
მიზანი 1. 

ამოცანა 1.1. 

ამოცანის საბაზისო მაჩვენებელი: კანონი „შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ 

ითვალისწინებს შშმ პირების მისაწვდომობის გარანტიების 

გაძლიერებას ადმინისტრაციულ და  ადგილობრივ 

დონეზე

აქტივობა 

1.1.1

შესრულების 

ვადა

მუნიციპალიტეტის  

ბიუჯეტი
სხვა

0

აქტივობა 

1.1.2

        ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2021 წლის სამოქმედო გეგმა 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის სისტემური გარანტიების გაძლიერება და საზოგადოებრივი 

ცხოვრების ყველა სფეროში მათი მონაწილეობის გაზრდა

შშმ პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა და მისაწვდომობის გარანტიების გაძლიერება

ამოცანის საბოლოო მაჩვენებელი:                                                                    

შშმ პირების მისაწვდომობის გარანტიების გაძლიერების 

განხორციელება დაწყებულია ადმინისტრაციული ღონისძიებების 

გატარებით

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ადმინისტრაციული შენობების იდენტიფიცირების დაწყება, რომელიც 

შესაძლებელია დაექვემდებაროს ადაპტირებას 

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:    

იდენტიფიცირებულია   6  შენობა

დაფინანსების წყარო

 2021 წლის მე-3 

კვარტალი

 საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტებისა და მომსახურების, მათ შორის, საჯარო დაწესებულებებისა და  ფიზიკური 

გარემოს ხელმისაწვდომობის  უზრუნველყოფა.ახალი სამშენებლო ნორმების აღსრულების ზედამხედველობა 



შესრულების 

ვადა

მუნიციპალიტეტის  

ბიუჯეტი
სხვა

აქტივობა 

1.1.3

შესრულების 

ვადა

მუნიციპალიტეტის  

ბიუჯეტი
სხვა

ადგილობრივი 

ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო
აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:  ფიზიკურ გარემოში 

არსებული ბარიერების გამოვლენა და მათი აღმოფხვრის 

მიზნით წინადადებების შემუშავება.სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურის:  გაჩერებების, გადასასვლელების, 

გზაჯვარედინების ადაპტირება დადგენილი ნორმებისა და 

სტანდარტების შესაბამისად შშმ პირთათვის სპეციალური 

ადგილების გამოყოფა ავტოსადგომებზე. . 
2021 წლის მე-4 

კვარტალი

შენობა-ნაგებობების მშენებლობისას და  რეაბილიტაციისას  ,,მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების"ეფექტიანად 

განხორციელების მიზნით მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:   2 

(ორი)თანამშრომლის გადამზადება
2021 წლის მე-3 

კვარტალი

დაფინანსების წყარო



მიზანი 2. 

ამოცანა 2.1. 

ამოცანის საბაზისო მაჩვენებელი: მუნიციპალიტეტის 2021 

წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური 

პროგრამები, რომელიც ითვალისწინებს  შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდაჭერას

აქტივობა 

2.1.1.

შესრულების 

ვადა

მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტი
სხვა

83500

აქტივობა 

2.1.2

შესრულების 

ვადა

მუნიციპალიტეტის  

ბიუჯეტი
სხვა

10000 დონორი  

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის უფლებების დაცვის გარანტიები 

ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით

სოციალური დაცვის მუნიციპალური პროგრამებით სარგებლობის უზრუნველყოფა ინდივიდუალური საჭიროებების 

გათვალისწინებით

ამოცანის საბოლოო მაჩვენებელი:   შშმ პირის სოციალური დაცვის 

გარანტიების გაძლიერების განხორციელება.  

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარების პროგრამა

დაფინანსების წყარო

აქტივობის შეფასების ინდიკატორი:   ა) 0- დან 18 წლამდე 

ასაკის  შშმ  და დედ-მამით ობოლ პირთა დახმარების 

პროგრამით მოსარგებლეა 68   შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირი. ბ) უსინათლო (პირველი 

ჯგუფის) მქონე  პირები(40 ბენეფიციარი)   გ) დიალეზზე 

მყოფი მოქალაქეები (16 ბენეფიციარი )  

გ)სმენადაქვეითებული პირები (15 ბენეფიციარი) 
2021 წლის 1 

იანვრიდან 31 

დეკემბრამდე

შშმ პირთა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:  შშმ პირებისათვის 

დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა  (სასმენი 

აპარატი, ეტლი, სპეც.პეხსაცმელი და სხვა)

დაფინანსების წყარო

2021 წლის 1 

იანვრიდან 31 

დეკემბრამდე



აქტივობა 

2.1.3

შესრულების 

ვადა

მუნიციპალიტეტის  

ბიუჯეტი
სხვა

6500 ლარი

სახელმწიფო 

ვაუჩერული 

დაფინანსება

ამოცანა 2.2. 

ამოცანის საბაზისო მაჩვენებელი: მუნიციპალიტეტის 2021 

წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის 

დაცვის პროგრამები, რომელიც ითვალისწინებს  

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდაჭერას 

ადგილობრივ დონეზე

აქტივობა 

2.2.1.

შესრულების 

ვადა

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი: 15 არასრულწლოვანი 

შშმ პირი უზრუნველყოფილია დღის ცენტრის 

მომსახურებით

დაფინანსების წყარო

2021 წლის 1 

იანვრიდან 31 

დეკემბრამდე

ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური პროგრამებით სარგებლობის უზრუნველყოფა ინდივიდუალური საჭიროებების 

გათვალისწინებით

ამოცანის საბოლოო მაჩვენებელი:   შშმ პირების ჯანმრთელობის 

დაცვის გარანტიების გაძლიერება.

.ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის 

დაფინანსებისა და თანადაფინანსების პროგრამა  

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:   შესაძლებელი იქნება 

შშმ პირებისათვის  სამედიცინო თანადაფინანსების 

უზრუნველყოფა. დაფინანსების წყარო

პარტნიორი უწყება: ასოციაცია  "საქართველოს ქალები სიცოცხლისა და მშვიდობისათვის"

დღის ცენტრა(ა)იპ  ,,იმედი-3 ,, -ის თანადაფინანსება



მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტი
სხვა

228000

აქტივობა 

2.2.2

შესრულების 

ვადა

მუნიციპალიტეტის  

ბიუჯეტი
სხვა

22000

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა 

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:  პროგრამის 

ფარგლებში გათვალისწინებულია თირკმლის  დიალეზზე 

მყოფი მოქალაქეების დახმარება კერძოდ, 

ტრანსპორტირების ხარჯების დაფინანსება-  140ლარით.  

ყოველთვიურად სარგებლობს 16 ბენეფიციარი. 

დაფინანსების წყარო

2021 წლის 1 

იანვრიდან 31 

დეკემბრამდე

აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:   შესაძლებელი იქნება 

შშმ პირებისათვის  სამედიცინო თანადაფინანსების 

უზრუნველყოფა. 

2021 წლის 1 

იანვრიდან 31 

დეკემბრამდე


