* 
ერთ. ფასი  

Number/  
რაოდენობა 

Total Cost 
ჯამი 

1 ინფრასტრუქტურის 
რეაბილიტაცია 

350 000 1 ბაღი  350 000 

2 სველი წერტილების 
რეაბილიტაცია 

50 000 1 ბაღი 50 000 

3 მწვანე საფარის 
უზრუნველყოფა 

ტრანპორტირება  

(ტენდერი) 

6 ბაღი  ტრანსპორტირება 

4 ტრენინგები 
პედაგოგებისთვის 

500 4 2 000 

5 ინვენტარით უზრუნველყოფა 11 000 3 ბაღი 33  000 

 ჯამი:   435  000 

 
სერვისით მოსარგებლეთა რაოდენობა და კატეგორია:  

# მომხმარებელთა 
კატეგორია 

რაოდენობა 
გათვალისწინებული 
დახმარება (მომსახურება) 

შენიშვნა 

1. ხონის N1 ბაღის და 
გოჩა ჯიხაიშს ბაღის 
აღსაზრდელები  

148  გაუმჯობესებული, ჯანსაღი 
და უსაფრთხო სასწავლო 
გარემო  

 

2 

 

პედაგოგები  40  გაუმჯობესებული, ჯანსაღი 
და უსაფრთხო სამუშაო 
გარემო, ტრენინგები 
კვალიფიკაციის ამაღლება 
 

 

3 

 

ირიბი ბენეფიციარები - 
მშობლები 

296 გაუმჯობესებული, ჯანსაღი 
და უსაფრთხო სასწავლო 
გარემო მათი 
პატარებისთვის 
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განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანიზაცია/დაწესებულება 
ხონის მუნიციპალიტეტი, ააიპ ,,საბავშვო ბაღების გაერთიანება“ 
 

 
 
სტრატეგიული ამოცანა  
 2.1. ხანდაზმულთა სოციალური ინკლუზია 

 
 
დაგეგმილი საქმიანობა: 
2.1 ხანდაზმულთა შინ მოვლის სერვისის დანერგვა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან 
თანამშრომლობით;  
 
დაგეგმილი საქმიანობების დეტალური აღწერა:  
ხონის მუნიციპალიტეტში ხანდაზმულთა შინ მოვლის სერვისის დანერგვა საზოგადოებრივ 
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით; 
 
პრობლემის დასაბუთება:  

ხონის მუნიციპალიტეტის ქალაქსა და ახლომდებარე სოფლებში ცხოვრობს 30-მდე მარტოხელა 
მოხუცი, რომლებიც მძიმე სოციალურ და საყოფაცხოვრებო პირობებში იმყოფებიან. ამასთანავე, 
მოხუცებს აქვთ ჯანმრთელობის მძიმე პრობლემები. მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტში 
არსებობს გარკვეული სოციალური პროგრამები, ბენეფიციართა ნაწილს ხელი არ მიუწვდებათ  
აღნიშნულ სერვისებზე. მათ უჭირთ დამოუკიდებლად გადაადგილება ზოგიერთ მათგანს არ ჰყავს 
ოჯახის წევრები და მათი სასიცოცხლოდ აუცილებელი პირობები დარღვეულია.    

მათი ძირითადი საჭიროებებია: 

 პირადი ჰიგიენის მოწესრიგება;  

 საცხოვრისის დასუფთავება; 

 ექიმის მომსახურება ბინაზე; 

 ელექტრო და სხვა ტექნიკური პრობლემების მოგვარება; 

 სათნოებისა და მადლიერების სახლების  საკვების ბინაზე მიტანის უზრუნველყოფა 

 

აქტივობები სერვისის მიწოდებისთვის:  
• მიკროავტობუსის შეძენა; 
• ბენეფიციარების შერჩევა (ბაზის შექმნა)  

სტრატეგიული მიზანი  1 - ხონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოწყვლადი 
ჯგუფებისთვის ინკლუზიური გარემოს შექმნა   
 



                             

 

24 

 

• აღჭურვილობის შეძენა (საცელავი, ხის მჭრელი, სილამაზის სალონის  ინვენტარი,წნევის 
აპარატი, შაქრის საზომი აპარატი, სპეც სამოსი და  სარეცხი და ჰიგიენურრი საშუალებები); 

• მოხალისეების შერჩვა 
• შტატების განსაზღვრა 

 
ინდიკატორები: 

 შინ მოვლის სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა; 
 შინ მოვლის სერვისის მიწოდებაში ჩართული პერსონალის რაოდენობა; 
 მარტოხელა მოხუცებთან განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა;  

 

სავარაუდო ბიუჯეტი და დაფინანსების წყაროები 
პროექტის სავარაუდო ბიუჯეტია  27 700 ლარი. 
 

 

N 
Description/აღწერილობა 

Unit Cost* 
ერთ. ფასი  

Number/  
რაოდენობა 

Total Cost 
ჯამი 

1. მიკროავტობუსის შეძენა 13 000 ლარი 1 
მიკროავტობუსი 

13 000 ლარი 

2. აღჭურვილობის შეძენა (საცელავი, ხის 
მჭრელი, სილამაზის სალონის  ინვენტარი, 
წნევის აპარატი, შაქრის საზომი აპარატი, სპეც 
სამოსი და  სარეცხი და ჰიგიენურრ 
საშუალებები) 

4 000 ლარი 1 4000 ლარი 

3. დასაქმებულ თანამშრომელთა  ხელფასი  5 000 ლარი 

 

12 თვე 5 000 ლარი 

 

4. საწვავი 5 500 ლარი 

 

12 თვე 5 500 ლარი 

 

5. სხვა ხარჯები 200 ლარი 12 თვე  200 ლარი 

 საერთო ჯამი    27 700 ლარი 
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მოსალოდნელი შედეგი:  
• მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ხანდაზმულების გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო და ჰიგიენური 

პირობები ხელს უწყობს ხანდაზმულების სიცოცხლის ხარისხის ამაღლებას; 
• მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 30-მდე მარტოხელა ხანდაზმულთათვის  ხელმისაწვდომია 

მუნიციპალური სერვისები;  
• ხონის მუნიციპალიტეტში განვითარებულია მოხალისეობრივი ინსტიტუტი ახალგაზრდების და 

საჯარო მოხელეთა ჩართულობით 
 
დაფინანსების შესაძლო წყარო:  
 ხონის მუნიციპალიტეტი; 
 საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები; 
 ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციები. 

 
სერვისით მოსარგებლეთა (ბენეფიციართა)  რაოდენობა და კატეგორია  

 

N მომხმარებელთა კატეგორია რაოდენობა გათვალისწინებული 
დახმარება 

შენიშვნა 

1. მარტოხელა  ხანდაზმულები 30 სამედიცინო მომსახურება, 
ყოფითი პირობების    
მოწესრიგება 

 

 

პასუხისმგებელი ორგანიზაცია/დაწესებულება:  
- ხონის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური; 
- ადგილობრივი საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, რომლებიც ხელს შეუწყობენ მოხალისეთა 

ქსელის ფორმირებას  
 
 

 

 
სტრატეგიული ამოცანა  
 1.1.3. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ინკლუზიური გარემოს შექმნის ხელშეწყობა 
 
 

სტრატეგიული მიზანი  1 - ხონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოწყვლადი 
ჯგუფებისთვის ინკლუზიური გარემოს შექმნა   
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დაგეგმილი საქმიანობა: 
1.1.3 გარემოს ადაპტირება (პანდუსების მოწყობა საზოგადოებრივ შენობებზე)   
 
დაგეგმილი საქმიანობების დეტალური აღწერა:  
გარემოს ადაპტირება (პანდუსების მოწყობა საზოგადოებრივ შენობებზე)   
 
პრობლემის დასაბუთება: 
 
ჯანდაცვის სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით ხონის მუნიციპალიტეტში - 1 055 შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირი ცხოვრობს. მუნიციპალიტეტის სოციალურ პაკეტში გათვალისწინებულია 
ერთჯერადი დახმარებები, გახსნილია დღის ცენტრი, სადაც 18 წლამდე შშმ ბავშვებს აქვს 
შესაძლებლობა მიიღონ მათთვის საჭირო სერვისები.  
 
