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აბრევიატურები და აკრონიმები 

AIIB აზიის ინფრასტრუქტურის და საინვესტიციო ბანკი  

EU ევროკავშირი 

ESCP გარემოს დაცვის და სოციალური ვალდებულების გეგმა 
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ESS გარემოს დაცვის და სოციალური სტანდარტი 

GBV გენდერული ძალადობა 

GoG საქართველოს მთავრობა 

GRM საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმი  

IBRD რეკონსტრუქციის და განვითარების საერთაშორისო ბანკი 

ICT ინფორმირებისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგია 

ILO შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია  

LEPL საჯარო სამართლის იურიდიული პირი 

MIA საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

MoILHSA 
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო  

MoD საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 

Geostat საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 

PPE პერსონალური დაცვის აღჭურვილობა 

SBCC სოციალური და ქცევის შეცვლის კომუნიკაცია 

SEA სექსუალური ექსპლუატაცია და ძალადობა  

SH სექსუალური შევიწროვება  

SEP დაინტერესებული მხარის ჩართულობის გეგმა 

SESA დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 

SSA სოციალური მომსახურების სააგენტო 

TSA მიზნობრივი სოციალური დახმარება 

WHO მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია 
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1. შესავალი / პროექტის აღწერა 

მას შემდეგ რაც პირველად ჩინეთში, ჰუბეის პროვინციის ქალაქ იუჰანში, პირველ პაციენტებს 

ახალი COVID-19 (SARS-CoV-2) ვირუსით გამოწვეული დაავადება დაუდგინდათ, 2019 წლის 

დეკემბრიდან, აღნიშნული, მთელ მსოფლიოში, სწრაფად ვრცელდება. 2020 წლის მარტის 

დასაწყისიდან, ჩინეთის ფარგლებს გარეთ შემთხვევების რიცხვი ცამეტჯერ, ხოლო ზემოქმედების 

ქვეშ მოქცეული ქვეყნების რაოდენობა სამჯერ გაიზარდა. მთელ მსოფლიოში COVID-19-ის სწრაფი 

გავრცელების გამო 2020 წლის 11 მარტს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ გლობალური 

პანდემია გამოაცხადა. 2020 წლის 10 აპრილის მდგომარეობით, 210 ქვეყანაში ამ დაავადების 

18,824,259 შემთხვევა დაფიქსირდა და დაიღუპა,905 ადამიანი. საქართველოში, 2020 წლის 6 

აგვისტოს მდგომარეობით, COVID-19-ის 1206 შემთხვევა დაფიქსირდა. 987 ადამიანი 

გამოჯანმრთელდა და 17 ადამიანი გარდაიცვალა. 

მზარდი ეპიდემიური მდგომარეობის საპასუხოდ, ყველა სფეროში საგანგებო სიტუაციაზე 

რეაგირების მასშტაბების გაზრდის მიზნით და COVID-19-ის შიდა გავრცელების პრევენციისთვის 

საქართველოს მთავრობამ ჯერ კიდევ 2020 წლის იანვრის დასაწყისში უაღრესად მნიშვნელოვანი 

ნაბიჯები გადადგა. 2020 წლის 28 იანვარს გამოიცა საქართველოს მთავრობის პირველი 

განკარგულება - N164 „საქართველოში ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების აღკვეთის 

ღონისძიებებისა და ახალი კორონავირუსით გამოწვეული დაავადების შემთხვევებზე 

ოპერატიული რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ“, ამასთანავე შეიქმნა ეროვნული 

მრავალდარგობრივი კომიტეტი. საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული „საგანგებო 

სიტუაციაზე რეაგირების გეგმის“ მიხედვით, მკაფიოდ განისაზღვრა თითოეული დარგობრივი 

სამინისტროსა და სამთავრობო ორგანიზაციის როლები და პასუხისმგებლობები COVID-19-ის 

წინააღმდეგ რეაგირების თითოეული ეტაპისთვის. 

2020 წლის 21 მარტს, პარლამენტმა დაამტკიცა პრეზიდენტის ბრძანება მთელს ქვეყანაში საგანგებო 

მდგომარეობის გამოაცხადების შესახებ, რომელიც მიზნად ისახავდა კორონავირუსის 

გლობალური პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლას. ვირუსის გავრცელების შეკავების მიზნით მთელი 

ქვეყნის მასშტაბით მიღებულ იქნა მთელი რიგი არა-ფარმაცევტული ზომები. ეს ზომები 

თანმიმდევრულად მოიცავდა, თუმცა არ შემოიფარგლებოდა: ყველა საგანმანათლებლო 

დაწესებულების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების, მათ შორის სპორტული დარბაზების, 

მუზეუმებისა და თეატრების, სავაჭრო ცენტრების, მაღაზიების, ბარებისა და რესტორნების 

დახურვით. მკაცრი შეზღუდვები დაწესდა ტრანსპორტირებაზე, მათ შორის შეჩერდა საჰაერო და 

სარკინიგზო მიმოსვლა, ასევე დაიხურა საზღვრები მეზობელ ქვეყნებთან, სომხეთთან, 

აზერბაიჯანთან, თურქეთთან და რუსეთთან. გლობალური პრევენციული ღონისძიებების 

ფარგლებში, თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, რუსთავში, ფოთში, ზუგდიდსა და გორში ადამიანთა 

სკრინინგისა და დაავადების შემთხვევების ადრეული გამოვლენის მიზნით გაიხსნა საკონტროლო 

გამშვები პუნქტები. შემდგომში ამას მოჰყვა დამატებითი საკარანტინო ღონისძიებები, მათ შორის: 

აიკრძალა ფეხით ან სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილება კომენდანტის საათის დროს, 

დილის 09:00 საათიდან 06:00 საათამდე, 3-ზე  მეტი ადამიანის შეკრება, საზოგადოებრივ    

ღონისძიებებსა და სხვა მასობრივი ღონისძიებებზე დასწრება; სკოლებსა და უნივერსიტეტებს 

მოეთხოვათ ონლაინ და დისტანციური სწავლების მეთოდებზე გადასვლა. ასევე, 17 აპრილიდან 

ძალაში შევიდა ახალი გამკაცრებული ზომები, ნებისმიერი სახის ავტომობილის აკრძალვის 
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შესახებ, გარდა მიწოდების და სატვირთო სატრანსპორტო საშუალებისა. მთავრობის 

გადაწყვეტილებით, COVID-19-თან დაკავშირებული ყველა სამედიცინო დახმარება გახდა უფასო, 

მიუხედავად იმისა ფარავდა თუ არა ჯანმრთელობის დაზღვევა. 

ყველა უმნიშვნელო ბიზნესის დახურვამ, დაწესებულმა შეზღუდვებმა ქვეყნის შიგნით და მის 

ფარგლებს გარეთ მუშაობასა და მგზავრობაზე, საზღვრების დახურვამ და კომენდანტის საათის 

შემოღებამ გამოიწვია ეკონომიკური აქტივობისა და ზრდის შენელება, რაც შედეგად სიღარიბისა 

და უმუშევრობის რისკებს ზრდის.  

მყისიერი სოციალური დაცვის ღონისძიებების არარსებობის გამო, რომლებიც მიმართულია 

ყველაზე დაუცველი პირების დასაცავად, სარწმუნოა რომ COVID-19-ით გამოწვეული კრიზისი 

მოსალოდნელია იქცეს ისეთ კრიზისად, რომელიც არაპროპორციულ ზემოქმედებას მოახდენს იმ 

შინამეურნეობებზე, რომლებსაც უმუშევრობის პრობლემების დასაძლევად არ გააჩნიათ შესაბამისი 

ალერტნატიული სტრატეგიები ან უსაფრთხოების ქსელები. მთავრობა ჯერჯერობით არ 

განიხილავს იმ მოკლევადიან სტრატეგიებს, რომლებიც მიზნად ისახავს უარყოფითი შედეგების 

შემცირებას: როგორიცაა: ადეკვატური ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვაზე (განსაკუთრებით რისკის 

ჯგუფებისთვის), საკვების უკმარისობის შემსუბუქება და შემცირებული და/ან დაკარგული 

შემოსავლის ანაზღაურება შესაბამისი სოციალური ფინანსური გასაცემლებით. 

შემოთავაზებული „COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრეაფი რეაგირების პროექტის“ (P173911) ამოცანას 

წარმოადგენს COVID-19-ის პანდემიით გამოწვეული საფრთხეების პრევენცია, გამოვლენა და 

მათზე რეაგირება, საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული სისტემის გაძლიერება 

და  მზადყოფნის უზრუნველყოფა პანდემიის წინააღმდეგ საბრძოლველად. 

პროექტი მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს: 

კომპონენტი 1: COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირება 

 ქვეკომპონენტი 1.1: შემთხვევების გამოვლენა და დადასტურება 

 ქვეკომპონენტი 1.2: ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერება დაავადების შემთხვევების სამართავად 

კომპონენტი 2. COVID-19-ის პანდემიის შედეგად დაზარალებული სოციალურად დაუცველი 

ოჯახებისა და მოწყვლადი პირების მხარდაჭერა დროებითი შემოსავლებით 

უზრუნველყოფის გზით  

 ქვეკომპონენტი 2.1: სოციალურად დაუცველი შინამეურნეობების „მიზნობრივი სოციალური 

დახმარების პროგრამის“ გაფართოება. 

 ქვეკომპონენტი 2.2: დროებითი ფულადი შემწეობები არაფორმალურად დასაქმებული 

პირებისთვის 

 ქვეკომპონენტი 2.3: დროებით უმუშევრობასთან დაკავშირებული შემწეობები  

კომპონენტი 3. პროექტის მართვა და მონიტორინგი 



 

საქართველოს CoVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი  რეაგირების პროექტი 

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა                                                                                                 2020 წლის ოქტომბერი 

6 

 

კომპონენტი 1: COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირება  

ქვეკომპონენტი 1.1: შემთხვევების გამოვლენა და დადასტურება 

ამ ქვეკომპონენტის მიზანია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ლაბორატორიების და მათი 

ეპიდემოლოგიური ზედამხედველობის სამსახურების გაძლიერება დაავადების შემთხვევების 

ადრეულ ეტაპზე გამოვლენისა და დადასტურების მიზნით. ის ხელს შეუწყობს დაავადებების 

ზედამხედველობის სისტემების გაძლიერებას, შერჩეული ლაბორატორიების მიერ დაავადების 

შემთხვევების დადასტურების შესაძლებლობის გაძლიერებას ისეთი სამედიცინო მარაგებისა და 

აღჭურვილობის დაფინანსების გზით, როგორიცაა პირადი დაცვის საშუალებები (PPE) და 

ჰიგიენის მასალები, COVID-19 ტესტის ნაკრებები, ლაბორატორიული რეაგენტები,  

პოლიმერაზული ჯაჭვური  რეაქციის მოწყობილობები და ნიმუშების ტრანსპორტირების ნაკრები. 

ის ასევე მოიცავს კარანტინთან დაკავშირებულ ხარჯებს, რაც დაეხმარება ინფიცირების მაღალი 

რისკის მქონე ადამიანების იდენტიფიცირებასა და მონიტორინგს. 

ქვეკომპონენტი 1.2: ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერება დაავადების  შემთხვევების სამართავად 

პროექტის ამოცანაა ხელი შეუწყოს ჯანდაცვის სისტემის მზაობის გაძლიერებას, COVID-19-ით   

დაავადებული   პაციენტების   სამედიცინო   მომსახურების   ხარისხის   გაუმჯობესებას   და 

ჯანდაცვის მუშაკებისა და პაციენტების ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული რისკების 

მინიმუმამდე შემცირებას ამ ამოცანების მიღწევა შესაძლებელია აუცილებელი სამედიცინო 

საქონლის შეძენით, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაწესებულებებში სათანადო პირობების 

სწრაფად მოწყობით,რომელიც მოიცავს სარეზერვო სამედიცინო დაწესებულებების ღირებულებას 

და COVID-19-ით ინფიცირებული პაციენტების სამკურნალოდ კერძო საავადმყოფოების 

ქირაობას, და COVID-19 დაკავშირებული მკურნალობის ხარჯების დაფინანსებას.  ეს ქვე-

კომპონენტი ასევე უზრუნველყოფს აღჭურვილობის, წამლების და სამედიცინო მასალების 

შეძეინას.პროექტი დააფინანსებს პირადი დაცვის საშუალებებისა და ჰიგიენის მასალების 

შესყიდვას ჯანდაცვის მუშაკებისთვის და სხვა პერსონალისთვის, მათ შორის საკარანტინო 

ობიექტებსა და სასაზღვრო პუნქტებში მომუშავე პირებისთვის, რომლებიც შესაძლოა COVID-19–

ის ზემოქმედების მაღალი რისკის ქვეშ ექცევიან. გარდა ამისა, ეს ქვე-კომპონენტი ხელს შეუწყობს 

შესაძლებლობების გაუმჯობესებას დანიშნულ საზოგადოებრივ დაწესებულებებში, მათ შორის 

რუხის საავადმყოფოში, რომელიც მდებარეობს აფხაზეთის მახლობლად და ემსახურება 

იძულებით გადაადგილებულ მოსახლეობას და ბათუმის საავადმყოფოს.აღნიშნული 

ქვეკომპონენტი დააფინანსებს ინტენსიური თერაპიის განყოფილებასა და საწოლებს შერჩეულ 

სახელმწიფო საავადმყოფოებში, ასევე მცირე მასშტაბის სარემონტო სამუშაოებს, როგორიცაა 

