
დანართი 1

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2021 წლის 
სამოქმედო გეგმა

მიზანი 1. (სტარტეგიის მიზანი ) შეზრუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის სისტემური 
გარანტიების გაძლიერება და საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში 
მათი მონაწილეობის გაზრდა.

ამოცანა 1.1 შშმ პირების დამოუკიდებელი ხელშეწყობა და მისაწვდომობის გარანტიების 
გაძლიერება

 ამოცანის საბაზისო მაჩვენებელი: კანონი 
,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთა უფლებების შესახებ" 
ითვალისწინებს შშმ პირების 
მისაწვდომობის გარანტიების 
გაძლიერებას ადმინისტრაციულ და სხვა 
ღონისძიებების გატარების გზით 
ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე.

ამოცანის საბოლო მაჩვენებელი:                                                             
შშმ პირების მისაწვდობის 
გარანტიების გაძლიერების 
განხორციელება დაწყებულია 
ადმინისტრაციული და სხვა 
ღონისძიებების გატარებით

აქტივობა 1.1.1. შენობა-ნაგებობის მშენებლობისას და რეაბილიტაციისას ,,მისაწვდომობის 
ეროვნული სტანდარტების" ეფექტიანად განხორციელების მიზნით 
მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება
 შესრულების 

ვადა
დაფინანსების 
წყარო
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 2021-წლის მე-
4 კვარტალი

მუნიციპალიტეტის 
ადგილობრივი 
ბიუჯეტი

აქტივობა1.1.2. მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ადმინისტრაციული შენობების 
იდენტიფიცირების დაწყება, რომელიც შესაძლებელია დაექვემდებაროს 
ადაპტირებას
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 შესრულების 
ვადა

დაფინანსების 
წყარო

 
 

იდენტიფიცირებულია : ქალაქის ტერიტორიაზე 5 სკვერი.
 2021-წლის მე-

4 კვარტალი
ადგილობრივი 
ბიუჯეტი

ამოცანა 1.2. ამოცანის საბაზისო მაჩვენებელი:კანონი 
,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთა უფლებების შესახებ 
ითვალისწინებს შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა 
დამოუკიდებელი ცხოვრების 
მხარდასაჭერად სხვადასხვა სერვისების 
დანერგვას და განვითარებას

ამოცანის საბოლო მაჩვენებელი:                                                             
შშმ პირების მისაწვდობის 
გარანტიების გაძლიერების 
განხორციელება დაწყებულია 
ადმინისტრაციული და სხვა 
ღონისძიებების გატარებით
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ამოცანა 1.3. ამოცანის საბაზისო მაჩვენებელი:                                
კანონი ,,შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთა უფლებების შესახებ,, 
მუნიციპალიტეტის ორგანოებს 
დაწესებულებებს უსაზღვრავს 
ვალდებულებად, რომ ხელი შეუწყონ შშმ 
პირთა ადგილობრივი ორგანიზაციების 
საქმიანობას, რომლებშიც შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირები ან და მათი 
კანონიერი წარმომადგენლები, როგორც 
ორგანიზაციის წევრთა, ისე 
მმართველი/გადაწყვეტილების მიმღები 
ორგანოების წევრთა უმრავლესობას 
წარმოადგენენ და რომლებიც მუშაობენ 
შეზუდული შესაზლებლობის მქონე 
პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების 
გაუმჯობესების მიზნით.

ამოცანის საბოლო მაჩვენებელი:                                                             
შშმ პირების მისაწვდობის 
გარანტიების გაძლიერების 
განხორციელება დაწყებულია 
ადმინისტრაციული და სხვა 
ღონისძიებების გატარებით

აქტივობა 1.3.1. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების 
მოძიება/იდენტიფიცირება.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შშმ 
პირი მოქალაქების(მათ შორის შშმ პირის სტატუსის არმქონე პირების) აღმოჩენა 
და ბაზის წარმოება.
შშმ პირთა ინფორმაციული მხარდაჭერა.
შშმ პირთა სახელმწიფო და მუნიციპალური პროგრამებით სარგებლობის 
ხელშეწყობა.

  შესრულების 
ვადა

დაფინანსების 
წყარო

  2021-წლის მე-
2-3-4 
კვარტალი

ადგილობრივი 
ბიუჯეტი