მუნიციპალიტეტისათვის ჯერ კიდევ გამოწვევად რჩება შშმ პირებისათვის გარემოს ადაპტირება. 
შენობების რეაბილიტაციისას  გათვალისწინებულია პანდუსების მოწყობა, მაგრამ ჯერ კიდევ მწვავედ 
დგას შშმ პირებისათვის ხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის საკითხი, რათა მათ შეძლონ საზოგადოების 
თავშეყრის ადგილებში და კულტურულ დაწესებულებებში დაგეგმილ ღონისძიებებზე დასწრება.  იმის 
გამო, რომ მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული გარემო არ არის ადაპტირებული, შშმ პირების 
უმრავლესობა მოკლებულია თვითრეალიზებისა და სრულფასოვანი ცხოვრების შესაძლებლობებს. ეს კი 
იწვევს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებსა და საზოგადოების სხვა წევრებს შორის 
გაუცხოებას და ხელს უშლის მათ შემდგომ სოციალიზაცია.  
 
ხშირად შშმ პირების მხრიდან დაინტერესების არსებობის მიუხედავად ვერ ხერხდება მათი დასწრება 
ხონის თეატრსა და სამხატვრო სკოლაში გამართულ ღონისძიებებზე. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია 
მოხდეს ხონის თეატრისა და სამხატვრო სკოლის ადაპტირება, რათა ეტლით მოსარგებლე ადამიანებს 
ჰქონდეთ შესაძლებლობა მიიღონ მონაწილეობა ხონის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილ კულტურულ 
ღონისძიებებში. ტექნიკური თვალსაზრისით და სპეციალისტების პირველადი გამოკითხვით 
თეატრის მცირე დარბაზის შესასვლელისათვის და სამხატვრო სკოლისათვის პანდუსის მოწყობა არ 
წარმოადგენს მნიშვნელოვან დანახარჯს და ტექნიკურადაც შესაძლებელია.  
   
საქმიანობები: 
 არაადაპტირებული შენობებისათვის (ხონის თეატრი, სამხატვრო სკოლა) პანდუსის მოწყობის 

ნახაზის შექმნა; 
 ტექნიკური სამუშაოები პანდუსის მოწყობისათვის; 
 კულტურულ და სხვა ღონისძიებებში შშმ პირთა ჩართვა და მათი ინფორმირება; 
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ინდიკატორები: 
• ადაპტირებული შენობებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა; 
• ადაპტირებული შენობების რაოდენობა - 2; 

 
მოსალოდნელი შედეგი: 
 ინფრასტრუქტურული გარემოს ადაპტირების შედეგად გაიზარდა შშმ პირების საზოგადოებრივ - 

კულტურულ აქტივობებში ჩართულობა;  
 გაუმჯობესდა პირობები შშმ პირებისათვის  საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში მათი 

გადაადგილებისათვის  
 
სავარაუდო ბიუჯეტი და დაფინანსების წყაროები 
 
N 

Description/აღწერილობა 
Unit Cost* 
ერთ. ფასი  

Number/  
რაოდენობა 

Total Cost 
ჯამი 

1. პანდუსის მოწყობის 
სამუშაოები სამხატვრო სკოლა  

1 500 ლარი 

 

1  1 500 

2.  პანდუსის მოწყობის 
სამუშაოები თეატრისათვის  

1 500 ლარი  1 1 500 

 საერთო ჯამი    3 000  

 
დაფინანსების შესაძლო წყარო: 
• ხონის მუნიციპალიტეტი; 

 
სერვისით მოსარგებლეთა (ბენეფიციართა)  რაოდენობა და კატეგორია  

 

# მომხმარებელთა 
კატეგორია 

რაოდენობა 
გათვალისწინებული დახმარება 
მომსახურება 

შენიშვნა 

1. 
 

ხონის მუნიციპალიტეტში 
მცხოვრები  შშმ პირები  

1055 შშმ 
პირი  

 თეატრის და სამხატვრო სკოლის 
ადაპტირება, რაც მათ მისცემთ 
კულტურული ღონისძიებებზე 
დასწრების საშუალებას  
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პასუხისმგებელი ორგანიზაცია/დაწესებულება:  

- ხონის  მუნიციპალიტეტის მერია; 
- დონორი ორგანიზაცია, რომელიც ხელს შეუწყობს პროექტის განხორციელებას 

 
 
 
 

სტრატეგიული ამოცანა  
 1.1. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ინკლუზიური გარემოს შექმნის ხელშეწყობა  
 
 

დაგეგმილი საქმიანობა: 
1.1.1  შშმ პირთა საკურორტო-სარეაბილიტაციო მომსახურება  
 
პრობლემის დასაბუთება: 
 
ოფიციალური მონაცემებით ხონის მუნიციპალიტეტში - 18 წლამდე 55 შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირი ცხოვრობს. მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტში არსებობს გარკვეული დახმარებები 
შშმ პირთათვის (სოციალურ პაკეტში გათვალისწინებულია ერთჯერადი დახმარებები, ასევე გახსნილია 
დღის ცენტრი 18 წლამდე შშმ ბავშვებისთვის), დღემდე გამოწვევად რჩება შშმ პირთა საზოგადოებაში 
ინტეგრაციის საკითხი.  
 
გაეროს მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, 
განსაკუთრებით შშმ ბავშვები,  სახელმწიფოში „უჩინარი ადამიანები“ არიან. მათი უმრავლესობა 
ფინანსური სახსრების არქონის გამო მოკლებულია ბევრ სასიცოცხლოდ აუცილებელ პირობებს. ხშირია 
შემთხვევები, როცა შშმ პირები არასდროს გასულან ქალაქიდან და ზოგჯერ სახლიდანაც კი. მთელი 
რიგი საერთაშორისო დოკუმენტები და საქართველოში მოქმედი კანონები, მათ შორის გაეროს შშმ 
პირთა კონვენცია - მე-16, 26-ე მუხლები, ბავშვის უფლებების კონვენცია 31-ე მუხლი, საქართველოს 
კანონი „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ“ აღიარებს შშმ პირთა 
აბილიტაცია/რეაბილიტაციის უფლებას და აღნიშნავს, რომ სახელმწიფო მუდმივად უნდა ზრუნავდეს 
და ხელს უწყობდეს შმმ პირთა სოციალურ ინკლუზიას საზოგადოებაში.  
 
საქართველოს რამდენიმე მუნიციპალიტეტში, ძირითადად დიდ ქალაქებში შშმ პირთა 
აბილიტაცია/რეაბილიტაციისთვის დანერგილია შშმ პირთათვის ზაფხულის სეზონზე საკურორტო 
მომსახურების პრაქტიკა. აღსანიშნავია, რომ ეს სერვისი ერთი მხრივ უზრუნველყოფს შშმ პირთა 

სტრატეგიული მიზანი  1 - ხონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოწყვლადი 
ჯგუფებისთვის ინკლუზიური გარემოს შექმნა   
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რეაბილიტაციას, მეორე მხრივ ხდება მათი სოციალიზაცია გარემოში. ისინი აღარ არიან „უჩინარი 
ადამიანები.“ მათ უჩნდებათ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სურვილი, ხდება შშმ პირთა 
საზოგადოებაში ინტეგრირება.  
 
აღნიშნული სერვისის დანერგვით და 18 წლამდე შშმ ბავშვებისთვის ზემოაღნიშნული სერვისის 
შეთავაზებით, ხონის მუნიციპალიტეტი იქნება ერთგვარი მაგალითი და სტიმულის მიმცემი სხვა 
მუნიციპალიტეტებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ სერვისი წელიწადში ერთხელ შესრულდება, ის 
გრძელვადიან ეფექტს იძლევა. შშმ პირებისთვის უდავოდ დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ მათზე 
ზრუნავენ და ფიქრობენ. აღნიშნული სერვისის განხორციელება უდავოდ შეუწყობს ხელს იმას, რომ შშმ 
პირებმა თავი იგრძნონ საზოგადოების ღირსეულ და სრულიფლებიან წევრებად.  
 