ინტენსიური თერაპიის განყოფილების გადაკეთება და სხვა შესაძლებელ საჭიროებებს, რათა 

გაუმჯობესდეს COVID-19 მომსახურების მიწოდება. პროექტი ასევე დააფინანსებს COVID-19 

პაციენტების ქეისების მართვას და საჯარო და კერძო სექტორში COVID-19 პაციენტების 

მკურნალობას, სოციალური მომსახურების სააგენტოს (SSA) მიერ COVID-19 დაკავშირებული 

მომსახურებების მოთხოვნების ანაზღაურებით. მდგრადობის უზრუნველყოფის მიზნით, 

პროექტი ხელს შეუწყობს ისეთი საკონსულტაციო მომსახურებას, რომელიც მიზნად ისახავს 
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სამედიცინო მომსახურების ღირებულების გადახდის მეთოდების გადასინჯვას, მათ შორის 

COVID-19-ის მკურნალობის ტარიფების განსაზღვრას. პროექტი გლობალური ბიუჯეტის სახით 

ასევე დააფინანსებს იმ სახელმწიფო და კერძო ობიექტების მოცდენის კომპენსაციებს, რომლებიც 

საჭიროების შემთხვევაში COVID-19-ით დაავადებული პაციენტების მისაღებად სარეზერვო 

(მომლოდინე) რეჟიმში იმყოფებიან. ამ ქვეკომპონენტის ფარგლებში, პროექტი ასევე მხარს უჭერს 

დაავადების არა-მწვავე შემთხვევების მართვას არა-სამედიცინო გარემოში (მაგ.: ამ მიზნით 

დროებით ნაქირავებ სასტუმროებში) იმ პირებისთვის, რომელთა თვითიზოლაცია სახლის 

პირობებში შეუძლებელია და ასევე აფინანსებს სასწრაფო დახმარებას, რათა მოხდეს პაციენტების 

გადაუდებელი ტრანსპორტირება საავადმყოფოების ქსელის შესაბამის სამედიცინო 

დაწესებულებებში. ასევე, პანდემიისგან გამოწვეულმა სტრესულმა გარემოებებმა აჩვენა 

საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემაში არსებული ანაზღაურების სისტემის გაუმჯობესების 

გადაუდებელი აუცილებლობა, განსაუთრებით იმ დაწესებულებებში, რომლებიც აქტიურად 

არიან ჩართული COVID-19-ის შემთხვევბის მართვასთან. პროექტი დააფინანსებს ხარჯის ნაწილს, 

რომელიც მიზნად ისახავს სერვისის გაწევასა და ანაზღაურების გაცემას შორის დროის 

შემცირებას. 

კომპონენტი 2. დროებითი შემწეობები ღარიბი ოჯახებისთვის და COVID-19 პანდემიით 

დაზარალებული დაუცველი პირებისთვის 

ქვეკომპონენტი 2.1: უკიდურეს სიღარიბეში მყოფი შინამეურნეობების „მიზნობრივი 

სოციალური დახმარების პროგრამის“ გაფართოება. 

ამ ქვეკომპონენტის ფარგლებში დაგეგმილია „მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის“ 

ბუნებრივი გაფართოების ხარჯების დაფინანსება, იმ შინამეურნეობების დასახმარებლად, 

რომლებიც დაზარალდნენ დაავადების გავრცელების შესაკავებლად მიღებული ზომებისა და 

მასთან დაკავშირებული ეკონომიკური ვარდნის გამო. შემუშავებული პროგრამის თანახმად, 

მიზნობრივ ჯგუფებს წარმოადგენენ გაჭირვების ზღვარს ქვევით მყოფი შინამეურნეობები, 

რომელთ სტატუსი განისაზღვრება “სიღარიბის არაპირდაპირი შეფასების ფორმულის“ („Proxy 

Means Test“ (PMT)) მეშვეობით დაანგარიშებული ქულის საფუძველზე, რომელიც ნაწილობრივ 

ასახავს შოკის შესაძლო შედეგებს. მოსალოდნელია, რომ დაახლოებით  35,000 ახალი ოჯახი 

მიმართავს და დაექვემდებარება „მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამას“1 იმ იმ 

შემთხვევაში თუ ოფიციალურად დასაქმებულთა  დაახლოებით 20 პროცენტი დაკარგავს 

სამსახურს ან/და ოფიციალურად დასაქმებულთა  შემოსავალი შემცირდება 20 პროცენტით. 

შემწეობის თანხა იგივე დარჩება.2 აღნიშნული ქვეკომპონენტი განხორციელდება სოციალური 

მომსახურების სააგენტოს არსებული მექანიზმის შესაბამისად, რომლის მიხედვითაც სოციალური 

მომსახურების სააგენტო დაადგენს და დაადასტურებს შინამეურნეობების მიერ შემწეობის მიღების 

უფლებებს. თანხების გადახდა მოხდება „ლიბერთი ბანკთან“ გაფორმებული ხელსეკრულების 

საფუძველზე. განაცხადის მიღების პროცედურები და ყველა გადახდის ოპერაცია არის უნაღდო 

                                                           
1 65000-ზე ნაკლები ქულით 
2 შეფასების მიხედვით, საშუალო თვიური სოციალური დახმარების ტრანსფერი შეადგენს 283 ლარს ერთ შინამეურნეობაზე, რაც მათი 

მთლიანი საშუალო თვიური მოხმარების (ანუ, შეფასებების მიხედვით 384 ლარის) თითქმის სამ მეოთხედს უდრის (HIES 2018). 
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ანგარიშსწორებით, ხოლო ინფექციის რისკის გავრცელების შესამცირებლად,  განხორციელების 

პროცესები, რომლებიც უკვე გამარტივებული და ადაპტირებულია, შესაბამისობაშია  სოციალური 

დისტანცირების შესახებ რეგულაციებთან.  

ქვეკომპონენტი 2.2: დროებითი ფულადი შემწეობები არაფორმალურად დასაქმებული 

პირებისთვის. 

ეს ქვეკომპონენტი ხელს შეუწყობს დროებითი სარგებლის (ფულადი) შემოღებას, რომელიც 

გამიზნულია იმ მოწყვლადი ოჯახების დასახმარებლად, რომლებიც დამოკიდებული არიან 

არაფორმალურ და დროებით სამუშაოებზე. კერძოდ, წარმოადგენენ სხვადასხვა კატეგორიის 

თვითდასაქმებულ პირებს. ასეთი ოჯახები მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას 300 ლარის 

ოდენობით. ამ ჯგუფს განეკუთვნებიან ის პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან 

შემოსავლების სამსახურში როგორც ინდივიდუალურ მეწარმეები და ნებისმიერი ფიზიკური 

პირი, რომელიც წარმოადგენს საქართველოში რეგისტრირებული გადასახადის გადამხდელის 

მიერ გაცემულ დამადასტურებელ დოკუმენტს (გარდა ფიზიკური პირების მიერ გაცემული 

დოკუმენტაციისა, რომლებიც მეწარმეები არ არიან), რომ აღნიშნული ფიზიკური პირი 

ახორციელებდა ეკონომიკურ საქმიანობას ან/და ღებულობდა შემოსავალს 2020 წლის 1 

კვარტალში.  

დროებითი ერთჯერადი შემწეობა გაიცემა მოთხოვნის საფუძველზე და შეადგენს თვეში 

დაახლოებით 300 ლარს იმ პირებზე, რომლებმაც დაავადების გავრცელების შესაკავებლად 

მიღებული ზომებისა და შესაბამისი ეკონომიკური ვარდნის გამო  სამსახური დაკარგეს. 

უფლებამოსილი მოქალაქეები დარეგისტრირდებიან ონლაინ რეგისტრაციის პლატფორმაზე 

(https://compensation.moh.gov.ge/) და წარადგენენ პერსონალურ ინფორმაციას. შემწეობის მიღების  

უფლების  მქონე  შინამეურნეობების  იდენტიფიცირებას  და  გადამოწმებას უზრუნველყოფს 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული დასაქმების ხელშეწყობის 

სამსახური, შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციაზე დაყრდნობით. ფულადი სარგებლის 

გაცემა მოხდება დასაქმების ხელშეწყობის სამსახური მიერ,  თვითონ  ბენეფიციარების მიერ 

(რეგისტრაციის დროს) მოწოდებულ პირად საბანკო ანგარიშებზე. 

ქვეკომპონენტი  2.3:  დროებით  უმუშევრობასთან  დაკავშირებული  შემწეობები    

ფორმალურად დასაქმებული პირებისთვის. 

ეს   ქვეკომპონენტი   ხელს   უწყობს   უმუშევრობის   დროებითი   უმუშევრობის შემწეობის   

შემოღებას იმ პირებისთვის, რომლებიც ოფიციალურად იყვნენ დასაქმებული და სამსახური 

დაკარგეს კორონავირუსის გავრცელების შესაკავებლად შემოღებული შეზღუდვის გამო. კერძო 

სექტორში დასაქმებული პირები, რომლებიც სამსახურიდან გაათავისუფლს COVID დაავადების 

გავრცელებასთან დაკავშირებული შეზღუდვების გამოწვეული ნაკლებად მნიშვნელოვანი 

ბიზნესების გაჩერების შედეგად, მიიღებენ ფიქსირებულ შემწეობას თვეში 200 ლარის ოდენობით. 

შემწეობის თანხა შეესაბამება  საარსებო  მინიმუმს:  შედარებისთვის,  ყოველთვიური  

სოციალური პენსია (ასაკობრივი პენსია) შეადგენს ერთ თვეში 220 ლარს. დროებითი 

უმუშევრობის დახმარების ხანგრძლივობა შეადგენს 6 თვეს. 2018 წელს ჩატარებული „სამუშაო 

ძალის კვლევის“ საფუძველზე შედგენილი სიმულაციური მოდელის მიხედვით, 
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თანამდებობიდან სავარაუდოდ გათავისუფლდება 300,000 ოფიციალურად დასაქმებული პირი 

(სავარაუდოდ, თანამდებობიდან გათავისუფლების მაჩვენებელი 50% იქნება). კომპანიების მიერ 

წარმოდგენილი საგადასახადო დეკლარაციების საფუძველზე და სახელფასო შემოსავლის 

მონაცემთა ბაზასთან ჯვარედინად გადამოწმების გზით, შემოსავლების სამსახური შეადგენს 

დათხოვნილ თანამშრომელთა სიას. შემოსავლების სამსახური უმუშევარად დარჩენილთა სიას და 

მათი საბანკო ანგარიშების მონაცემებს წარუდგენს დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო 

სამსახურს. რომელიც შემდგომ უზრუნველყოფს აღნიშნული პირების მიერ დახმარების მიღების 

უფლებამოსილების გადამოწმებას. დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სამსახური 

უზრუველყოფს ფინანსური შემწეობის თანხების გადარიცავას შემოსავლების სამსახურის მიერ 

წარმოდეგენილ საბანკო ანგარიშებზე. 
 

 კომპონენტი 3. პროექტის მართვა და  მონიტორინგი 

ეს კომპონენტი ხელს შეუწყობს პროექტის განხორციელების საერთო ადმინისტრირებას, მათ 

შორის, შესყიდვების, ფინანსური მართვას, პროექტის მიმდინარეობის რეგულარული 

მონიტორინგისა და ანგარიშგების (მათ შორის საჭირო ფიდუციარული (ნდობაზე დაფუძნებული 

ურთიერთობების კვლევა) განხორციელებას. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში ჩამოყალიბდა პროექტის 

განმახორციელებელი ჯგუფი (PIU), რომელიც შედგება 6 კონსულტანტისგან, რომელთა 

დაქირავება მოხდა პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფის ძირითადი ფუნქციების 

შესასრულებლად, COVID-19-ის წინააღმდეგ რეაგირების ღონისძიებების უზარმაზარი მასშტაბისა 

და მათი განხორციელბის გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. საკონსულტაციო 

ჯგუფი აერთიანებს ჯანდაცვის, შესყიდვების, ფინანსური მართვის, სოციალური და 

გარემოსდაცვითი სტანდარტების კონსულტანტებს, ასევე კონსულტანტს რომელიც 

პასუხისმგებლია პროექტის მუშაობის საერთო კოორდინაციაზე, მონიტორინგსა და შეფასებაზე. 

ასევე პროექტის საჭიროებების მიხედვით, მისი განხორციელების სხვადასხვა ეტაპზე 

შესაძლებელია სხვა კონსულტანტების დაქირავებაც. აღნიშნულიდან გამომდინარე, 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  

დაცვის  სამინისტრო  პასუხს  აგებს პროექტის პირველი და მეორე კომპონენტის მთლიან 

ადმინისტრირებაზე, ფიდუციარულ ფუნქციებზე, გარემოსდაცვით და სოციალურ ასპექტებზე, 

კომუნიკაციასა და ინფორმაციის გავრცელებაზე. 

„საქართველოში COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტი“ მომზადდა მსოფლიო 

ბანკის „ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების ჩარჩო-დოკუმენტის“ (ESF) 

მოთხოვნების დაცვით. ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების სტანდარტი ESS 10- ის 

„დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობისა და ინფორმაციის საჯაროობის შესახებ“, 

განმახორციელებელ უწყებას (SESA), რომელიც შედის საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

დაქვემდებარეაში, ავალდებულებს, რომ დაინტერესებულ მხარეებს მიაწოდოს დროული, 

შესაბამისი, გასაგები და ხელმისაწვდომი ინფორმაცია და გაუწიოს კონსულტაციები მათ 

საზოგადოებისთვის მისაღები ფორმით, მანიპულირების, ჩარევის, იძულების, დისკრიმინაციისა 

და დაშინების გარეშე. 
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„დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმის“ (SEP) მთავარი მიზანია დაინტერესებული 

მხარის ჩართულობისთვის პროექტის მთელი ციკლის განმავლობაში დაადგინოს პროგრამა, 

საჯარო ინფორმაციის გავრცელებისა და კონსულტაციების ჩატარების ჩათვლით. 

„დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა“ აღწერს გზებს, რომლის საშუალებითაც 

პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფი დაუკავშირდება დაინტერესებულ მხარეებს და მოიცავს 

მექანიზმს, რომლის საშუალებითაც ადამიანებს შეეძლებათ გამოხატონ თავიანთი ინტერესები ან 

შეშფოთება, უზრუნველყონ უკუკავშირი ან დააფიქსირონ პრეტენზიები პროექტისა და 

პროექტთან დაკავშირებული ნებისმიერი საქმიანობის შესახებ. ადგილობრივი მოსახლეობის 

ჩართულობა პროექტის წარმატების წინა პირობაა, და ემსახურება პროექტის პერსონალსა და 

ადგილობრივ მოსახლეობას შორის თანამშრომლობას, რაც ხელს უწყობს შემოთავაზებული  

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობების განხორციელებასთან დაკავშირებული  

გარემოსდაცვითი  და სოციალური რისკების მინიმუმამდე დაყვანას. ინფექციურ დაავადებებთან 

მიმართებაში, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით, მნიშვენლოვანია 

საზოგადოებისთვის მისაღები კულტურული ფორმით, ფართომასშტაბიანი,  საზოგადოებაზე 

მორგებული ღონისძიებების განხორციელება, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმისთვის, 

რომ საზოგადოებამ სწორად აღიქვას ინფექციური დაავადებებთან დაკავშირებული რისკები. 

2. დაინტერესებულ მხარეთა იდენტიფიკაცია და ანალიზი 

პროექტით დაინტერესებული მხარეები გულისხმობს ფიზიკურ პირებს, ჯგუფებს ან სხვა პირებს: 

(i) რომლებიც იმყოფებიან ან სავარაუდოდ მოხვდებიან პროექტის პირდაპირი ან 

ირიბი, პოზიტიური  ან  ნეგატიური  ზემოქმედების  ქვეშ  (ასევე   მოიხსენიებიან   

როგორც „ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მხარეები“); და 

(ii) რომლებსაც შეიძლება  გააჩნდეთ  ინტერესი  პროექტის  მიმართ  

(„დაინტერესებული მხარეები“). ეს მოიცავს, ფიზიკური პირებს ან ჯგუფებს, 

რომელთა ინტერესებზეც შეიძლება გავლენა მოახდინოს პროექტმა, ან პირიქით, 

შეუძლიათ პროექტის შედეგებზე რაიმე გავლენის მოხდენა. 

პროექტის განვითარების მთელი პერიოდის განმავლობაში, დაინტერესებულ მხარეებთან 

თანამშრომლობისა და დიალოგის წარმოების მიზნით, ხშირად საჭირო ხდება ჯგუფების შიგნით 

ისეთი ნდობით აღჭურვილი პირების იდენტიფიცირება, რომლებიც შესაბამისი 

დაინტერესებული ჯგუფის ლეგიტიმურ წარმომადგენლებს წარმოადგენენ და ჯგუფის წევრები 

პროექტში თავიანთი ინტერესების დაცვას ანდობენ. თემის წარმომადგენლებს შეუძლიათ 

გაავრცელონ სასარგებლო ინფორმაციია ადგილობრივი გარემოებების შესახებ და იმოქმედონ 

როგორც პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაციის გავრცელების ძირითად არხები, ასევე  ხელი 

შეუწყონ პირველადი კომუნიკაციის/კავშირის დამყარებას პროექტსა და მიზნობრივ 

საზოგადოებას და მათ მიერ დადგენილ ქსელებს შორის. თემის დაინტერესებულ მხარეებთან 

კონტაქტის დამყარების პროცესში მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს დაინტერესებული 

მხარეების წარმომადგენლების კანდიდატურების დადასტურება (იგულისხმება პროცესი, 

რომელიც დაადასტურებს, რომ აღნიშნული პირები ნამდვილად არიან შესაბამისი 

დაინტერესებული მხარის ლეგიტიმური წარმომადგენლები და ინტერესების დამცველნი). 

იდენტიფიცირებული დაინტერესებული მხარეების სხვადასხვა საჭიროებიდან გამომდინარე, 
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თემის წარმომადგენლების ლეგიტიმურობის დადგენა შესაძლებელია თემის წევრების 

შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით, ისეთი ტექნიკის გამოყენებით, რომელიც შესაბამისი და 

ეფექტური იქნება კორონავირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლლად. 
 

2.1.  მეთოდოლოგია 

საუკეთესო პრაქტიკის მიდგომებთან შესაბამისობის უზრუნველასაყოფად, პროექტი გამოიყენებს 

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის შემდეგ პრინციპებს. აღნიშნული განხორციელდება 

ელექტრონული პლატფორმის საშუალებით: 

 
 გახსნილობა   და    „სრული   ციკლის“   მიდგომა:   პროექტის    ფარგლებში    საჯარო 

კონსულტაციები მოეწყობა მისი მიმდინარეობის მთელი ციკლის განმავლობაში, 

ჩატარდება ღია ფორმით, მანიპულირების, ჩარევის, იძულებისა თუ დაშინების გარეშე; 

 ინფორმირებული მონაწილეობა და უკუკავშირი: ინფორმაცია მიეწოდება და ფართოდ 

გავრცელდება    ყველა    დაინტერესებული    მხარეს    შორის,    შესაბამის    ფორმატში; 

დაინტერესებულ მხარეთა მიერ, მათი მოსაზრებების, კომენტარებისა და პრობლემების 

ანალიზისა და გაზიარების, ინტერესებისა და შეშფოთების გამოხატვის შესაძლებლობების 

გათვალისწინებით; 

 ინკლუზიურობა   და    სენსიტიურობა:   დაინტერესებულ    მხარეთა    იდენტიფიკაცია 

ემსახურება უკეთესი კომუნიკაციისა და ეფექტური ურთიერთობების დამყარებას. 

პროექტში მონაწილეობის პროცესი ინკლუზიურია. ყველა დაინტერესებულ მხარეს 

ეძლევა საშუალება ჩაერთონ კონსულტაციების პროცესში, არსებული გარემოებების და 

შესაძლებლობების გათვალისწინებით. ყველა დაინტერესებული მხარისათვის 

უზრუნველყოფილია ინფორმაციის თანაბარი ხელმისაწვდომობა. დაინტერესებულ 

მხარეთა საჭიროებების მიმართ გულისხმიერი დამოკიდებულება იმ ძირითად პრინციპს 

წარმოადგენს, რომლის საფუძველზეც შერჩეული იქნება მათი ჩართულობის მეთოდები. 

განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მოსახლეობის მოწყვლად ჯგუფებს, 

განსაკუთრებით კი ქალებს, ახალგაზრდებს, მოხუცებს, შეზღუდული შესაძლებლობების 

მქონე პირებს. ასევე მგრძნობიარე და მრავალფეროვან კულტურულ და ეთნიკურ 

ჯგუფებს. 

ეფექტური და საზოგადოებაზე მორგებული ჩართულობის  უზრუნველყოფის მიზნით, 

შემოთავაზებული პროექტის დაინტერესებული მხარეები შეიძლება შემდეგ ძირითად 

კატეგორიებად დაიყოს: 

 
 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მხარეები – პროექტის გავლენის არეალში მოხვედრილი პირები, 

ჯგუფები   და   სხვა   პირები,   რომლებზეც   პროექტი   უშუალო   ზეგავლენას   ახდენს 

(ფაქტობრივად ან პოტენციურად) და/ან რომლებიც იდენტიფიცირებულნი იყვნენ, 

როგორც პროექტთან დაკავშირებული ცვლილებების მიმართ ყველაზე მგრძნობიარე 

პირები და რომლებიც აუცილებლად აქტიურად უნდა იყვნენ ჩართულნი პროექტის 

ზემოქმედებისა და მისი მნიშვნელობის დადგენაში, ისევე, როგორც შემამსუბუქებელი და 

მართვის ზომების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაში; 
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 სხვა  დაინტერესებული  მხარეები  –  პირები  /  ჯგუფები  /  ორგანიზაციები,  რომლებმაც 

შეიძლება არ განიცადონ პროექტის პირდაპირი ზემოქმედება, მაგრამ მიიჩნევენ ან 

ჰგონიათ, რომ პროექტი ზემოქმედებას ახდენს მათ ინტერესებზე ან/და პირები / ჯგუფები/ 

ორგანიზაციები, რომლებმაც შეიძლება რაიმე გზით გავლენა მოახდინონ პროექტზე და 

მისი განხორციელების პროცესზე; და 

 მოწყვლადი   ჯგუფები   –   პირები,   რომლებზეც   პროექტ(ებ)ს,   მათი   მოწყვლადობის 

სტატუსის3 გამო, არაპროპორციულად დიდი ზემოქმედების მოხდენა შეუძლია ნებისმიერ 

სხვა ჯგუფებთან შედარებით და რომელთა ჩართულობის უზრუნველსაყოფად შეიძლება 

საჭირო გახდეს სპეციალური ძალისხმევა, რათა ისინი თანაბრად იყვნენ წარმოდგენილნი 

კონსულტაციისა და პროექტთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. 
 

 
 

2.2. ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მხარები 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ მხარეებს შორის არიან ადგილობრივი თემები, საზოგადოების 

წევრები და სხვა მხარეები, რომლებიც შეიძლება აღმოჩნდნენ პროექტის პირდაპირი 

ზემოქმედების ქვეშ. კერძოდ, ამ კატეგორიაში შედიან შემდეგი ფიზიკური პირები და ჯგუფები: 

- COVID-19-ით   ინფიცირებული   ადამიანები   საავადმყოფოებში   და   მათი   

ოჯახები   და ნათესავები; 

- საკარანტინო/საიზოლაციო ცენტრებში განთავსებული ადამიანები, მათი ოჯახები და 

ნათესავები; 

- საკარანტინო/საიზოლაციო ობიექტებში, საავადმყოფოებში, დიაგნოსტიკურ 

ლაბორატორიებში მომუშავე პირები; 

- COVID-19–ით ინფიცირების მაღალი რისკის მქონე პირები (მაგ.: ტურისტები, გიდები, 

სასტუმროების და პანსიონების ოპერატორები და მათი პერსონალი, ინფიცირებულ 

პირებთან დაკავშირებული პირები, იმ რეგიონების მაცხოვრებლები, სადაც 

გამოვლენილია დაავადების შემთხვევები); 

- ჯანდაცვის სახელმწიფო/კერძო უწყებების მუშაკები (საკარანტინო/იზოლაციის 

ობიექტებში, საავადმყოფოებში, დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიებში და გადაუდებელი 

სამედიცინო დახმარების სამსახურში მომუშავე ექიმები, ექთნები, ჯანდაცვის 

ინსპექტორები, მეანები, ლაბორატორიის ტექნიკური პერსონალი და ყველა სხვა 

მუშაკი); 

- COVID-19-ის მიმართ რისკის მქონე პირები, რომელთაც გააჩნიათ თანმდევი 

დაავადებები (65 წელს გადაცილებული პირები, შიდსით დაავადებული პირები, 

ჯანმრთელობის ქრონიკული პრობლემების მქონე პირები (მაგ.დიაბეტი და გულის 

დაავადება),  

- მოგზაურები, საზღვრის მახლობლად მცხოვრები თემების მაცხოვრებლები და ა.შ.); 

- სამშენებლო  სამუშაოების  შემსრულებელი  კონტრაქტორები,  რომლებიც  

ასრულებენ მცირე მასშტაბის სარემონტო სამუშაოებს ან მოწყობილობების მონტაჟს 

                                                           
3 სოციალურად დაუცველის სტატუსი შეიძლება გამომდინარეობდეს ინდივიდის ან ჯგუფის რასის, ეროვნული, 

ეთნიკური ან სოციალური წარმოშობის, ფერი, სქესი, ენა, რელიგია, პოლიტიკური ან სხვა მოსაზრება, ქონება, ასაკი, 

კულტურა, წიგნიერება, ავადმყოფობა, ფიზიკური ან ფსიქიური შეზღუდული შესაძლებლობები, სიღარიბე ან 

ეკონომიკური სიდუხჭირე, და უნიკალური ბუნებრივ რესურსებზე დამოკიდებულებიდან. 
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საავადმყოფოების, ლაბორატორიების, საკარანტინო ცენტრების ან სხვა სამედიცინო 

ობიექტების ტერიტორიაზე; 

- სამართალდამცავი და ძლოვანი ორგანოები და მათი თანამშრომლები (მაგალითად, 

პოლიცია, ჯარი), რომლებიც მონაწილეობენ საკარანტინო ღონისძიებების 

განხორციელებაში; 

- პროექტის  განხორციელების  ადგილებზე  ტრანსპორტისა  და  მომარაგების  სფეროში 

მომუშავე პერსონალი; 

- ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები დაზარალებულ რეგიონებში; 

- ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს ოფიციალური პირები და თანამშრომლები, 

რომლებიც აქტიურად მონაწილეობენ პროექტის განხორციელებაში; 

- პირები, რომლებიც COVID-19 ეკონომიკური გავლენის შედეგად სამუშაოს დაკარგვის 

რისკის ქვეშ არიან; 

- ბიზნესის  მესაკუთრეები,  რომლებიც  შემოსავალს  კარგავენ  ან  იხურებიან  COVID-

19-ით გამოწვეული ეკონომიკური ვარდნის გამო; 

- ბიზნესის მეპატრონეები, რომლებიც გეგმავენ მუშების გათავისუფლებას შემოსავლის 

შემცირების გამო; 

- ისეთ ბიზნესებში მომუშავე პირები, როგორიცაა ბაზრები, სუპერმარკეტები და ა.შ.; 

- ტურიზმის   სფეროში   მომუშავე   ბიზნესები,   როგორიცაა   ტურისტული   

კომპანიები, ტურისტული სააგენტოები და სასტუმროები, მომსახურების 

ინდივიდუალური მიმწოდებლების ჩათვლით; 

- სოციალური მომსახურების სააგენტოს და დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო 

სსმახურის თანამშრომლები/სოციალური მუშაკები, რომლებიც უშუალოდ არიან 

ჩართულები პროექტის ბენეფიციარებისთვის მომსახურების გაწევასა და შეღავათების 

მიწოდებაში; 

- პერსონალი, რომელიც ჩართულია სოციალური და სხვა შესაძლო შეღავათების 

მიწოდებასთან დაკავშირებულ სატრანსპორტო, ლოგისტიკურ, ფინანსურ ან სხვა 

მომსახურებებში. 