   
საქმიანობები: 
 18 წლამდე შშმ ბავშვების რაოდენობის დაზუსტება; 
 ბენეფიციართა კრიტერიუმების განსაზღვრა;  
 სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება; 
 ტენდერის გამოცხადება;  
 სერვისის განხორციელება; 
 სერვისის მონიტორინგი; 
 სერვისის შეფასება 

 
ინდიკატორები: 
• მუნიციპალიტეტში დანერგილი ახალი, გრძელვადიანი ეფექტის მქონე სოციალური სერვისი; 
• სერვისით მოსარგებლე შშმ პირების რაოდენობა - 15; 
• შშმ პირთა დამხმარე პირთა რაოდენობა - 15 

 
მოსალოდნელი შედეგი: 
 მუნიციპალიტეტში დანერგილია ახალი, გრძელვადიანი ეფექტის მქონე სოციალური სერვისი;  
 მოხდება  18 წლამდე შშმ პირების რეაბილიტაცია/აბილიტაცია; 
 საზოგადოებრივ ცხოვრებაში შშმ პირთა ჩართულობის გაზრდა;  
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სავარაუდო ბიუჯეტი და დაფინანსების წყაროები 
 
N 

Description/აღწერილობა 
Unit Cost* 
ერთ. ფასი  

Number/  
რაოდენობა 

Total Cost 
ჯამი 

1. საკურორტო მომსახურება 30 ლარი 30 ადამიანი* 7 
დღე 

6 300 

      საერთო ჯამი    6 300  

 
დაფინანსების შესაძლო წყარო: 
• ხონის მუნიციპალიტეტი 

 
 
სერვისით მოსარგებლეთა (ბენეფიციართა)  რაოდენობა და კატეგორია  

 

# მომხმარებელთა 
კატეგორია 

რაოდენობა 
გათვალისწინებული დახმარება 
მომსახურება 

შენიშვნა 

1. 
 

18 წლამდე შშმ პირები  15 ადამიანი   დასვენება/აბლიტაცია-
რეაბილიტაცია 

 

2.  შშმ პირთა დამხმარე 
პირები 

15 ადამიანი    

 

პასუხისმგებელი ორგანიზაცია/დაწესებულება 
- ხონის  მუნიციპალიტეტის მერია; 
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სტრატეგიული ამოცანა  
1.4.1  ბავშვებში დაავადებათა პრევენციის მიზნით სათანადო სამედიცინო პროგრამების 
განხორციელების ხელშეწყობა  
 
 

დაგეგმილი საქმიანობა: 
1.4.1  ბავშვებში დაავადებათა პრევენციის მიზნით სათანადო სამედიცინო პროგრამების 
განხორციელების ხელშეწყობა  
 
დაგეგმილი საქმიანობების დეტალური აღწერა:  
ბავშვებში დაავადებათა პრევენციის მიზნით სათანადო სამედიცინო პროგრამების განხორციელების 
ხელშეწყობა, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ჰელმინთოზის და სხვა ინფექციური 
დაავადებების შესახებ 
 
პრობლემის დასაბუთება: 
 
ადგილობრივი სოციალური პროგრამების  (სოციალური დაცვა, ჯანდაცვა, განათლება) კუთხით 
მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს მოქალაქეების ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებებს, მათ შორის  
ადგილობრივი ხელისუფლების ინტერვენციას სოციალურად საშიში დაავადებების პრევენციის, 
მათთან ბრძოლის კუთხით. საქართველოში სოციალურად საშიში დაავადებების ნუსხაში საგანგაშო 
ნიშნულს მიაღწია ჰელმინთოზის პრობლემამ. 
 
გასულ წელს ხონის მუნიციპალიტეტში ორგანიზაცია „მწვანე რეგიონების“ პროექტის ფარგლებში 
ჩატარებულმა კვლევებმა ცხადყო, რომ გამოკვლეული ბავშვების 80%-ს აღმოაჩნდა ჰელმინთოზი და 
საჭიროებდა შესაბამის მკურნალობას. პროექტმა აჩვენა პრობლემის ირგვლივ ინფორმაციის 
გავრცელების, შესაბამისი ღონისძიებების უფრო ფართოდ გაშლის აუცილებლობა. ცხადი გახდა, რომ 
მიუხედავად იმისა, სახელმწიფო პროგრამები ფარავს ჰელმინთოზის კვლევებს, ადგილობრივი 
ხელისუფლების შესაბამისი პოლიტიკის გარეშე, რაც მოიცავს  ინფორმაციის გავრცელებას, გარკვეულ 
ლოკაციებში გამოკვლევების ერთდროული ჩატარებისა და შესაბამისი დროული მკურნალობის 
მონიტორინგს, ძნელი იქნება პრობლემასთან მიმართებით ხელშესახები  სოციალური ეფექტის მიღწევა. 
 

სტრატეგიული მიზანი  1 - ხონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოწყვლადი 
ჯგუფებისთვის ინკლუზიური გარემოს შექმნა   
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საქართველში აღწერილია 25 სახეობის ჰელმინთოზი, რომელიც ძირითადად გავრცელებულია 
ბავშვებში. ჰელმინთები ძალზე ადვილად გადადის ბავშვებიში პარაზიტის კვერცხებით, 
დაბინძურებული  ხელებით, საკვებით. ბავშვთა დაწესებულებებში- სათამაშოებით, ოჯახში სახმარი 
ნივთებით. პარაზიტების კვერცხები არიან გარემო ფაქტორების მიმართ გამძლეები. ექიმ-
სპეციალისტების დასკვნით  ჰელმინთებით დასნებოვნებამ გართულებულ შემთხვევაში  შესაძლოა 
ბავშვებში ფიზიკური და გონებრივი ჩამორჩენა გამოიწვიოს. 6 წლამდე ასაკის ბავშვები დაავადებულთა 
შორის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემად სახელდება. ექიმ-სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ 
დაუბანელი ხელები განსაკუთრებით  უწყობს ხელს ჰელმინთოზის  გავრცელებას. ხშირ შემთხვევში 
პრობლემას ამწვავებს  უფროსების ნაკლებად სერიოზული დამოკიდებულება ჰელმინთოზის მიმართ. 
 
ჰელმინთოზის  განკურნება დამოკიდებულია იმაზე თუ რა ეტაპზე იქნა აღმოჩენილი  დაავადება. 
ადრეულ ეტაპზე იგი ემორჩილება მედიკამენტოზურ მკურნალობას და საკმაოდ მარტივად ხდება 
განკურნება,  წინააღმდეგ შემთხვევაში საკმაოდ მაღალია ალბათობა რომ დაავადება გართულდეს და 
ფატალურადაც დასრულდეს (მათ შორის ზრდაზრული ასაკის პირებშიც). აღსანიშნავია ისიც, ქვეყანაში 
ამოქმედებულია სახელმწოფო პროგრამა, რაც ითვალისწინებს ბავშვეში ჰელმინთოზის 
დიაგნოსტირებას და მკურნალობას, თუმცა პროგრამის შესახებ ინფორმირება  მოსახლეობაში დაბალია.   
შესაბამისად, სასურველია მუნიციპალიტეტის მიერ პროგრამის შესახებ ინფორმაციის ფართოდ 
გავრცელება, სკოლამდელი დაწესებულებების თანამშრომლების, დაწყებითი კლასების პედაგოგების 
(კლასის დამრიგებლები) ინფორმირება.  ტრენინგების ჩატარება ხონის მუნიციპალიტეტის საბავშვო 
ბაღების აღმზრდელებთან, სკოლების პედაგოგებთან, სკოლებში სამეურვეო საბჭოს წევრებთან. 
პროგრამაში ბავშვთა სკოლამდელი და დაწყებითი კლასების მოსწავლეთა ჩართვა, გამოკვლევების 
ერთდროული ჩატარების ორგანიზება და ადმინისტრირება. 
  