საქართველოში მთავრობის მიერ უკვე გამოცხადებული და მიღებული ზომების პაკეტის 

გათვალისწინებით, COVID-19–ით გამოწვეულმა ზემოქმედებამ, შესაძლოა გავლენა იქონიოს 

შემდეგ ჯგუფებზე: (i) შინამეურნეობები და ფიზიკური პირები, რომლებიც დამოკიდებულნი 

არიან არასტაბილურ დასაქმებაზე (იგულისხმება არამუდმივი, დროებითი სამუშაო და 

არაფორმალური თვითდასაქმება), რომლებმაც შესაძლოა სამუშაო დაკარგონ სოციალური 

დისტანცირების ან კარანტინის გამო, რაც სიცოცხლისუნარიანი ბიზნესის დახურვას და საარსებო 

წყაროს მოულოდნელ დაკარგვას გამოიწვევს; (ii) ოფიციალურად დასაქმებული პირები ყველა 

სფეროში, განსაკუთრებით კი ისინი, ვინც ტურიზმის, მომსახურების (ტრანსპორტისა და საცალო 

მომსახურების სფეროში) და ვაჭრობის სფეროებში მუშაობენ და რომლებზეც ბიზნესის გაჩერებამ 

უარყოფითად იმოქმედა; (iii) სიღარიბის ზღვარს ქვევით და სიღარიბის ზღვარზე მყოფი ოჯახები, 

რომელთაც ფასების ზრდასთან გამკლავების ნაკლები შესაძლებლობა ექნებათ. ეს ჯგუფები 

COVID-19 პანდემიის ზემოქმედების გამო სოციალურად დაუცველ ჯგუფებად ითვლებიან და  

სოციალური დაცვის ზომებით ისარგებლებენ.
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2.3.  სხვა დაინტერესებული მხარეები 

პროექტის დაინტერესებულ მხარეებს განეკუთვნებიან ის პირებიც, რომლებიც უშუალოდ 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ თემებს არ ეკუთვნიან, მათ შორის: 

- ფართო საზოგადოება; 

- სათემო ორგანიზაციები, სამოქალაქო ჯგუფები და არასამთავრობო ორგანიზაციები; 

- რელიგიური ორგანიზაციები; 

- საქონლის    და   მომსახურების    მიმწოდებლები,    რომლებიც    პროექტის    

ფარგლებში მიწოდების უფრო ფართო ჯაჭვში მონაწილეობენ; 

- ხელისუფლების      ორგანოები       

- დაინტერესებული საერთაშორისო  არასამთავრობო  ორგანიზაციები,  

დიპლომატიური მისიები და გაეროს სააგენტოები (განსაკუთრებით გაეროს ბავშვთა 

ფონდი, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია და ა.შ.); 

- მედია და სხვა დაინტერესებული ჯგუფები, მათ შორის სოციალური მედია; 

- ჯანდაცვის და პროფესიული ეროვნული ორგანიზაციები / ასოციაციები და 

აკადემია (ჯანდაცვის უნივერსიტეტები და სხვა აკადემიური დაწესებულებები); 

- დაინტერესებული ბიზნესები და ბიზნეს-ასოციაციები, სავაჭრო პალატა; 

- სკოლები, უნივერსიტეტები და სხვა სასწავლო დაწესებულებები, რომლებიც 

ვირუსის გავრცელების გამო დაიხურა; 

- საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაკები, ტაქსების და მიკროავტობუსების 

მძღოლების ჩათვლით; 

- სახელმწიფო და არასახელმწიფო სექტორში, ბუნებრივი და სოციალური გარემოს 

დაცვის  სფეროში მოქმედი პირები, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან 

პანდემიასთან დაკავშირებული რისკების შემცირებით; 

- სახალხო დამცველი და სხვა უფლებადამცველები/ორგანოები, რომლებიც 

დაინტერესებულნი არიან ინფექციის საპასუხო ღონისძიებების და მასთან 

დაკავშირებულ ფაზებში თანასწორობის დაცვით. 
 

2.4. მოწყვლადი ფიზიკური პირები ან ჯგუფები  

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმის გარკვევა, რამდენად შესაძლებელია, პროექტის 

ზემოქმედების    შედეგად არაპროპორციულად დაზარალდნენ მოწყვლადი პირები ან 

ჯგუფები, რომლებსაც ხშირად  არ აქვთ შესაძლებლობა გამოხატონ თავიანთი აზრი ან გაეცნონ 

პროექტის მოსალოდნელ ზეგავლენას. პროექტმა უნდა უზრუნველყოს, რომ საზოგადოების 

ცნობიერების ამაღლებისა და დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის აქტივობები 

ითვალისწინებდეს ასეთი ჯგუფების განსაკუთრებულ საჭიროებებს, დამოკიდებულებებს და 

კულტურულ მახასიათებლებს და ასევე, უნდა უზრუნველყოს პროექტის აქტივობების  და 

სარგებელის შესახებ მათი სათანადო ინფორმირება. მოწყვლადობა შეიძლება განპირობებული 

იყოს პირის სქესით, ასაკით, ჯანმრთელობის მდგომარეობით, შეზღუდული 

შესაძლებლობებით, ეთნიკური წარმომავლობით/ ენობრივი ჯგუფისადმი კუთვნილებით, 

ეკონომიკური მდგომარეობით და ფინანსური დაუცველობით ან სხვა გარემოებებით, 

მაგალითად, მარტოხელა მშობელი, ხანდაზმული და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირებზე მზრუნველი და ა.შ. დაუცველ ჯგუფებთან და პირებთან ურთიერთობისას ხშირად 
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საჭირო ხდება სპეციალური ზომების მიღება და დახმარება, რათა  მათ შეძლონ პროექტთან 

დაკავშირებულ საქმიანობაში მონაწილეობის მიღება და მათი ინფორმირებულობისა და 

შეტანილი წვლილის დონე შესაბამისი იყოს სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან.  

პროექტის ფარგლებში, მოწყვლადი ან სოციალურად დაუცველი ჯგუფები მოიცავს და არ 

შემოიფარგლება შემდეგით: 

- ხანდაზმული პირები; 

- ქრონიკული დაავადებების და გაუარესებული ჯანმრთელობის მქონე პირები; ასევე, 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხები; 

- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები; 

- შეზღუდული     შესაძლებლობის     მქონე     პირთათვის     განკუთვნილ     

სახელმწიფო დაწესებულებებში/ პანსიონებში, ბავშვთა სახლებისა და ხანდაზმულ 

პირთა სახლებში მცხოვრები და დასაქმებული პირები; 

- სოციალურად დაუცველი და მოწყვლადი შინამეურნეობები, მათ შორის ისინი, ვინც 

მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას ან  სხვა შემწეობებს იღებენ; 

- იძულებით გადაადგილებული პირები და ლტოლვილები 

- ორსული ქალები 

- ქალები, გოგონები და ოჯახები, სადაც ოჯახის მარჩენალი ქალია; 

- ბავშვები; 

- დღიურ ანაზღაურებაზე მომუშავე და არაოფიციალურად, დროებით ან სეზონურ 

სამუშაოებზე დასაქმებული პირები; 

- სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მცხოვრები პირები; 

- უმუშევარი პირები; 

- შორეულ, მაღალმთიან და მიუწვდომელ ადგილებში მცხოვრები თემები; 

- ეთნიკური უმცირესობები (განსაკუთრებით ისინი, ვინც არ ფლობს ქვეყნის 

სახელმწიფო ენას). აგრეთვე, რელიგიური და სხვა უმცირესობები. 

შემდგომში, პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული თემების შიგნით არსებული 

მოწყვლადი ჯგუფები კიდევ გადამოწმდება და მათთან ჩატარდება კონსულტაციები 

სპეციალური საშუალებების გამოყენებით, საჭიროების შესაბამისად. შემდეგ თავებში 

აღწერილია დაინტერესებულ მხარეთა ჩართვის მეთოდები, რომლებიც პროექტის ფარგლებში 

განხორციელდება. 
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3. დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა 

3.1. პროექტის მომზადების პროცესში დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის მოკლე 

მიმოხილვა 

ქვეყანაში COVID-19 მზარდი საფრთხისა და მასზე სწრაფი რეაგირების აუცილებლობიდან 

გამომომდინარე, აღნიშნული პროექტი დაჩქარებული ტემპით შემუშავდა, (რასაც  დაემატა 

საგანგებო მდგომარეობასთან და მთავრობის მიერ შეკრებებთან დაკავშირებით დადგენილი  

შეზღუდვები), შესაბამისად, ამან  პროექტს საშუალება არ მისცა, რომ „დაინტერესებულ  

მხარეთა  ჩართულობის  გეგმის“ სრული  ვერსია შეემუშავებულიყო მსოფლიო ბანკის მიერ 

პროეტის დამტკიცებამდე. ამის გამო, შემუშავდა და პროექტის დამტკიცებამდე საჯაროდ 

გამოქვეყნდა დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის საწყისი გეგმა, რომელიც 

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის უფრო სრულყოფილი სტრატეგიისა და გეგმის 

მრავალსაფეხურიანი პროცესის საწყის წერტილს წარმოადგენს. მსოფლიო ბანკის გუნდმა, მათ 

შორის მსოფლიო ბანკის თბილისის ოფისის მენეჯმენტის წარმომადგენლებმა, მთავრობასთან 

ონლაინ რეჟიმში რამდენიმე შუალედური შეხვედრა გამართეს. აღნიშნული შეხვედრების 

დროს განხილრულ იქნა პანდემიის გავლენა სოციალურ სფეროსა და ეკონომიკაზე, ასევე, 

პანდემიაზე რეაგირების პროცესში მსოფლიო ბანკის მიერ ქვეყნისათვის დახმარების გაწევის 

შესაძლებლობები. საქართველოს მთავრობამ, პანდემიასთან გამკლავებაში დახმარებისთვის 

მსოფლიო ბანკს მიმართა, რაც კრიზისზე რეაგირების მიზნით ჯანდაცვის სექტორის 

მზადყოფნისა და სოციალური დაცვის ქსელის გაძლიერებას გულისხმობს. თავდაპირველი 

შეხვედრების შემდეგ, ოპერაციების მასშტაბების განსაზღვრის მიზნით, მსოფლიო ბანკის 

გუნდმა შემდგომი შეხვედრები გამართა ფინანსთა და საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროებთან. მსოფლიო ბანკისა და ქვეყნის მთავრობის მხრიდან პროექტის მომზადებაზე 

მომუშავე ჯგუფები, მუდმივად იღებდნენ განახლებულ ინფორმაციას პანდემიასთან 

დაკავშირებით, დონორთა საკოორდინაციო შეხვედრებზე გაკეთებული დასკვნების შესახებ. 

3.2. დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობის შეჯამება პროექტის საწყის ეტაპზე 

განხორციელებისას 

Covid-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტის ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულების 

სრულყოფილად შესრულების მიზნით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შეიქმნა 

პროექტის განხორციელების ერთეული (PIU), რომელიც დაკომპლექტდა შესაბამისი 

გამოცდილების მქონე პერსონალით. PIU-მ დაიწყო გარემოსდაცვითი და სოციალური 

სტანდარტების დოკუმენტების განახლებაზე მუშაობა. წარმოდგენილი დაინტერესებული 

მხარეების ჩართულობის გეგმა მომზადდა პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე 

ზემოქმედების მართვის ჩარჩო-დოკუმენტის (ESMF) პარალელურად. მისი საჯაროდ 

გამოქვეყნება და განხილვა განხორციელდა მსოფლიო ბანკის ESF–ის მოთხოვნების 

შესაბამისად.  
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ინფორმაციის გამოქვეყნებამდე, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში მონაწილე ყველა სუბიექტს 

განსახილველად და უკუკავშირისთვის გადაეცა დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის 

გეგმის სამუშაო ვერსია. დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმის სამუშაო ვერსია 2020 

წლის 6 აგვისტოს საჯაროდ გამოქვეყნდა  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ვებგვერდზე, 

როგორც ქართულ, ასევე ინგლისური ენაზე და ღია იყო უკუკავშირისთვის. ქვეყანაში 

არსებული, Covid-19 პანდემიასთან დაკავშირებული ახალი რეგულაციების გამო, დოკუმენტის 

საჯარო კონსულტაციასტან დაკავშიირებული შეხვედრა 2020 წლის 14 აგვისტოს ონლაინ 

ფორმატით შედგა. ვინაიდან დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა განახლდა 

პროექტში მონაწილე სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების კომენტარების საფუძველზე და 

მათთან კომუნიკაცია წინ უძღვოდა დოკუმენტის საბოლოო ვერსიის შემუშავებას, მათი 

კომენტარები და შეხედულებები აისახა დოკუმნეტის სამუშო ვერსიაში მის საჯარო 

განხლვვამდე. პროექტის განმახორციელებელმა ჯგუფმა (PIU), შეხვედრის მონაწილეებს 

წარუდგინა ძირითადი საკითხები, მათ შორის საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმის (GRM) 

პროცედურები. საკონსულტაციო შეხვედრებისას განხილული ძირითადი საკითხები ეხებოდა 

არსებული საჩივრების თვმოყრასს, პროექტის დონეზე შექმნილი საჩივრებზე რეაგირების 

მექანიზმის (GRM) სამინისტროში ამჟამად არსებულ  სისტემასთან სინქრონიზაცის, , 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას კომპენსაციის ფინანსური წყაროების შესახებ, რომელიც 

გადაეცა ბენეფიციარებს. ამ კითხვებს პასუხი გაეცა, პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფის 

(PIU) შესაბამისი თანამშრომლების მიერ. დამსწრეთა რეკომენდაციები შეეხებოდა დასაქმების 

ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს დოკუმნეტში მითითიებული საკონტაქტო 

ელექტრონული ფოსტის მისამართის მოქმედი ელ. ფოსტით ჩანაცვლებას, და საინფორმაციო 

დაფებზე  გარემოს დაცვის და სოციალური სტანდარტის კონსულტანტების საკონტაქტო 

ინფორმაციის ასახვას, სამშენებლო მოედნებზე გათვალისწინებული და შეტანილი იქნა 

დოკუმენტების საბოლოო ვერსიაში. დაინტერესებული მხარის ჩართულობის გეგმა (SEP) 

ინფორმაციის გამოქვეყნებისა და კონსულტაციის პროცესზე დამატებითი დეტალები 

შეჯამებულია თანდართული საზოგადოებრივი კონსულტაციის შეხვედრების ოქმებში 

(დანართი I). 