აქტივობები სერვისის მიწოდებისთვის:  
 ჰელმინთოზის სახელწიფო პროგრამის პოპულარიზაცია; 
 სკოლამდელი დაწესებულებებისა და დაწყებითი კლასების მოსწავლეების პროგრამაში ჩართვა 
 სკოლამდელი დაწესებულებების აღმზრდელების დაწყებითი კლასების პედაგოგების 

ინფორმირება; 
 ტრენინგებისთვის შესაბამისი ფინანსური რესურსის მოძიება და ტრენინგების ჩატარება; 
 სერვისის მიმწოდებელი კვალიფიციური ორგანიზაციის მოძიება; 
 პროგრამის მონიტორინგიდა და შეფასების სისტემის შექმნა/განხორციელება; 

 
ინდიკატორები:  

• პროგრამაში  ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა (600 -800 ბავშვი); 
• ჩატარებული გამოკვლევების რაოდენობა; 
• ჩატარებული ტრენინგის რაოდენობა; 
• ინფორმირებული აღმზრდელების და მშობლების რაოდენობა 
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• გამოკვლევების შედეგად მიღებული  შედეგების რაოდენობა; 
• პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა თვისობრივი: მეორადი გამოკვლევების შედეგად 
ჰელმინთოზის  შემცირებული მასშტაბები 

 
მოსალოდნელი შედეგი:  
ხონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა ოჯახი, რომელთაც ჰყავთ 6 წლის მოზარდი 
ინფორმირებული იქნება სახელმწიფო პროგრამის შესახებ;  
პირები, რომლებსაც შეხება აქვთ 6 წლის მოზარდებთან საბავშვო ბაღების აღმზრდელები და 
დაწყებითი კლასების პედაგოგები, მიიღებენ ინფორმაციას ჰელმინთოზის შესახებ.  
ადრეულ ეტაპზე ჰელმინთოზის გამოსავლენად და მკურნალობისთვის მიზნით ჩატარდება 
ერთდროული გამოკვლევები, რაც პრობლემასთან ეფექტური ბრძოლისთვს ყველაზე მნიშვნელოვანია. 
მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 600-800 ბავშვს ზოგადად გაუმჯობესდა ჯანმრთელობის მდგომარეობა. 
ხელი შეეწყობა  დაავადების გავრცელების პრევენციას. 

 
სავარაუდო ბიუჯეტი და დაფინანსების წყაროები:  
დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა 2 000 (ორი ათასი)  ლარი. შესაძლო დაფინანსების წყაროები 
არიან ხონის მუნიციპალიტეტი და დონორი ორგანიზაციები. 
 

სავარაუდო ბიუჯეტი და დაფინანსების წყაროები  
დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა 1 450  ლარი.   
 
N 

Description/აღწერილობა 
Unit Cost* 
ერთ. ფასი  

Number/  
რაოდენობა 

Total Cost 
ჯამი 

1 საგანმანათლებლო 
ტრენინგები 

181. 25 8 ტრენინგი 1 450 ლარი 

2 საინფორმაციო ბუკლეტების 
მომზადება და გავრცელება 

0.55  1 000 ცალი 550 ლარი 

5 სხვა ხარჯი 50 1 50 

სულ:    2 000 
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სერვისით მოსარგებლეთა რაოდენობა და კატეგორია: 
 

# მომხმარებელთა 
კატეგორია 

რაოდენო
ბა 

გათვალისწინებუ
ლი დახმარება 
(მომსახურება) 

ბიუჯეტი 
პასუხისმგებ. შენიშვნა 

1  3-6 წლის 
მოზარდები 

800- მდე ჰელმინთოზის 
პროგრამაში ჩართვა, 
უფასო გამოკვლევები. 
მედიკამენტებით 
უზრუნველყოფა 

სახელმწიფო 
პროგრამა 

საზოგადოებრ
ივი ჯანდაცვა 

 

 

2 

სკოლამდელი 
დაწესებულებების 
და დაწყებითი 
კლასების 
მოსწავლეები 

300  ბენეფიციარების 
ტრანსპორტირება 
გამოკვლევების 
ჩასატარებლად 

 
ადგილობრი
ვი ბიუჯეტი 

ადგილობრ. 
ხელისუფლ.  

 

 

3        

მშობლები 90 საგანმანათლებლო 
ტრენინგები 
ჰელმინთოზის და 
სხვა ინფექც. 
დაავადებების შესახებ 
 

1 450 ლარი  პროვაიდერი 
ორგანიზაცია 

 
 

 
4 

 

ბაღები, სკოლები, 
აიპები 

 1000 
ცალი  

 საინფორმაციო 
ბუკლეტების 
მომზადება და 
გავრცელება, 
ჰელმინთ. და სხვა 
ინფექც. 
დაავადებების შესახებ 
ცნობიერების 
ამაღლების მიზნით 

550 ლარი პროვაიდერი 
ორგანიზაცია 

 

  
განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანიზაცია/დაწესებულება: ხონის მუნიციპალიტეტი, სერვისის 
მიმწოდებელი ორგანიზაცია,  სამედიცინო დაწესებულება. 
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სტრატეგიული ამოცანა  
1.1 დასვენებისა და გართობის ადგილების კეთილმოწყობა და თანამედროვე უფასო საკომუნიკაციო 
საშუალებებით აღჭურვა 

1.1.3. ახალგაზრდობაზე ორიენტირებული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების 
ხელშეწყობა.  

 
 

დაგეგმილი საქმიანობა: 
დასვენებისა და გართობის ადგილების კეთილმოწყობა და თანამედროვე უფასო საკომუნიკაციო 
საშუალებებით აღჭურვა, უფასო WI-FI-ი ქალაქის ცენტრალურ სკვერში; ახალგაზრდობაზე 
ორიენტირებული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა 

 
დაგეგმილი საქმიანობების დეტალური აღწერა:  

დასვენებისა და გართობის ადგილების კეთილმოწყობა და თანამედროვე უფასო საკომუნიკაციო 
საშუალებებით აღჭურვა, უფასო WI-FI-ი ქალაქის ცენტრალურ სკვერში; ახალგაზრდობაზე 
ორიენტირებული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა 

 
პრობლემის დასაბუთება  

ხონის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდული პროგრამები მოიცავს  განათლების, კულტურის, სპორტის, 
ახალგაზრდობის მიმართულებით არაერთ პროგრამას, რომლებიც ხელმისაწვდომია მუნიციპალიტეტში 
მცხოვრები ყველა მოზარდისთვის. ეს არის უფასო ლიტერატურული, სამუსიკო, ხატვის, ცეკვის, 
სპორტის ძალიან ბევრი სახეობის წრე, რომლებშიც ასობით ახალგაზრდა ღებულობს არაფორმალურ 
განათლებას. გარდა ამისა, ხდება ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა მათი უნარების 
განვითარების მიზნით. ეწყობა შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. ბოლო წლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 
კულტურის სახლის, სამუსიკო სკოლის, სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრის, სასპორტო და 
საჭადრაკო სკოლების შენობებს. მოეწყო სათადარიგო სპორტული მოედანი და 4 ახალი სკვერი ქალაქის 
ტერიტორიაზე. 

სტრატეგიული მიზანი  1 - ხონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოწყვლადი 
ჯგუფებისთვის ინკლუზიური გარემოს შექმნა   
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თუმცა, ხონში ახალგაზრდობის ყველაზე ხშირი თავშეყრის ადგილად მაინც ცენტრალური ბულვარი 
რჩება. ეს ადგილი ქალაქის წინა თაობებს კარგად ახსოვთ, როგორც მოვლილი, გამწვანებული, 
ატრაქციონებითა და სხვადასხვა გასართობი, მცირე სიმბოლური სკულპტურებით  დამშვენებული 
ბაღი, რომელიც დღეს  რეაბილიტაციას საჭიროებს.  

ბულვარში, რომელიც ისტორიულია და დიდი ტურისტული პოტენციალიც  გააჩნია,  დღეს არ არსებობს 
ატრაქციონები, დაზიანებულია სკამები, ბილიკები, მწვანე საფარი. აღსადგენია მცირე ამფითეატრი.  

საჭიროა ბულვარის რეაბილიტაცია და ე.წ. WI-FI სისტემით  აღჭურვა, რომ ახალგაზრდები გაერთონ 
მოწყობილ, სუფთა გარემოში. ქალაქის სტუმრებმა/ტურისტებმა სრულფასოვნად დაისვენონ და  
შეაფასონ ისტორიული ბულვარი, მისი არსი, დანიშნულება და მნიშვნელობა.  

 
საქმიანობები:  
 
ამოცანა 1.1 
 ფინანსური სახსრების მოძიება  და მიმართვა ბულვარის სარეაბილიტაციოდ; 
 შემორაგვა; 
 ბილიკების რეაბილიტაცია; 
 ამფითეატრის მოწყობა; 
 ატრაქციონების მონტაჟი; 
 მწვანე საფარის განახლება; 
 WI-FI-ის მონტაჟი 

 
ინდიკატორები: 
            

• კეთილმოწყობილი ტერიტორია, ფართობი  
• ჩატარებული სამუშაოების მოცულობა; 
• დამსვენებელთა რაოდენობა; 

 
მოსალოდნელი შედეგი: 
 
პროექტის განხორციელების შედეგად, გაიზრდება ბულვარში დამსვენებელთა რიცხვი. ქალაქის 
ცენტრში მოვიზიდავთ ტურისტებს. ბულვარი მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებისთვის თავშეყრის, 
დასვენებისა და გართობის საუკეთესო ადგილი გახდება, სადაც ნებისმიერი მოქალაქე დაისვენებს, 
გაერთობას და უფასო WI-FI სისტემით სარგებლობას შეძლებს. 
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სავარაუდო ბიუჯეტი და დაფინანსების წყაროები 
 
N 

Description/აღწერილობა 
Unit Cost* 
ერთ. ფასი  

Number/  
რაოდენობა 

Total Cost 
ჯამი 

1. ბულვარში ჩასატარებელი 
აღდგენითი 
ინფრასტრუქტურული 
სამუშაოები , ატრაქციონები 

900 000 ლარი 1  900 000 ლარი 

2.  WI -FI-ის მონტაჟი 500  1 500 

 საერთო ჯამი    900 500 

 
 
დაფინანსების შესაძლო წყარო: 
 მუნიციპალირი განვითარების ფონდი; 
 ხონის მუნიციპალიტეტი; 
 საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები; 

 
სერვისით მოსარგებლეთა (ბენეფიციართა)  რაოდენობა და კატეგორია  

 

 

 
 
 
 
 

 
პასუხისმგებელი ორგანიზაცია/დაწესებულება:  

- ხონის  მუნიციპალიტეტის მერია 
 
 
 
 
 
 

# მომხმარებელთა 
კატეგორია 

რაოდენობა 
გათვალისწინებული დახმარება 
(მომსახურება) 

შენიშვნა 

1. 
 

ახალგაზრდები, ქალაქის 
სტუმრები, ტურისტები 

10000 
მოქალაქე 
 

რეაბილიტირებული,  WI -FI-
ით აღჭურვილი სკვერი, 
გართობისა და 
დასვენებისათვის 
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2.1 ხანდაზმულთა სოციალური ინკლუზია  
 
 

დაგეგმილი საქმიანობა: 
2.2 ხანდაზმულთა და შშმ პირთა თავშესაფრის ორგანიზება 
 
დაგეგმილი საქმიანობების დეტალური აღწერა:  
ხანდაზმულთა და შშმ პირთა თავშესაფრის ორგანიზება 
 
პრობლემის დასაბუთება:  
ხონის მუნიციპალიტეტის დღის წესრიგში დგას არაერთ მოწყვლადი ჯგუფის საჭიროებებზე 
მორგებული პროგრამების შემუშავების საკითხი. ერთ-ერთ ასეთ ჯგუფს უსახლკარო ადამიანები 
წარმოადგენენ. მიუსაფარ ადამიანთათვის სადღეღამისო თავშესაფარის არსებობის აქტუალურობას ხაზს 
უსვამს, როგორც საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების (PIN, სამოქალაქო განვითარების 
ინსტიტუტი) მიერ ჩატარებული კვლევები, ასევე ხონის ადგილობრივი ხელისუფლების სოციალური 
სტრატეგიის დოკუმენტში აღნიშული საკითხის პრიორიტეტულად დასმა. ხონის მუნიციპალიტეტის 
სოციალური სტრატეგიის მიხედვით ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება მუნიციპალიტეტის 
ხანდაზმულთათვის და შშმ პირებისათვის მხარდამჭერი პროგრამების ნაკლებობა. საკითხის 
მოგვარებისათვის მუნიციპალიტეტში არსებობს პოლიტიკური ნება, თუმცა არასაკმარისი რესურსების 
გამო დღემდე ვერ ხერხდება სერვისის დანერგვა.  
 
პირველადი მონაცემებით, ხონსა და მიმდებარე სოფლებში სადღეღამისო საცხოვრისით 
უზრუნველყოფა, მათთვის ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებული პირობების შექმნა სასიცოცოხლოდ 
ესაჭიროება 40-მდე ადამიანს. მათ უმეტესობას ან საერთოდ არ აქვს საცხოვრისი, ან შენობა ავარიულ 
მდგომარეობაშია, საცხოვრებლად გამოუსადეგარია. ბენეფიციარებს უჭირთ დამოუკიდებლად 
გადაადგილება, დაქვეითებული აქვთ თავის მოვლის უნარები და საჭიროებენ მუდმივ 
მეთვალყურეობას,  განსაკუთრებით უმწეო მდგომარეობაში არიან ზამთრის პერიოდში,  ელემენტარული 
პირობების არქონის გამო. 
 
მოცემულ ეტაპზე არსებობს დონორების დაინტერესება აღნიშნული სერვისების დანერგვაში დახმარების 
გასაწევად (ამერიკიის საელჩო და ფრანგული არასამთავრობო ორგანიზაცია), რომლებიც მზად არიან 
გაიღონ ფინანასური რესურსები სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის. პროექტს სჭირდება 

სტრატეგიული მიზანი  1 - ხონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოწყვლადი 
ჯგუფებისთვის ინკლუზიური გარემოს შექმნა   
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თვითმართველობის მხარდაჭერა ფართის გამოყოფის და სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ერთი 
ნაწილის ორგანიზების საკითხში.  
                                                                                                                                       
აქტივობები სერვისის მიწოდებისთვის:  
 სამიზნე ჯგუფების მოძიება/კვლევა; 
 ფართის რეაბილიტაციის დაგეგმა (ხარჯთაღრიცხვა); 
 თვითმართველობიდ კონტრიბუციის განსაზღვრა;   
 დონორებთან ურთიერთობა და თავშესაფრის მოწყობის ხელშეწყობა; 
 სარეაბილიტაციაო სამუშაოების ჩატარება და ცენტრის აღჭურვა; 
 თავშესაფრის მუშაობის წესდების გაწერა; 
 სამოქმედო გეგმის შემუშავება; 
 კომისიის შექმნა და ბენეფიციართა შერჩევა; 
 მემორანდუმების გაფორმება ბენეფიციარებთან; 
 მომსახურების მიწოდება; 

 
ინდიკატორები:  

• რეაბილიტირებული ფართი - 100 კვ. მ;  
• სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა, პირველ ეტაპზე - 7; 

 
მოსალოდნელი შედეგი: 
მუნიციპალიტეტში დაინერგება ინოვაციური გრძელვადიანი სერვისი ყველაზე მოწყვლადი 
ბენეფიციარების კატეგორიისთვის; შექმნილია სათანაო გარემო და ყველა საჭირო პირობა ხონის 
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 6 მარტოხელა ბენეფიციარისთვის.  

 
სავარაუდო ბიუჯეტი და დაფინანსების წყაროები 
დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა 24 991  ლარი.  

 
 
N 

Description/აღწერილობა 
Unit Cost* 
ერთ. ფასი  

Number/  
რაოდენობა 

Total Cost 
ჯამი 

 ფართის რემონტი (კედლები, 
ჭერის იატაკის, კარ-
ფანჯრების დემონტაჯი) კარ-
ფანჯრების, იატაკის, 
ელექტროობის და სველი 
წერტილების მოწყობა, 

185 (1 მ2) ლარი 100 კვ. მ 18 500 ლარი 
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სამღებრო სამუშაოები.  