მსოფლიო ბანკის მიერ გასწორებული დაინტერესებული მხარის ჩართულობის გეგმის (SEP)  

საბოლოო ვერსია გამოქვეყნებული იქნება მსოფლიო ბანკისა და საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროების  ოფიციალურ ვებგვერდებზე და მისი მანდატის ქვეშ არსებულ ყველა 

სუბიქეტზე. ჯანდაცვის დაწესებულებები, რომლებიც პროექტის განხორციელებაში 

მონაწილეობენ ინფორმაციას გაავრცელებენ თავიანთი ვებგვერდებიდან და ონლაინ 

პლატფორმებიდან. 

პროექტი მოიცავს ყველანაირ რესურსს გეგმით გათვალისწინებულიაქტივობების 

განსახორციელებლად დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის გეგმა პროექტის 

განხორციელებისას პერიოდულად განახლდება., ამის საჭიროებიდან გამომდინარე   
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3.3 პროექტის დაინტერესებულ მხარეთა საჭიროებები და მათი ჩართულობის 

უზრუნველსაყოფად გამოყენებული მეთოდების, ინსტრუმენტებისა და ტექნიკის 

მოკლე მიმოხილვა 

მოქალაქეების აქტიური ჩართულობა პროექტის ეფექტურობის წინაპირობაა. პროექტის 

განხორიცელების პროცესში დაინტერესებულ მხარეთა ჩართვა მოხდება ორი მიმართულებით: 

(ii) პროექტის მთელი ციკლის მანძილზე პროექტის შესახებ დაინტერესებული მხარეების 

ინფორმირების მიზნით მათთან კონსულტაციების წარმოება, რომელიც მიზნად ისახავს მათგან 

კომენტარების, უკუკავშირისა და საჩივრების მიღებას პროექტთან და პროექტის ფარგლებში 

განხორციელებულ აქტივობებთან დაკავშირებით და ამის საფუძველზე, პროექტის დიზაინისა 

და განხორცილების გაუმჯობესებას; და (ii) საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების 

ღონისძიებები COVID-19-თან დაკავშირებული რისკების (მათ მიერ ამ რისკების უკეთ 

გაცნობიერების მიზნით) და სოციალური დაცვის კომპონენტის  შესახებ.  

წარმოდგენილი „დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა“ მუდმივად განახლდება   

პროექტის   განხორციელების   პროცესში,   საჭიროების   მიხედვით), მკაფიოდ იქნება 

განსაზღვრული: 

-     ის დაინტერესებული მხარეები, რომლებთანაც უნდა ჩატარდეს კონსულტაციები; 

-     მოსალოდნელი თემები და ინტერესები 

-     ჩართულობის ეტაპები 

-     ჩართულობის მეთოდები 

-     კომუნიკაციის შემოთავაზებული მეთოდები 

-     ინფორმაციის გასაჯაროება 

-     პასუხისმგებელი ორგანო / დაწესებულება 

დაავადების გავრცელებასთან დაკავშირებული სიტუაციის გართულების კვალდაკვალ, 

საქართველოს მთავრობამ გაატარა შესაბამისი ზომები და დააწესა მკაცრი შეზღუდვები 

საზოგადოებრივი თავშეყრის, შეხვედრების და ხალხის გადაადგილების აკრძალვის მიზნით. 

ამასთან ერთად, გაიზარდა საზოგადოების შიში დაავადების გადაცემის რისკებთან 

დაკავშირებით, განსაკუთრებით სოციალური ურთიერთქმედების გზით. ამიტომ, 

კონსულტაციებისა და დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის მართვის მიზნით, 

გამოყენებული იქნება ალტერნატიული საშუალებები, ადგილობრივი კანონმდებლობის, 

პოლიტიკისა და ვირუსის გადაცემის პრევენციის მიზნით შემოღებული ახალი სოციალური 

ნორმების შესაბამისად. 

ალტერნატიული მიდგომები, რომლებიც გამოყენებული იქნება დაინტერესებული მხარეების 

ჩართულობისთვის, მოიცავს: გონივრულ ძალისხმევას ონლაინ არხების მეშვეობით 

შეხვედრების ჩასატარებლად (მაგ.: Webex, Zoom, Skype და ა.შ.); კომუნიკაციის 

დივერსიფიცირებული საშუალებების, განსაკუთრებით სოციალური მედიის გამოყენებას, 

ჩატის ჯგუფების, ონლაინ პლატფორმებისა და მობილური აპლიკაციების გამოყენებას 

(როგორიცაა მაგ.: Facebook, Twitter, Instagram Viber, WhatsApp, პროექტის 

ვებბმულები/ვებგვერდები და ა.შ.); აგრეთვე კომუნიკაციების ტრადიციული არხების - 

ტელევიზიის, რადიოს, სპეციალური სატელეფონო ხაზების, SMS-ების, საზოგადოებრივი 
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მაუწყებლობის გამოყენებას იმ შემთხვევაში, თუ დაინტერესებულ მხარეებს არ აქვთ წვდომა 

ონლაინ არხებზე ან ხშირად არ იყენებენ მათ. 

საზოგადოების ინფორმირებისა და ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებების დროს ყურადღება 

გამახვილებული იქნება: (i) ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებებზე - ჰიგიენის, სანიტარულ 

და სხვა ქცევით ზომებზე, ქვეყანაში ვირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით; (ii) 

სოციალური დაცვის ღონისძიებებზე - COVID-19–ის სოციალური და ეკონომიკური 

ზემოქმედების შესახებ ცნობიერების ამაღლება, აგრეთვე პროექტის ფარგლებში მთავრობისგან 

დახმარების/სოციალური შეღავათებით სარგებლობის შესაძლობის, უფლებამოსილების და 

ხელმისაწვდომი არხების შესახებ. 

„დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმის“ განხორციელებას საფუძვლად დაედება 

მსოფლიო ბანკის „ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების სტანდარტის“ ESS 10-ის 

„დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობისა და ინფორმაციის საჯაროობის შესახებ“, შესაბამისი 

ეროვნული კანონმდებლობის მოთხოვნები ან ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

საკითხებზე   კომუნიკაციის   სტრატეგია და ჯანდაცვის   მსოფლიო   ორგანიზაციის   მიერ 

მომზადებული “COVID-19-ის მიმართ სტრატეგიული მზაობის და მასზე რეაგირების გეგმა - 

ოპერატიული დაგეგმვის სახელმძღვანელო მითითებები ქვეყნის მზადყოფნისა და რეაგირების 

მიზნით” (2020). 

3.4 დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის უზრუნველსაყოფად 

ჩასატარებელ ღონისძიებებს შორისაა: (i) კონსულტაციები დაინტერესებულ მხარეებთან 

მთელი პროექტის განმავლობაში, პროექტის შესახებ მათი ინფორმირება და მათგან 

უკუკავშირის, გამოხმაურებებსა   და   პრეტენზიების   მიღება,   და   (ii)   თემების   

ცნობიერების   ამაღლების ღონისძიებები:   ა)   ინფორმირება   COVID-19-თან   დაკავშირებული   

რისკების   შესახებ   და   ბ) ინფორმირება პროექტით გათვალისწინებული სოციალური დაცვის 

კომპონენტის შესახებ.
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3.3. (i) დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციების ჩატარება COVID-19-თან დაკავშირებულ საკითხებზე  

პროექტის 

ეტაპი 

კონსულტაციის თემა / 

შეტყობინება 

გამოყენებული მეთოდი სამიზნე დაინტერესებული 

მხარე 

პასუხისმგებლობა 

მომზადება  პროექტის საჭიროება; 

 დაგეგმილი აქტივობები; 

 გარემოსდაცვითი და 

სოციალური პრინციპები, 

ბუნებრივი და სოციალურ 

გარემოზე ზემოქმედების 

რისკები და მოსალოდნელი 

ზემოქმედების მართვა / 

ბუნებრივ და სოციალურ 

გარემოზე ზემოქმედების 

მართვის ჩარჩო (ESMF) 

 საჩივრების განხილვის 

მექანიზმი (GRM) 

 ზემოქმედება 

ჯანმრთელობასა და 

უსაფრთხოებაზე და მისი 

შემარბილებელი 

ღონისძიებები 

 ტელეფონი, ელ ფოსტა, წერილები; 

 პირისპირ შეხვედრები; 

 FGD; 

 საინფორმაციო-შემეცნებითი 

ღონისძიებები; 

 შესაბამისი  მიდგომების გამოყენება 

სოციალური დისტანცირების 

საჭიროების გათვალისწინებით 

(აუდიო - ვიზუალური მასალებისა 

და ისეთი ტექნოლოგიების 

გამოყენებით, როგორიცაა 

სატელეფონო ზარები, მოკლე 

ტექსტური შეტყობინებები, 

ელექტრონული ფოსტა და ა.შ.). 

 შესაბამისი ადგილობრივი 

დარგობრივი სამთავრობო 

სააგენტოების 

ოფიციალური პირები; 

 ჯანდაცვის მუშაკები და 

ექსპერტები სამიზნე 

რეგიონებიდან; 

რეგიონ(ებ)ში; 

 სოციალური 

მომსახურების სააგენტო 

და თანამშრომლები, 

რომლებიც ჩართული 

არიან სოციალური 

მომსახურების მიწოდების 

ღონისძიებებში. 

 ბიზნეს ასოციაციები. 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო - პროექტის 

განმახორციელებელი ჯგუფი 

(PIU); 

 

[გარემოსდაცვითი და 

სოციალური სტანდარტების 

სპეციალისტები] 

 პროექტის საჭიროება 

 დაგეგმილი აქტივობები; 

 ბუნებრივი და სოციალურ 

გარემოზე ზემოქმედების 

რისკები და მოსალოდნელი 

ზემოქმედების /ბუნებრივ და 

სოციალურ გარემოზე 

მოსალოდნელი 

ზემოქმედების მართვა 

ESMFP/ESMF 

 საჩივრების განხილვის 

მექანიზმი (GRM) 

 საინფორმაციო-შემეცნებითი 

ღონისძიებები კულტურული 

თავისებურებების გათვალისწინებით; 

 შესაბამისი  მიდგომების გამოყენება 

სოციალური დისტანცირების 

საჭიროების გათვალისწინებით 

(აუდიო - ვიზუალური მასალებისა და 

ისეთი ტექნოლოგიების გამოყენებით, 

როგორიცაა ოფიციალური 

ვებგვერდები და  პორტალები, 

სოციალური ქსელები, სატელეფონო 

ზარები, მოკლე ტექსტური 

შეტყობინებები, ელექტრონული 

ფოსტა და ა.შ.) 

 ზემოქმედებს ქვეშ მყოფი 

ფიზიკური პირები და 

მათი ოჯახები; 

 მოწყვლადი ჯგუფები. 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო -  

პროექტისგანმახორციელებელი 

ჯგუფი 

 

[გარემოსდაცვითი და 

სოციალური სტანდარტების 

სპეციალისტები] 
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განხორციელება  პროექტის აღწერა და 

მიმდინარე აქტივობები; 

 ბუნებრივ და სოციალურ 

გარემოზე ზემოქმედების 

მართვის გეგმა (ESMP) და 

სხვა ინსტრუმენტები; 

 დაინტერესებულ მხარეთა 

ჩართულობის გეგმა 

 საჩივრების განხილვის 

მექანიზმი (GRM) 

 ჯანმრთელობა და 

უსაფრთხოება; 

 შრომის მართვის გეგმა 

 გარემოსდაცვითი საკითხები 

 ინფორმაციის გავრცელება 

ბროშურების, ბროშურების, 

ვებგვერდების და ა.შ საშუალებით. 

 საინფორმაციო დაფები ადგილობრივი 

ხელისუფლების ოფისებში და 

სამედიცინო დაწესებულებებში; 

 შესაბამისი  მიდგომების გამოყენება 

სოციალური დისტანცირების 

საჭიროების გათვალისწინებით 

(აუდიო - ვიზუალური მასალებისა და 

ისეთი ტექნოლოგიების გამოყენებით, 

როგორიცაა ოფიციალური 

ვებგვერდები და  პორტალები, 

სოციალური ქსელები, სატელეფონო 

ზარები, მოკლე ტექსტური 

შეტყობინებები, ელექტრონული 

ფოსტა და ა.შ.) 

 შესაბამისი ადგილობრივი 

დარგობრივი სამთავრობო 

სააგენტოების 

ოფიციალური პირები; 

 ჯანდაცვის მუშაკები და 

ექსპერტები სამიზნე 

რეგიონებიდან; 

 სოციალური 

მომსახურების სააგენტო 

და სოციალური 

მომსახურების მიწოდებით 

დაკავებული 

თანამშრომლები. 

 დამსაქმებლები და 

დამსაქმებელთა 

ასოციაციები. 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო - პროექტის 

განმახორციელებელი ჯგუფი 

 

[გარემოსდაცვითი და 

სოციალური სტანდარტების 

სპეციალისტები] 

  ბუნებრივ და სოციალურ 

გარემოზე ზემოქმედების 

მართვის ჩარჩო (ESMF) და 

სხვა ინსტრუმენტები, 

 დაინტერესებულ მხარეთა 

ჩართულობის გეგმა 

 საჩივრების განხილვის 

მექანიზმი (GRM) 

 ჯანმრთელობა და 

უსაფრთხოება; 

 შრომის მართვის გეგმა 

 გარემოსდაცვითი საკითხები 

 ინფორმაციის გავრცელება 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ 

მუნიციპალიტეტებში/ სოფლებში; 

 ბროშურები, პლაკატები; 

 საინფორმაციო დაფები ადგილობრივი 

ხელისუფლების ორგანოების 

ოფისებში და სამედიცინო 

დაწესებულებებში; 

 შესაბამისი  მიდგომების გამოყენება 

სოციალური დისტანცირების 

საჭიროების გათვალისწინებით 

(აუდიო - ვიზუალური მასალებისა და 

ისეთი ტექნოლოგიების გამოყენებით, 

როგორიცაა ოფიციალური 

ვებგვერდები და  პორტალები, 

სოციალური ქსელები, სატელეფონო 

ზარები, მოკლე ტექსტური 

შეტყობინებები, ელექტრონული 

ფოსტა, რადიო, ტელევიზია და ა.შ.) 

 ზემოქმედებს ქვეშ 

მოქცეული ფიზიკური 

პირები და მათი ოჯახები; 

 ადგილობრივი თემები; 

 მოწყვლადი ჯგუფები. 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, 

შრომის,ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო - პროექტის 

განმახორციელებელი 

ჯგუფი 
 
 

[გარემოსდაცვითი და 

სოციალური სტანდარტების 

სპეციალისტები] 
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3.3 (ii) საზოგადოებრივი ცნობიერება COVID 19-ის შესახებ:  

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა საზოგადოებრივი ცნობიერების 

ამაღლების მიზნით, გადადგმული იქნება შემდეგი ნაბიჯები: 

საფეხური განსახორციელებელი  

1 ა) COVID- 19-თან დაკავშირებული რისკების შესახებ კომუნიკაციის სტრატეგიისა და 

საზოგადოების ჩართულობის გეგმის განხორციელება, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

მოსალოდნელი ღონისძიებების შესახებ  დეტალური ინფორმაციის ჩათვლით - 

კომპონენტი #1 

ბ) სოციალური დაცვის ზომების კომუნიკაციისა და დიალოგის 

სტრატეგიიგანხორციელება - კომპონენტი #2 

ა) #1 კომპონენტის ფარგლებში - საზოგადოების ქცევის შეფასების ჩატარება მიზნობრივი 

აუდიტორიის შესასწავლად და შემდგომმი ხელმისაწვდომი კომუნიკაციის არხების 

დასადგენად, მის წარმოდგენლებში გავლენიანი პირების, ინტერესის სფეროების, 

პრობლემების და საკითხების აღქმის დასადგენად; 

ბ) #2 კომპონენტის ფარგლებში - მიზნობრივ აუდიტორიას წარმოადგენენ ამჟამად არსებული 

სქემის ბენეფიციარები და ახალი გარემოებების შედეგად გაჩენილი პოტენციური 

ბენეფიციარები. საჭიროა მათ მიერ სიტუაციის აღქმის, ინტერესების და გავლენის 

მქონე ფაქტორების გაგება და კომუნიკაციის იმ არხების დადგენა, რომელსაც ისინი 

უპირატესობას ანიჭებენ. 

ადგილობრივი კონკრეტულ სამიზნე რისკ-ჯგუფებსა და ძირითად დაინტერესებულ 

მხარეებზე მორგებული შსეტყობინებების მომზადება და მათი გამოცდა შესაბამისი 

მონაწილეობითი ღონიძიებების საშუალებით (კომპონენტები # 1 და #2). . 

ორივე კომპონენტისთვის, საზოგადოებრივი ჯგუფებისა და ადგილობრივი ქსელების 

იდენტიფიცირება; 

2 ადგილობრივ ენებზე შეტყობინებებისა და საინფორმაციო მასალების საბოლოო 

ვერსიების მომზადება კომუნიკაციის არსებული არხების გათვალისწინებით 

(კომპონენტები # 1 და #2). ა) კომუნიკაციის პროცესში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის არსებული ქსელის, 

ადგილობრივი საზოგადოებრივი კომუნიკაციის არხების, მედიის, ადგილობრივი 

სამოქალაქო საზოგადოებების, სკოლების, ადგილობრივი ხელისუფლების და კერძო 

სექტორის სხვადასხვა წარმომადგენლების ჩართვა, თანამიმდევრული კომუნიკაციის 

მექანიზმის უზრუნველსაყოფად -კომპონენტი#1; 

ბ) კომუნიკაციის პროცესში სოციალური დახმარების ცენტრების, საქველმოქმედო 

ორგანიზაციებისა და დამსაქმებელთა ასოციაციიების წარმომადგენლების ჩრთულობა-

კომპონენტი#2 

ორმხრივი კომუნიკაციის საშულებების დანერგვა ორივე კომპონენტი ფარგლებში. 

ა) საზოგადოების მასშტაბური ჩართულობის უზრუნველყოფა სოციალური და ქცევითი 

ცვლილების მისაღწევად, რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოებრივი და 

ინდივიდუალური ჯანმრთელობის დაცვისა და ჰიგიენის პრაქტიკის დანერგვის 

უზრუნველყოფას, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ ქვეყანაში 

არსებული რეკომენდაციების შესაბამისად - კომპონენტი#1; 
 
ბ) კომპონენტი #2-ის ბენეფიციარების მასშტაბური ჩართულობის უზრუნველყოფა; 
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3 როგორც #1, ასევე #2 კომპონენტისთვის საზოგადოების მუდმივი ინფორმირებისა და 

უკუკავშირის მექანიზმის ჩამოყალიბება, შემდეგი საშუალებების გამოყენებით: 

სოციალური მედია, საზოგადოებაში არსებული აღქმის დონის, ცოდნის, საკითხების 

მიმართ დამოკიდებულების და არსებული პრაქტიკის შესწავლისა და, თუ შესაძლებელია, 

უშუალო დიალოგისა და კონსულტაციების გზით (ორივე - #1 და #2კომპონენტების 

ფარგლებში; 

საზოგადოების ჩართულობის პროცესში ცვლილებების შეტანა მტკიცებულებებზე და 

საჭიროებებზე დაყრდნობით და აღნიშნული პროცესის განხორციელება ადგილობრივი 

საზოგადოებრივი კულტურისთვის მისაღები ფორმით (ორივე - #1 და #2კომპონენტების 

ფარგლებში) 

მიღებული გამოცდილების დოკუმენტირება, მზადყოფნისა და რეაგირების სამომავლო 

ღონისძიებების დასაგეგმად სათანადო ინფორმაციის არსებობის უზრუნველსაყოფად 

(ორივე - #1 და #2კომპონენტების ფარგლებში). 

 

საფეხური 1: კომუნიკაციის სტრატეგიის შემუშავება 

- დაინტერესებულ     მხარეთა     ჯგუფებისთვის     საინფორმაციო     და     

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის დონის შეფასება, 

დაინტერესებულ მხარეებს შორის მეორადი წყაროების ტიპების იდენტიფიცირებით, 

რომლებიც  შეიძლება ეფექტურად იქნას გამოყენებული პროექტთან მიმართებაში. 

შესაბამისი მიდგომების გამოყენება დაინტერესებულ  მხარეთა  ჯგუფების  

შესაძლებლობების გასავითარებლად საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების წვდომისა და გამოყენების სფეროში; (კომპონენტებისთვის # 1 და #2); 

- ქცევის სწრაფი შეფასება, მიზნობრივი აუდიტორიის, წარმოდგენების, ინტერესების და 

გავლენიანი პირების და უპირატესობის მქონე საკომუნიკაციო არხების შესასწავლად.  

ეს ეხება ორივე კომპონენტს: 1 და 2. 

- COVID-19–თან  დაკავშირებით  „სოციალური  და  ქცევითი  ცვლილების  

კომუნიკაციის“ (SBCC) ყოვლისმომცველი სტრატეგიის მომზადება, საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის მოსალოდნელი ღონისძიებების დეტალების ჩათვლით - #1 

კომპონენტისთვის; 

- მუშაობა    იმ    ორგანიზაციებთან,    რომლებიც     დახმარებას    უწევენ     შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირებს, ისეთი შეტყობინებებისა და კომუნიკაციის 

საშუალებების შესარჩევად, რომლებიც ამ ჯგუფებსაც მოიცავს; (კომპონენტებისთვის #1 

და #2).  

საფეხური 2: კომუნიკაციის სტრატეგიის განხორციელება 

- ადგილობრივ   ენებზე   (ქართულ   ენაზე   და   საჭიროების   შემთხვევაში,   ეთნიკური 

უმცირესობების ენებზე), აგრეთვე ინგლისურ ენაზე (სადაც ეს აუცილებელია) 

დაინერგოს და გამოყენებულ იქნას შეტყობინებებისა  და  საინფორმაციცო მასალების 

გავრცელების  დაცული სისტემა. შეტყობინებებისა და ინფორმაციის დროული  

გავრცელების მიზნით,  გამოყენებულ იქნას შესაბამისი ადგილობრივი საკომუნიკაციო 
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არხები (მათ შორის სოციალური მედია / ონლაინ არხები). ეს ეხება ორივე კომპონენტს: 

1 და 2. 

- პროექტის   ფარგლებში   მიღებული   იქნება შესაბამისი  ზომები   იმის   

უზრუნველსაყოფად, რომ ქალებსა და სხვა მოწყვლად ჯგუფებს ხელი მიუწვდებოდეთ 

სოციალური იზოლაციის და პრევენციული ღონისძიებების შესახებ გავრცელებულ 

შეტყობინებებზე და მთავრობის მიერ გავრცელებულ შეტყობინებებზე რადიოთი და 

ტელევიზიით. ეს ხაზგასმულია #1 კომპონენტისთვის; 

- პროექტი მიიღებს ზომებს იმისათვის რომ ქალებსა და სხვა მოწყვლად ჯგუფებს 

შეეძლოთ წვდომა ინფორმაციებზე და შემწეობაზე, რომლებიც ხაზგასმულია #2 

კომპონენტში.  

- ასევე გავრცელდება სპეციალური შეტყობინებები / ინფორმაცია ქალების / გოგონების 

სამიზნე ჯგუფისათვის, მათ წინაშე არსებული რისკებისა და სიფრთხილის ზომების 

შესახებ, რათა საკარანტინო დაწესებულებებში ადგილი არ ჰქონდეს სექსუალურ 

ექსპლუატაციას და ძალადობას და სწორად მოხდეს დასაქმებულთა სამუშაო რეჟიმის 

მართვა გაზრდილი დატვირთვის პირობებში, რაც ასევე ეხება საავადმყოფოებში 

მომუშავე ქალებს. ამასთან ერთად, ბავშვების სამიზნე ჯგუფისათვის შემუშავდება 

კომუნიკაციის შესაბამისი  მიდგომები, რომელიც მიზნად ისახავს ინფორმაციის 

გავრცელებას ბავშვთა დაცვის წესების შესახებ, რომლებიც საკარანტინო 

დაწესებულებებში უნდა სრულდებოდეს - #1 კომპონენტისთვის; 

- თანამშრომლობა  საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  არსებულ  ქსელთან,  არსებულ  

საზოგადოებრივ ქსელებთან, მედიასთან, ადგილობრივ სამოქალაქო საზოგადოებებთან, 

სკოლებთან, ხელისუფლების ადგილობრივ ორგანოებთან და სხვა სექტორებთან - 

სამედიცინო მომსახურების პროვაიდერებთან, განათლების, თავდაცვის, ბიზნესის, 

სამოგზაურო და სურსათის/სოფლის მეურნეობის სექტორებთან, საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო მომსახურების მიმწოდებლებთან, კომუნიკაციის თანმიმდევრული 

მექანიზმის გამოყენებით - #1 კომპონენტისთვის; 

- თანამშრომლობა  სოციალური  დახმარების  ცენტრებთან,  დასაქმების  სააგენტოებთან, 

საქველმოქმედო ორგანიზაციებთან, ადგილობრივ მედიასთან, ხელისუფლების 

ადგილობრივ ორგანოებთან, კომუნიკაციის თანმიმდევრული მექანიზმის გამოყენებით 

-#2 კომპონენტისთვის; 

- თემებისა და საზოგადოების ინფორმირებისთვის ისეთი ორმხრივი „არხების“ 

გამოყენება, როგორიცაა ცხელი ხაზი (ტექსტური და ზეპირი კომუნიკაცია), 

სოციალური მედია, რომელიც უკუკავშირის გამოხატვის საშუალებას იძლევა (სადაც 

ეს შესაძლებელია) და  სატელევიზიო  და  რადიო  გადაცემები,  რომლებსაც  აქვთ 

არასწორი  ინფორმაციის სწრაფი   გამოვლენის,   მასზე   სწრაფი   რეაგირების   და  

პასუხის   გაცემის   სისტემები. ეს ეხება ორივე კომპონენტს: 1 და 2.  
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- საზოგადოების  ჩართულობის  მასშტაბური  სტრატეგიის  განხორციელება  სოციალური 

მიდგომებისა და ქცევების შესაცვლელად, რათა ჩამოყალიბდეს პრევენციული 

საზოგადოება და ინდივიდუალური ჯანმრთელობისა და ჰიგიენის პრაქტიკა, 

საზოგადოებრივი  ჯანმრთელობის  დაცვის  შესახებ  ქვეყანაში  არსებული 

რეკომენდაციების შესაბამისად. იმის გათვალისწინებით, რომ საჭიროა სოციალური 

დისტანცირების გათვალისწინებაც, სტრატეგია ფოკუსირებული უნდა იყოს 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ტელეკომუნიკაციების, მობილური ტექნოლოგიის, 

სოციალური მედიის პლატფორმების, სამაუწყებლო მედიის და ა.შ. გამოყენებაზე - #1 

კომპონენტისთვის; 

 
საფეხური 3: სწავლა და უკუკავშირი 

- საზოგადოებრივი ინფორმაციის და უკუკავშირის მექანიზმების სისტემატიური 

შემუშავება, სოციალური მედია მონიტორინგის, საზოგადოებრივი აღქმის, ცოდნის, 

ქცევების, პრაქტიუკული კვლევების და პირდაპირი დიალოგებისა და კონსულტაციების 

მეშვეობით. არსებული გარემოებებიდან გამომდინარე, მისი განხორციელება COVID 19 

გადაცემის პრევენციის მიზნით მოხდება ვირტუალურად. ეს ეხება ორივე კომპონენტს: 1 

და 2.  