 8% ზედნადები  1 480 19 980 

 6%% გეგმიური დაგროვება  1 199 21 179 

 დ.ღ.გ.  3 812 24 991 

 საერთო ჯამი:    24 991 

 
 
დაფინანსების შესაძლო წყარო: 
• ხონის მუნიციპალიტეტი  
• საერთაშორისო დონორი ორგანიზაცია (აღმოსავლეთ ქვეყნების პარტნიორობის ორგანიზაცია - 

საფრანგეთი); 
• ხონის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სათნოების სახლი; 

 
პირდაპირი და ირიბი ბენეფიციართა რაოდენობა და კატეგორია  

 

# მომხმარებელთა 
კატეგორია 

რაოდენობა 
გათვალისწინებული დახმარება 
(მომსახურება) 

ბიუჯეტი 

1. 
 

ხანდაზმულები 
(უსახლკარო, მარტოხელა, 
ძალადობის მსხვერპლი) 

40 - ფართის 
სრული 
რეაბილიტაციის 
შემთხვევაში 
 

 იდენტიფიცირებული 
საჭიროებები 

 

2 მოსარგებლე ბენეფიციარები  6 სერვისის მიღება (საცხოვრისი, 
კვება, სამედიცინო მომსახურების 
მიღება) 

 

 

პასუხისმგებელი ორგანიზაცია/დაწესებულება 
- ხონის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სათნოების სახლი; 
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2.1 ხანდაზმულთა სოციალური ინკლუზია  
 
 
დაგეგმილი საქმიანობა: 
სოციალური საწარმოს დაფუძნება ააიპ „სათნოების სახლის“ ბალანსზე 
 
დაგეგმილი საქმიანობების დეტალური აღწერა:  
უფასო სასადილოს ბენეფიციართათვის სოციალური საწარმოს მოწყობა 
 
პრობლემის დასაბუთება:  
 
ხონის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი ბიუჯეტის რესურსები მაქსიმალურად არის მიმართული 
სოციალური პრობლემების მოგვარებაზე, თვითმმართველობა ყოველწლიურად აფინანსებს 250-ზე მეტ 
უკიდურეს სიღარიბეში მცხობრები პირის ყოველდღიურ ერთჯერად კვებას, რომელთაც ძალიან რთულ 
პირობებში უწევთ  საკუთარი თავის და საკუთარი ოჯახის წევრების გამოკვება. მიუხედავად ამისა, 
ჩატარებული კვალიფიციური კვლევები მოწმობენ, რომ არსებული სოციალური სერვისები არ არის 
საკმარისი და სრულად ვერ აკმაყოფილებს ბენეფიციართა საჭიროებებს.  
 
,,სათნოების სახლის“ უფასო სასდილოს ერთჯერადი კვების-მრავალჯერადი და მრავალკომპონენტიანი 
კვებით შეცვლა სასიცოცოხლოდ მნიშვნელოვანია. ხონის მუნიციპალიტეტის  სოციალური სტრატეგიის 
მიხედვით, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება მოწყვლადი ჯგუფებისათვის მხარდამჭერი 
პროგრამების ნაკლებობა, მათთვის მინიმალური ყოფითი პირობების შექმნა და სხვადასხვა სოციალური 
შინაარსის სერვისების დანერგვა. საკითხის მოგვარებისათვის მუნიციპალიტეტში არსებობს 
პოლიტიკური ნება, თუმცა არასაკმარისი რესურსების გამო დღმდე ვერ ხერხდება სოციალური საწარმოს 
სერვისის დანერგვა.  
 
ვფიქრობთ, შექმნილი რთული მდგომარეობიდან შეიძლება მოიძებნოს გამოსავალი. კერძოდ,  
სოციალური საწარმოს, სოცილური პურ-ფუნთუშულის საცხობის არსებობა ხონის  ,,სათნოების სახლის“ 
ბაზაზე მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს კვების რაციონს უფასო სასდილოთ მოსარგებლე 
ბენეფიციართათვის. გვექნება საკუთარი შემოსავალი და გვექნება საშუალება ეკონომიკური 
საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი სხვადასხვა პრობლემების მოსაგვარებლად მოვახმაროთ ჩვენი 
ბენეფიციარების ყოველდღიურ პრობლემათა მოგვარებას.    
 

სტრატეგიული მიზანი  1 - ხონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოწყვლადი 
ჯგუფებისთვის ინკლუზიური გარემოს შექმნა   
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მოცემულ ეტაპზე არსებობს დონორების დაინტერესება აღნიშნული სერვისების დანერგვაში დახმარების 
გასაწევად (ამერიკიის საელჩო და ფრანგული არასამთავრობო ორგანიზაცია), რომლებიც მზად არიან 
გაიღონ ფინანასური რესურსები სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის. თვითმართველობის 
კონტრიბუცია იქნება ფართი და სოციალური საწარმოს ასაშენებელი ღონისძიებების ერთი ნაწილი. 
 

აქტივობები სერვისის მიწოდებისთვის:  
 
 ფართის აშენება, მოძიება, რემონტის დაგეგმა (ხარჯთაღრიცხვა); 
 თვითმართველობასთან პროექტის წარდგენა და შეთანხმება პროექტის 

თანამონაწილეობისათვის; 
 დონორებთან ურთიერთობა და სოციალური საწარმოს მოწყობისათვის ხელშეწყობა. 
 სამუშაოების წარმოება და ცენტრის აღჭურვა საჭირო ინვენტარით; 
 საწარმოს პოპულარიზაცია; 
 სამოქმედო გეგმა; 
 კომისიის შექმნა (მენეჯმენტი); 
 მომსახურების მიწოდება; 

 
ინდიკატორები:  

• შეძენილი, რეაბილიტირებული ფართის მოცულობა -  
• სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა/ უფასო სასადილოს ბენეფიციარები - 140; 

 
მოსალოდნელი შედეგი: 
პროექტის შედეგად გაუმჯობესდება კვების რაციონი უფასო სასადილოს 140 იდენტიფიცირებული 
სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარისთვის.  

 
სავარაუდო ბიუჯეტი და დაფინანსების წყაროები 
დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა  14 725 ლარი.  

 
N 

Description/აღწერილობა 
Unit Cost* 
ერთ. ფასი  

Number/  
რაოდენობა 

Total Cost 
ჯამი 

1 შერეული ფართის აშენება 
(ლითონის კონსტრუქციია, 
შემინული) 

200 36 7 200 

2 8% ზედნადები  576 7 776 
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3 6%% გეგმიური დაგროვება  466 8 243 

 დ.ღ.გ.  1483 9 725 

4 საზელი მიქსერი (1 500ლ), 
მრავალიარუსიანი ორ 
ჟარომნიანი ღუმელი (3 555ლ) 

 1500+3500 5 000 

 საერთო ჯამი    14 725 ლარი  

 
 
დაფინანსების შესაძლო წყარო: 
• ხონის მუნიციპალიტეტი  
• საერთაშორისო დონორი ორგანიზაცია (აღმოსავლეთ ქვეყნების პარტნიორობის ორგანიზაცია - 

საფრანგეთი); 
• ხონის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სათნოების სახლი; 

 

პირდაპირი და ირიბი ბენეფიციართა რაოდენობა და კატეგორია  
 

# მომხმარებელთა 
კატეგორია 

რაოდენობა 
გათვალისწინებული დახმარება 

მომსახურება 
შენიშვნა 

1. 
 

სათნოების 
სახლის უფასო 
სასადილოს 
ბენეფიციარები 

140 
 

გაუმჯობესებული კვების 
რაციონი - ტკბილი, ვანილიანი 
ფუნთუშები, ლობიანი, 
ხაჭაპურიი.  