- უზრუნველყოფა იმისა, რომ საზოგადოებრივი ჩართულობის მიდგომები ეყრდნობოდეს 

მტკიცებულებებს და საჭიროებებს და ყველანაირი ჩართულობა იყოს კულტურულად 

მისაღები და  ემპათიური. ეს ეხება #1 კომპონენტს. 

- მიღებული გამოცდილების  დოკუმენტირება, შემდგომის ღონისძიებების დასაგეგმად 

მზადყოფნისა  და სათანადო რეაგირებისათვის საჭირო ინფორმაციის არსებობის       

უზრუნველსაყოფად (კომპონენტები #1 და #2). . 

პროექტის მახასიათებლებზე და პროექტის ფარგლებში დაგეგმილ საქმიანობასთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის უზრუნველსაყოფად 

გამოყენებული იქნება კომუნიკაციის სხვადასხვა მეთოდები (კომპონენტები #1 და #2): 

- პოლიტიკის განმსაზღვრელი  პირებისა  და  თემის  გავლენიანი  პირების  ჩართულობა 

შეიძლება უზრუნველყოფილ იქნას რელიგიურ, ადმინისტრაციულ, ახალგაზრდულ 

და ქალთა ჯგუფებთან ყოველკვირეული შეხვედრების საშუალებით. ეს 

განხორციელდება ვირტუალურად, COVID 19-ის გადაცემის პრევენციის მიზნით; 

- ცალკეულ  თემებთან  კომუნიკაცია  უნდა განხორციელდეს ალტერნატიული 

მიდგომების გამოყენებით, სოციალური  დისტანცირების არსებული შეზღუდვების  

გათვალისწინებით; ქალთა ჯგუფებთან და ახალგაზრდულ ჯგუფებთან 

კომუნიკაციისთვის, სწავლებისა და ტრენინგებისთვის და სხვა მსგავსი 

ღონისძიებებისთვის შეიძლება გამოყენებულ იქნას სოციალური მედია, 
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საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და კომუნიკაციის მობილური 

საშუალებები; 

- ფართო საზოგადოების აქტიური ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით, შეიძლება 

გამოყენებული იქნას ცნობილი და სანდო მედია არხები, როგორიცაა: სამაუწყებლო 

მედია (ტელევიზია და რადიო), ბეჭდური მედია (გაზეთები, ჟურნალები), სანდო 

ორგანიზაციების ვებგვერდები, სოციალური მედია (Facebook, Twitter და ა.შ.).  

ტექსტური შეტყობინებები მობილური ტელეფონების მეშვეობით, საზოგადოებრივ და 

ჯანმრთელობის ცენტრებში გამოკრული ბეჭდური მასალები და ბროშურები, ხოლო 

ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში საინფორმაციო დაფები, გამოყენებული იქნება 

დაინტერესებული მხარეებისთვის ძირითადი ინფორმაციის და მითითებების 

მისაწოდებლად და გასავრცელებლად, მათთვის სასურველი არხებისა და სანდო 

პარტნიორების მეშვეობით. 

3.5 ინფორმაციის საჯაროობის შემოთავაზებული სტრატეგია 

პროექტი უზრუნველყოფს, რომ დაინტერესებული მხარეების ჩართულობისთვის 

განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის ინფორმაციის გასაჯაროება იყოს 

ინკლუზიური და კულტურული თვალსაზრისით მგრძნობიარე. ასევე მიღებული იქნება 

სპეციალური ზომები, რომ ზემოთ ხსენებულ დაუცველ ჯგუფებს მიეცეთ პროექტის 

აქტივობებში მონაწილეობის საშუალება და პროექტიდან მიიღონ სარგებელი. სხვა 

ღონისძიებებთან ერთად, ეს ითვალისწინებს შინამეურნეობების ინფორმირებას მოკლე 

ტექსტური შეტყობინებების, სატელეფონო ზარების და სხვა მსგავსი საშუალებების 

გამოყენებით, სოციალური დისტანცირების მოთხოვნების შესაბამისად, ადგილობრივ 

ენებზე, მათ შორის აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე იმ თემებში, სადაც სომხური და 

აზერბაიჯანული მოსახლეობის კონცენტრაცია მაღალია. გარდა ამისა, მთელი ქვეყნის 

მასშტაბით საინფორმაციო კამპანიების ჩატარებასთან ერთად, საჭიროების შესაბამისად, 

თითოეული რეგიონის ადგილობრივ   მახასიათებლებზე   მორგებული   კონკრეტული   

ინფორმაცია   გავრცელდება   ყველა ადგილობრივ თვითმმართველობაში (განსაკუთრებით #2 

კომპონენტის ფარგლებში), საერთაშორისო აეროპორტებში (#1 კომპონენტის ფარგლებში), 

სასტუმროებში (ჯანმრთელობის დაცვის კომპონენტის ფარგლებში), სკოლებში, 

საავადმყოფოებში, საკარანტინო ცენტრებსა და ლაბორატორიებში (#1 კომპონენტის 

ფარგლებში), სოციალური დახმარების ცენტრებში (#2 კომპონენტის ფარგლებში). მთავრობას 

აქვს სპეციალური ვებგვერდი  https://stopcov.ge/ რომელიც საზოგადოებას აწვდის 

ინფორმაციას საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის შესახებ და სადაც 

მითითებულია სპეციალური ცხელი ხაზის ტელეფონის ნომერი. ვებგვერდზე იფორმაციის 

გავრცელება ხდება ექვს ენაზე: ქართულ, ინგლისურ, სომხურ, აზერბაიჯანულ, აფხაზურ და 

ოსურ ენებზე. Covid-19–ის გავრცელებასთან დაკავშირებული ყველა ინფორმაცია და Covid-

19–თან დაკავშირებული შეზღუდვები, ამ ვებგვერდის საშუალებით ვრცელდება ზემოთ 

ჩამოთვლილ ყველა ენაზე. 

https://stopcov.ge/
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ქვემოთ მოცემულია ინფორმაციის გავრცელების წინასწარი სტრატეგია: 

 
პროექტის ეტაპი სამიზნე 

დაინტერესებული 

მხარეები 

გასამჟღავნებელი 

ინფორმაციის სია 

შემოთავაზებული 

მეთოდები და ვადები 

სოციალური 

დისტანცირების და 

„სოციალური და ქცევითი 

ცვლილების კომუნიკაციის 

სტრატეგიის“ მომზადება 

სამთავრობო უწყებები;  

ადგილობრივი 

თემები;  

მოწყვლადი ჯგუფები; 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები და 

აკადემიები;  

ჯანდაცვის სფეროს 

მუშაკები;  

მედიის 

წარმომადგენლები;  

ჯანდაცვის 

ორგანიზაციები;  

და სხვა 

პროექტის ზოგადი კონცეფცია, 

გარემოსდაცვითი და 

სოციალური პრინციპები და 

ვალდებულებები, 

დოკუმენტები, 

კონსულტაციების 

პროცესი/„დაინტერესებულ 

მხარეთა ჩართულობის გეგმა“, 

პროექტის დოკუმენტები -

ბუნებრივ და სოციალურ 

გარემოზე ზემოქმედების 

მართვის ჩარჩო (ESMF), 

გარემოსდაცვითი და 

სოციალური ვალდებულებები 

გეგმა (ESCP), საჩივრების 

განხილვის მექანიზმის 

პროცედურა, პროექტის 

მიმდინარეობის შესახებ 

ინფორმაციის მუდმივად 

განახლება. 

ინფორმაციის გავრცელება 

პროექტის სპეციალური 

ვებგვერდის და Facebook-ის 

საშუალებით; მოკლე 

ტექსტური შეტყობინებების 

გაგზავნა, საზოგადოებრივი 

მაუწყებლობა (მათთვის, ვისაც 

სმარტფონები არ აქვთ); 

ბეჭდური ინფორმაციის 

მიწოდება სპეციალურად 

გამოყოფილ საჯარო 

ადგილებში; საინფორმაციო 

ბუკლეტები და ბროშურები; და 

შეხვედრები, მათ შორის 

მოწყვლად ჯგუფებთან, 

შეხვედრის შესაბამისი  

ფორმატის გამოყენებით და 

სოციალური დისტანცირების 

საჭიროებების 

გათვალისწინებით. 

სოციალური კომპონენტის 

მომზადება 

მოწყვლადი ჯგუფები, 

საქველმოქმედო 

ორგანიზაციები, 

დამსაქმებლები, 

სოციალური 

დახმარების ცენტრები 

სოციალური დაცვის ზომები ინფორმაციის გავრცელება 

სპეციალური ვებგვერდის, 

სოციალური ქსელის 

ანგარიშების, საქველმოქმედო 

ორგანიზაციების, დასაქმების 

სააგენტოების, და 

ადგილობრივი 

ხელისუფლების ორგანოების 

ეკონომიკური განვითარების 

განყოფილებების 

საშუალებით. 

საზოგადოების 

ცნობიერების ამაღლების 

სათანადო კამპანიების 

განხორციელება 

(კომპონენტები # 1 

და #2). 

ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული  მხარეები, 

ფართო საზოგადოება, 

მოწყვლადი ჯგუფები, 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის სფეროს 

მუშაკები, სამთავრობო 

უწყებები, 

ხელისუფლების სხვა 

განახლებული ინფორმაცია 

პროექტის მიმდინარეობის 

შესახებ;  

სოციალური დისტანცირება და 

„სოციალური და ქცევითი 

ცვლილების კომუნიკაციის 

სტრატეგია“ 

საჯარო შეტყობინებები; 

ელექტრონული 

პუბლიკაციები ინტერნეტით 

/სოციალურ მედიაში და პრეს-

რელიზებით; 

ბეჭდური ინფორმაციის 

მიწოდება სპეციალურად 

გამოყოფილ საჯარო 

ადგილებში; პრეს-რელიზები 
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პროექტის ეტაპი სამიზნე 

დაინტერესებული 

მხარეები 

გასამჟღავნებელი 

ინფორმაციის სია 

შემოთავაზებული 

მეთოდები და ვადები 

ორგანოები ადგილობრივ მედიაში; 

საინფორმაციო ბუკლეტები და 

ბროშურები; აუდიო-

ვიზუალური მასალები; 

შეხვედრები მოწყვლადი 

პირების ცალკე სამიზნე 

ჯგუფებთან, მათი ფორმატის 

შესაბამისი კორექტირებით, 

სოციალური დისტანცირების 

აუცილებლობის 

გათვალისწინებით (მაგ.: 

ისეთი მობილური 

ტექნოლოგიების გამოყენებით, 

როგორიცაა სატელეფონო 

ზარები, მოკლე ტექსტური 

შეტყობინებები და სხვა). 

ადგილის შერჩევა 

ადგილობრივი 

საიზოლაციო და 

საკარანტინო 

ობიექტებისთვის 

(ჯანდაცვის კომპონენტები) 

COVID-19-ს გამო 

კარანტინში მყოფი 

პირები, 

დაწესებულებებში 

მომუშავე პირების 

ჩათვლით; 

პაციენტების/ 

ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული პირების 

ნათესავები; 

მეზობელი თემები; 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის სფეროს 

მუშაკები; 

ხელისუფლების სხვა 

ორგანოები; 

მუნიციპალური 

ხელისუფლება; 

სამოქალაქო 

ორგანიზაციები, 

რელიგიური 

ინსტიტუტები / 

ორგანოები. 

საპროექტო დოკუმენტები, 

საიზოლაციო და საკარანტინო 

ობიექტების ტექნიკური 

დიზაინი, „დაინტერესებულ 

მხარეთა ჩართულობის გეგმა“, 

შესაბამისი დოკუმენტები 

გარემოსა და სოციალური 

დაცვის შესახებ; საჩივრების 

განხილვის მექანიზმის 

პროცედურა, პროექტის 

მიმდინარეობის შესახებ 

ინფორმაციის მუდმივი 

განახლება. 

საჯარო შეტყობინებები; 

ელექტრონული 

პუბლიკაციები ინტერნეტით 

/სოციალურ მედიაში და პრეს- 

რელიზებით; 

ბეჭდური ინფორმაციის 

მიწოდება სპეციალურად 

გამოყოფილ საჯარო 

ადგილებში; პრეს- რელიზები 

ადგილობრივ მედიაში; 

საკონსულტაციო შეხვედრები; 

ცალკე შეხვედრები 

მოწყვლადი პირების ფოკუს-

ჯგუფებთან შეხვედრის 

შესაბამისი ფორმატის 

შესაბამისი გამოყენებით, 

სოციალური დისტანცირების 

აუცილებლობის 

გათვალისწინებით (მაგ.: 

ისეთი მობილური 

ტექნოლოგიების გამოყენებით, 

როგორიცაა სატელეფონო 

ზარები, მოკლე ტექსტური 

შეტყობინებები და სხვა). 