 

 

პასუხისმგებელი  ორგანიზაცია/დაწესებულება 

ხონის მუნიციპალიტტეტის „სათნოების სახლი“ 
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სტრატეგიული ამოცანა  
1.1. ხონის მერიის თანამშრომელთა ინსტიტუციური გაძლიერება; 
1.2. ხონის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეების ინფორმირებულობის გაზრდა 
 
დაგეგმილი საქმიანობა: 

 1.1. ხონის მერიის თანამშრომელთა ინსტიტუციური გაძლიერება; 
 1.2. ხონის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეების ინფორმირებულობის გაზრდა 
 
დაგეგმილი საქმიანობების დეტალური აღწერა:  
ხონის მერიის თანამშრომელთა ინსტიტუციური გაძლიერება; 
ხონის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეების ინფორმირებულობის გაზრდა 
 
პრობლემის დასაბუთება  
ხონის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსახლეობის დასახმარებლად, მათი სოციალური, 
ჯანმრთელობის, ეკონომიკური, ინფრასტრუქტურული პირობების გააუმჯობესებლად, 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, სპორტულ და კულტურულ ცხოვრებაში მათი ჩართულობის 
გაზრდის მიზნით არაერთი პროგრამა, პროექტი თუ სერვისი ფუნქციონირებს და ხორციელდება. 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტების მიერ ინტენსიურად ხდება სიახლეების გაშუქება 
ადგილობრივ მედიაში, კონტრაქტორ სააგენტოებში, მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ facebook-ის და 
ვებ გვერდებზე.  

მიუხედავად ამისა, კვალიფიციური არასამთავრობო ორგანიზაციების მონიტორინგის შედეგებით, ასევე 
PIN-ის დაკვეთით ჩატარებული „სოციალური სერვისების ხელმისაწვდმლობისა და საჭიროებების 
შესახებ“ კვლევის მიხედვით, ხონის მუნიციპალიტეტის პროგრამები/პროექტები/სერვისები  არ არის 
დაფუძნებული საჭიროებათა კვლევებზე, სამსახურებს არ გააჩნიათ სტატისტიკური ბაზები (ბაზები 
ძირითადად დგება ბენეფიციართა/მოქალაქეთა მომართვიანობის საფუძველზე), არ ხდება 
ინფორმაციის, პროგრამების, პროექტების  და ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი და ა.შ. აუცილებელია 
შესაბამისი ადამიანური და ფინანსური  რესურსის მოძიება, თანამშრომელთა გადამზადება, მათი 
კვალიფიკაციის ამაღლება, რათა აღნიშნული ხარვეზები აღმოიფხვრას და პროგრამები იყოს რეალურად 
საჭიროებებზე ორიენტირებული, მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებული.  

ჩატარებული კვლევით დასტურდება, რომ  ხონის მუნიციპალური პროგრამების/პროექტების 
/სერვისების ცნობადობის ხარისხი და მათ შესახებ მოსახლეობის  ინფორმირებულობა 
არადამაკმაყოფილებელია. შესამამისად, მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი მოკლებულია ყველა იმ 
სიკეთეს, რასაც მუნიციპალიტეტი გეგმავს და ახორციელებს. საჭიროა ინფორმირებულობის გაზრდა, 

სტრატეგიული მიზანი  2 - ხონის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის შედეგზე 
ორიენტირებული და ეფექტური სერვისების მიწოდება 
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რომ ნებისმიერი მოქალაქის პრობლემა და საჭიროება იქნას გათვალისწინებული და ყველამ  თანაბრად 
შეძლოს  მუნიციპალური სერვისებით სარგებლობა. 

საქმიანობები:  
 
ამოცანა 1.1 
 ადგილობრივ ბიუჯეტში ფინანსური სახსრების მოძიება და მიმართვა კადრების გასაძლიერებლად; 
 კვალიფიციური გადამზადების ცენტრის, სერვისის მიმწოდებელთა შერჩევა; 
 მერიის თანამშრომელთა გადამზადება/ ტრენინგ-სემინარების უზრუნველყოფა; 
 მონაცემთა ბაზების შექმნა; 
 საჭიროებების კვლევა; 
 ინფორმაციის გენდერულ ჭრილში დახარისხების მექანიზმის შემუშავება; 

 
ინდიკატორები: 

• გადამზადებული სპეციალისტების რაოდენობა; 
• ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა 
• მონაცემთა ბაზების რაოდენობა 

      
ამოცანა 1.2 

 
 მოქალაქეთა ინფორმირებისთვის საკონსულტაციო ცხელი ხაზის ამოქმედება; 
 ცხელი ხაზის ფუნქციონირებისათვის პასუხისმგებელი პირის მომზადება; 

 
ინდიკატორები: 

 
• მუნიციპალიური პროგრამების შესახებ ინფორმაციის მიმღებთა რაოდენობა  
• ცხელი ხაზის მეშვეობით გადაჭრილი საკითხების რაოდენობა; 
 

მოსალოდნელი შედეგი: 
პროექტის განხორციელების შედეგად გაიზრდება თანამშრომელთა კვალიფიკაცია, შეიქმნება 
სტატისტიკური ბაზები, მერიის პროექტები დაეფუძნება საჭიროებათა კვლევებს, რის შედეგადაც, 
მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული მოსახლეობის ინტერესები. ცხელი ხაზის ფუნქციონირება 
გაზრდის მოსახლეობის ინფორმირებულობას და მერიის სერვისების ხელმისაწვდომობას.  
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სავარაუდო ბიუჯეტი და დაფინანსების წყაროები:  
N 

Description/აღწერილობა 
Unit Cost* 
ერთ. ფასი  

Number/  
რაოდენობა 

Total Cost 
ჯამი 

1. თანამშრომელთა 
გადამზადება სამსახურებისა 
და ფუნქცია მოვალეობების 
მიხედვით  

 30   

2. საინფორმაციო ბანერების 
დამზადება - 12 ადმინისტ. 
ერთეულში განავსება 

40 ლარი  12  480  

3. ცხელი ხაზის ამოქმედება     

 საერთო ჯამი    480 

 
დაფინანსების შესაძლო წყარო: 
• ხონის  მუნიციპალიტეტი; 
 

სერვისით მოსარგებლეთა (ბენეფიციართა)  რაოდენობა და კატეგორია  
 

# მომხმარებელთა 
კატეგორია 

რაოდენობა 
გათვალისწინებული დახმარება 
მომსახურება 

შენიშვნა 

1. 
 

მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობა  
განურჩევლად ასაკისა, 
სქესისა, სოციალური 
სტატუსისა. 

დაახ. 27 000-
მდე 
მოქალაქე 
 

 კვალიფიკაციის 
ასამაღლებლად ტრენინგ-
სემინარების ორგანიზება, 
მუნიციპალიტეტში არსებული 
პროგრამების შესახებ 
მოქალაქეების 
ინფორმირებულობის გაზრდა 
 

 

 
პასუხისმგებელი ორგანიზაცია/დაწესებულება:  

- ხონის  მუნიციპალიტეტის მერია; 
- დონორი ორგანიზაცია, რომელიც ხელს შეუწყობს პროექტის განხორციელებას; 
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N სტრატეგიული 

მიზანი და 
ამოცანა 

აქტივობების 
დასახელება 

სამიზნე 
ბენეფიციარები 

ბენეფიციართა 
რაოდენობა 

განხორციელების 
ადგილი 

ბიუჯეტი დაფინანსების 
წყარო 

1  
სტრატეგიული 
მიზანი 1; 
ამოცანა 3.1 
 
 

ხონის 

მუნიციპალიტეტის 

სამხედრო 

დასახლებაში 

მცხოვრები 

დევნილების 

საცხოვრებელი 

პირობების 

გაუმჯობესება 

ხონის 
მუნიციპალიტეტის 
სამხედრო 
დასახლებაში 
მცხოვრები 
დევნილები 

600  ხონის 
მუნიციპალიტეტი 

8 000  ხონის 
მუნიციპალიტეტის 
მერია 

დევნილთა 
სამინისტრო/ 
სამინისტროს 
შესაბამისი 
სამსახურები 

2 სტრატეგიული 
მიზანი 1; 
ამოცანა 1.3 
 

სახელმწიფო 
მზრუნველობიდან 
ბიოლოგიურ ოჯახში 
რეინტეგრირებული 
ბავშვების ოჯახების 
გაძლიერება  

 

სახელმწიფო 
მზრუნველობიდან 
ბიოლოგიურ ოჯახში 
რეინტეგრირებული 
ბავშვების  ოჯახები  
 
 

ამ ეტაპზე 2 
ოჯახი, 3 ბავშვი  

ხონის 
მუნიციპალიტეტი  

6 000  ხონის 
მუნიციპალიტეტი 

 

3 სტრატეგიული 
მიზანი 1; 
ამოცანა 1.5  
 

საქართველოში 
დაბრუნებულ 
მიგრანტთა და ყოფილ 
მსჯავრდებულთა და 
მათი ოჯახების 

საქართველოში 
დაბრუნებული 
მიგრანტები და 
ყოფილი 
მსჯავრდებულები და 

6 ოჯახი - 
დაბრუნებული 
მიგრანტები 
 და მათი ოჯახის 
წევრები 

ხონის 
მუნიციპალიტეტი  

12 000  „აფხაზინტერკონტი“ 
 
ხონის 
მუნიციპალიტეტის 
მერია 
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ფსიქო-სოციალური 
რეაბილიტაციის და 
ეკონომიკური 
გაძლიერების 
პროგრამებში ჩართვის 
ხელშეწყობა 
 

მათი ოჯახები  
 

35 - 
პრობაციონერები 
და ყოფილი 
მსჯავრდებულები 
მათი ოჯახის 
წევრები  
 

 

 

 

 

4  
სტრატეგიული 
მიზანი 1; 
ამოცანა 1.6 
 

ქალთა მიმართ და 
ოჯახში ძალადობის 
მსხვერპლთა 
დახმარება; 
ძალადობის პრევენცია 
 

ხონის 
მუნიციპალიტეტში 
მცხოვრები ქალები  

5  - საჭიროების 
შემთხვევაში  

ხონის 
მუნიციპალიტეტი 

3 000 ხონის 
მუნიციპალიტეტი 

 

ფონდი „სოხუმი“ 
(კონტრიბუცია) 

5 სტრატეგიული 
მიზანი 1; 
ამოცანა 1.4 
 
 
 
 
 
 

გოჩა-ჯიხაიშის და #1 
საბავშვო ბაღის 
რეაბილიტაცია 

ხონის 
მუნიციპალიტეტში 
მცხოვრები 
სკოლამდელი 
აღზრდის 
დაწესებულებების 
ბენეფიციარები, 
ბავშვები 

148 - ბავშვები 
40 -პედაგოგი 
296 - მშობლები -
ირიბი 
ბენეფიციარები  

ხონის 
მუნიციპალიტეტი 

435 000 ხონის 
მუნიციპალიტეტი; 

რეგიონალური 
განვითარების 
ფონდი  

6   სტრატეგიული 
მიზანი 1; 
ამოცანა 1.2 
 
 

ხანდაზმულთა შინ 
მოვლის სერვისის 
დანერგვა 
საზოგადოებრივ 

მარტოხელა 
ხანდაზმულები  

27 700  ხონის 
მუნიციპალიტეტი 

 ხონის 
მუნიციპალიტეტის 
მერია 
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ორგანიზაციებთან 
თანამშრომლობით  

დონორი 
ორგანიზაციები  

7 სტრატეგიული 
მიზანი 1; 
ამოცანა 1.3 
 
 
 
 
 
 

შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე 
პირებისთვის 
ინკლუზიური 
გარემოს შექმნის 
ხელშეწყობა 

ხონის 
მუნიციპალიტეტში 
მცხოვრები შშმ 
პირები  

1 055 ხონის 
მუნიციპალიტეტი 

3 000 ხონის 
მუნიციპალიტეტის 
მერია 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სტრატეგიული 
მიზანი 1; 
ამოცანა 1.1  
 

შშმ პირთა 
საკურორტო-
სარეაბილიტაციო 
მომსახურება  

 

ხონის 
მუნიციპალიტეტში 
მცხოვრები 18 
წლამდე შშმ პირები 

15 შშმ პირი და 15 
თანმხლები პირი  

ხონის 
მუნიციპალიტეტი 

6 300 ხონის 
მუნიციპალიტეტის 
მერია  
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9  
სტრატეგიული 
მიზანი 1; 
ამოცანა 1.4.1   
 
 

ბავშვებში 
დაავადებათა 
პრევენციის მიზნით 
სათანადო 
სამედიცინო 
პროგრამების 
განხორციელების 
ხელშეწყობა  
 

3-6 წლამდე 
მოზარდები 
  
პედაგოგები 
მშობლები  

800 
 
 
300 
90 

ხონის 
მუნიციპალიტეტი 

2 000 ხონის 
მუნიციპალიტეტი, 
სერვისის 
მიმწოდებელი 
ორგანიზაცია,  
სამედიცინო 
დაწესებულება 

 

10 სტრატეგიული 
მიზანი 1; 
ამოცანა 1.3 
 

უსახლკაროთა 
თავშესაფრით 
უზრუნველყოფა  
 

უსახლკარო 
ადამიანები, მათ 
შორის 
მრავალშვილიანი 
ოჯახები, მარტოხელა 
მშობლები, ოჯახები, 
რომლებსაც ჰყავთ 
მცირეწლოვანი 
ბავშვები, 
შეზღუდული 
შესაძლებლობის 
მქონე ბავშვები  

არანაკლებ 5 
ოჯახი  

ხონის 
მუნიციპალიტეტი  

30 000 ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტი 
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11  
 
სტრატეგიული 
მიზანი 1; 
ამოცანა 1.1 და 
ამოცანა 1.1.3. 

- დასვენებისა და 
გართობის ადგილების 
კეთილმოწყობა და 
თანამედროვე უფასო 
საკომუნიკაციო 
საშუალებებით 
აღჭურვა 

- ახალგაზრდობაზე 
ორიენტირებული 
ინფრასტრუქტურული 
პროექტების 
განხორციელების 
ხელშეწყობა  

ახალგაზრდები, 
ქალაქის სტუმრები, 
ტურისტები 

10 000 ადამიანი ხონის 
მუნიციპალიტეტი  

900 500 ხონის 
მუნიციპალიტეტის 
მერია  

12 სტრატეგიული 
მიზანი 1; 
ამოცანა 2.1  

ხანდაზმულთა და შშმ 
პირთა თავშესაფრის 
ორგანიზება 

 

 

 

 

ხანდაზმულები 
(უსახლკარო, 
მარტოხელა, 
ძალადობის 
მსხვერპლი)  

40 ბენეფიციარი - 
ფართის სრულად 
რეაბილიტაციის 
შემთხვევაში  

ხონის 
მუნიციპალიტეტი  

 

24 991 ხონის 
მუნიციპალიტეტი  

საერთაშორისო 
დონორი 
ორგანიზაცია 
(აღმოსავლეთ 
ქვეყნების 
პარტნიორობის 
ორგანიზაცია - 
საფრანგეთი); 
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ხონის 
მუნიციპალიტეტის 
ა(ა)იპ სათნოების 
სახლი; 

13 სტრატეგიული 
მიზანი 1; 

ამოცანა 2.1 

უფასო სასადილოს 
ბენეფიციართათვის 
სოციალური საწარმოს 
მოწყობა   

 

 

 

 

სათნოების სახლის 
უფასო სასადილოს 
ბენეფიციარები, 
სოციალურად 
დაუცველები, შშმ 
პირები, მოხუცები, 
ქალები, მამაკაცები  

140 ბენეფიციარი  ხონის 
მუნიციპალიტეტი  

 

14 725 
ლარი  

ხონის 
მუნიციპალიტეტი  

საერთაშორისო 
დონორი 
ორგანიზაცია 
(აღმოსავლეთ 
ქვეყნების 
პარტნიორობის 
ორგანიზაცია - 
საფრანგეთი); 

ხონის 
მუნიციპალიტეტის 
ა(ა)იპ სათნოების 
სახლი 
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14 სტრატეგიული 
მიზანი 2; 

ამოცანა 1.1 და 
ამოცანა 1.2 

ხონის მერიის 
თანამშრომელთა 
ინსტიტუციური 
გაძლიერება; 

ხონის 
მუნიციპალიტეტის 
მოქალაქეების 
ინფორმირებულობის 
გაზრდა 

ხონის 
მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობა 

27 000-მდე 
ადგილობრივი 
მაცხოვრებელი  

ხონის 
მუნიციპალიტეტი  

 

480  ხონის 
მუნიციპალიტეტის 
მერია 
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