„ბუნებრივ და სოციალურ 

გარემოზე ზემოქმედების 

მართვის ჩარჩოს“ და 

COVID-19-ს გამო 

კარანტინში მყოფი 

პირები, იქ მომუშავე 

საპროექტო დოკუმენტები, 

საიზოლაციო და საკარანტინო 

ობიექტების ტექნიკური 

საჯარო შეტყობინებები; 

ელექტრონული 

პუბლიკაციები ინტერნეტით 
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პროექტის ეტაპი სამიზნე 

დაინტერესებული 

მხარეები 

გასამჟღავნებელი 

ინფორმაციის სია 

შემოთავაზებული 

მეთოდები და ვადები 

„ბუნებრივ და სოციალურ 

გარემოზე ზემოქმედების 

მართვის გეგმების“ 

მომზადების პროცესში  

პირების ჩათვლით; 

პაციენტების / 

ზემოქმედების ქვეშ 

მყოფი პირების 

ნათესავები; 

მეზობელი თემები; 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის სფეროს 

მუშაკები; 

ხელისუფლების სხვა 

ორგანოები; 

მუნიციპალური 

თვითმმართველობები; 

სამოქალაქო 

ორგანიზაციები, 

რელიგიური 

ინსტიტუტები / 

ორგანოები. 

სოციალური 

დახმარების 

ცენტრები, დასაქმების 

სააგენტოები. 

 

დიზაინი, “დაინტერესებულ 

მხარეთა ჩართულობის გეგმა“, 

შესაბამისი გარემოსდაცვითი  და 

სოციალური დოკუმენტები, 

საჩივრების განხილვის 

მექანიზმის პროცედურა; 

პროექტის მიმდინარეობის 

შესახებ ინფორმაციის 

რეგულარული განახლება. 

/სოციალურ მედიაში და პრეს- 

რელიზებით; 

ბეჭდური ინფორმაციის 

მიწოდება სპეციალურად 

გამოყოფილ საჯარო  

ადგილებში; პრეს-რელიზები 

ადგილობრივ მედიაში; 

საკონსულტაციო შეხვედრები; 

ცალკე შეხვედრები 

მოწყვლადი პირების ფოკუს- 

ჯგუფებთან შეხვედრის 

შესაბამისი ფორმატის 

გამოყენებით, სოციალური 

დისტანცირების 

აუცილებლობის 

გათვალისწინებით (მაგ.: 

ისეთი მობილური 

ტექნოლოგიების გამოყენებით, 

როგორიცაა სატელეფონო 

ზარები, მოკლე ტექსტური 

შეტყობინებები და სხვა). 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდში 

COVID-19-ის 

ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული პირები და 

მათი ოჯახები; 

ლაბორატორიების და 

საკარანტინო 

ცენტრების მეზობელი 

თემები; სასტუმროები 

და მათი პერსონალი; 

საკარანტინო 

ცენტრების 

მშენებლობებზე 

მომუშავე მუშები, 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის სფეროს 

მუშაკები, 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

“დაინტერესებულ მხარეთა 

ჩართულობის გეგმა“, შესაბამისი 

გარემოსდაცვითი  და 

სოციალური დოკუმენტები, 

საჩივრების განხილვის 

მექანიზმის პროცედურა; 

პროექტის მიმდინარეობის 

შესახებ ინფორმაციის მუდმივი 

განახლება. 

საჯარო შეტყობინებები; 

ელექტრონული 

პუბლიკაციები და პრეს-

რელიზები პროექტის 

ვებგვერდზე და სოციალურ 

მედიაში; ბეჭდური 

ინფორმაციის მიწოდება 

სპეციალურად გამოყოფილ 

საჯარო ადგილებში; პრეს- 

რელიზები ადგილობრივ 

მედიაში; საკონსულტაციო 

შეხვედრები; ცალკე 

შეხვედრები მოწყვლადი 

პირების ფოკუს- ჯგუფებთან 

შეხვედრის შესაბამისი 

ფორმატის გამოყენებით, 

სოციალური დისტანცირების 

აუცილებლობის 

გათვალისწინებით (მაგ.: 

ისეთი მობილური 
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პროექტის ეტაპი სამიზნე 

დაინტერესებული 

მხარეები 

გასამჟღავნებელი 

ინფორმაციის სია 

შემოთავაზებული 

მეთოდები და ვადები 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს, 

ავიახაზების, 

საზღვრის დაცვის 

დეპარტამენტის 

თანამშრომლები, 

პოლიცია, სამხედრო 

და სამთავრობო 

უწყებები, 

მუნიციპალური 

ხელისუფლება; 

ტექნოლოგიების გამოყენებით, 

როგორიცაა სატელეფონო 

ზარები, მოკლე ტექსტური 

შეტყობინებები და სხვა). 

პროექტის 

განხორციელების 

პერიოდში (სოციალური 

დაცვის კომპონენტი) 

ბენეფიციარები, 

მოწყვლადი ჯგუფები, 

სოციალური 

დახმარების ცენტრები, 

სავაჭრო პალატა, 

დასაქმების 

სააგენტოები. 

სოციალური დაცვის 

კომპონენტის ფარგლებში 

პროექტით გათვალისწინებული 

აქტივობები 

სოციალური ქსელი, 

სოციალური დახმარების 

ცენტრების, დასაქმების 

სააგენტოების და 

ადგილობრივი მედიის 

საშუალებით. 

 

 

3.6 პროექტის მომავალი 

დაინტერესებული მხარეები ინფორმირებული იქნებიან პროექტის მიმდინარეობის შესახებ, 

მათ შორის პროექტის გარემოსდაცვითი და სოციალური ღონისძიებების შესაბამისობის, 

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმისა და საჩივრებზე მექანიზმის 

განხორციელების შესახებ. ეს ინფორმაცია მნიშვნელოვანი იქნება ფართო 

საზოგადოებისთვის, განასაკუთრებით კი, ის საინტერესო იქნება იმ პირებისთვის და მათი 

ოჯახისთვის, რომლებიც იმყოფებიან COVID-19-ით ინფიცირების რისკის ქვეშ ან 

დაუდასტურდათ ინფექცია, ასევე სოციალური დაცვის კომპონენტის ბენეფიციარებისთვის. 

3.7 სტრატეგია შემოთავაზებული მოწყვლადი ჯგუფების შეხედულებების 

გასათვალისწინებლად  
 

პროექტის ფარგლებში ჩატარდება მიზნობრივ კონსულტაციები მოწყვლად ჯგუფებთან, იმ 

პრობლემების და საჭიროებების შესასწავლად, რომელიც დაკავშირებულია ინფორმაციის, 

სამედიცინო დაწესებულებების და მომსახურებების ხელმისაწვდომობასთან და სხვა 

გამოწვევებთან, რომლებსაც ისინი ხვდებიან სახლში, სამუშაო ადგილებზე და თავიანთ 

თემებში. ქალებთან და მოწყვლად ჯგუფებთან სპეციალური კონსულტაციების გარდა, 

პროექტი ითანამშრომლებს ისეთ ორგანიზაციებთან, როგორიცაა გაეროს ქალთა 

ორგანიზაცია და სხვა სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ 
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საქართველოში გენდერული თანასწორობის საკითხებზე, რათა უზრუნველყონ 

შინამეურნეობების, ბიზნესებისა და პერსონალის (მაგ., სამედიცინო მუშაკების, სოციალური 

მუშაკების) ოჯახის მარჩენალი ქალების მაქსიმალური ჩართულობა და პროექტის სარგებლის 

და შესაბამისი უსაფრთხოების ზომების შესახებ მათი ცნობიერების ამაღლება. ამასთან 

ერთად დაადგინოს მათი პრობლემები, შიში და საჭიროებები. ქვემოთ ჩამოთვლილია 

ზოგიერთი სტრატეგია, რომელსაც პროექტი მოწყვლადი ჯგუფების ეფექტური ჩართულობის 

უზრუნველსაყოფად  და მათთან კომუნიკაციისთვის გამოიყენებს: 

- ქალები:  უზრუნველყოფილი იქნას,  რომ  საზოგადოებრივი  ჩართულობის  

პროცესების მონაწილე ჯგუფებში დაცული იყოს გენდერული წონასწორობა და ამის 

ფარგლებში ხელმძღვანელი ქალების როლი იყოს მხარდაჭერილი, ასევე არა-

ანაზღაურებადი საქმიანობით დაკავებული ქალებისთვის ონლაინ აქტივობებით, 

პერსონალური გამოკითხვებითა და ჩართულობის სხვა აქტივობებით მონაწილეობის 

მისაღებად შესაძლებლობების შექმნა; საზოგადოებრივი ჩართულობის ისეთი 

ღონისძიებების დაგეგმვისას, რომელშიც აუცილებელია მონაწილეების პირისპირ 

დასწრება, გათვალისწინებული უნდა იქნას ბავშვებზე ზრუნვის, ტრანსპორტირებასა 

და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გარემოებები. 

- ორსული   ქალები:   ორსული   ქალების   ინტერესებისა   და   შეკითხვების   

საფუძველზე შემუშავდეს საგანმანათლებლო მასალები ჰიგიენის ზოგადი პრაქტიკისა 

და ინფიცირების საწინააღმდეგო ზომების შესახებ და ასევე თუ სად და როგორ 

შეძლებენ დახმარების მიღებას. 

- ხანდაზმული და ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირები: მომზადდეს 

ინფორმაცია ამ ჯგუფების საჭიროებების შესახებ და განიმარტოს თუ რატომ არიან 

ისინი უფრო მაღალი რისკის წინაშე და რა ზომების მიღებაა საჭირო თავდასაცავად; 

ტექსტური შეტყობინებები მორგებული უნდა იყოს ამ ჯგუფის მახასსიათებლებზე, 

ხოლო რჩევები განხორციელებადი, კონკრეტულ საცხოვრებელ პირობებში (მათ 

შორის, საცხოვრებელ ადგილას არსებული დამხმარე პირობების გათვალისწინებითაც) 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით; მიზნობრივ ჯგუფს აგრეთვე 

წარმოადგენენ ამ ადამიანების ოჯახის წევრები, სამედიცინო მომსახურების 

მიმწოდებლები და მომვლელები. 

- შეზღუდული   შესაძლებლობების   მქონე   პირები:   აუცილებელია   ინფორმაცია 

მმიწოდებულ იქნას  მათთვის ხელმისაწვდომ ფორმატში. მაგალითად, ბრაილის 

ტექნიკით ან მსხვილი შრიფტით; შეთავაზებული უნდა იყოს კომუნიკაციის ისეთი 

მრავალფეროვანი ფორმები, როგორიცაა სუბტიტრების მქონე ან ჟესტების ენით 

განმარტებული ვიდეოები სმენადაქვეითებული პირებისთვის, ონლაინ მასალები 

მათთვის, ვინც დამხმარე ტექნოლოგიებს იყენებს. 

- ბავშვები:   შეიმუშავებული უნდა იყოს   ბავშვებზე   მორგებული   საინფორმაციო   და   

საკომუნიკაციო მასალები; მშობლები უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ იმ უნარებით, 
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რომლითაც შეძლებენ საკუთარი ემოციების კონტროლს და დაეხმარებიან ბავშვებს 

მღელვარების დაძლევაში. 

- ეთნიკური    უმცირესობები:    ადგილობრივ    ხელისუფლებასთან    

თანამშრომლობით, ინფორმაცია უნდა გავრცელდეს ეთნიკური უმცირესობის ენაზე 

ისეთ დასახლებულ პუნქტებში, სადაც ეთნიკური უმცირესობის კონცენტრაცია 

მაღალია. 

- უმუშევარი  და  არაფორმალურად  დასაქმებული  პირები:  ინფორმაციის  

გასავრცელებლად, ყველაზე დაბალ ადგილობრივ დონეებზე მრავალი არხის შექმნა 

(მაგ.: სოფლებსა და მუნიციპალიტეტებში, სადაც შესაძლებელია მრავალი 

მედიასაშუალებისა და საზოგადოებრივი მომსახურების ადგილების გამოყენება) 

პროექტთან დაკავშირებულ, მკაფიოდ განმარტებულ სარგებლის მისაღებად 

დადგენილ მოთხოვნებთან ერთად. 

 

4 დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის ღონისძიებების გახორციელების რესურსები 

და პასუხისმგებლობები 

4.1 რესურსები 
 

პროექტი, დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის ყველა აქტივობის ჩათვლით, 

განხორციელდება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტროში სპეციალურად ამ მიზნით ჩამოყალიბებული ჯგუფის 

პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფის (PIU) მიერ. კერძოდ, პროექტის 

განმახორციელებელი ჯგუფის კოორდინაციასა და მეთვალყურეობის ქვეშ, სამინისტროს 

შესაბამისი დეპარტამენტები და მის დაქვემდებარებში მოქმედი სხვა ერთეულები, 

მონაწილეობას მიიღებენ ცნობიერების ამაღლებასა და პროექტის ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეულ მხარეებთან ურთიერთობაში,  როგორც #1 კომპონენტის, ასევე #2 კომპონენტის 

ფარგლებში. სოციალური მომსახურების სააგენტო ამ ფუნქციას შეასრულებს მიზნობრივი 

სოციალური დახმარების (TSA) შეღავათების მიწოდებასთან დაკავშირებით. სოციალური 

მომსახურების სააგენტო არის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მოქმედი 

სახელმწიფო ორგანიზაცია, რომელიც პასუხისმგებელია ქვეყანაში სახელმწიფოს  მიერ  

დაფინანსებული  სამედიცინო  სერვისების  შეძენაზე, სოციალური სერვისებისა და 

პროგრამების განხორციელებაზე, ყველაზე დაუცველი სოციალური ჯგუფების მხარდაჭერაზე 

და პენსიონერთა სხვადასხვა ჯგუფებისთვის პენსიის გაცემაზე. დასაქმების ხელშეწყობის 

სახლმწიფო სამსახური (SESA) არის სამინსიტრო დაქვემდებარებში მოქმედი საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირი, რომლის მიზანს წარმოადგენს საქართველოში შრომისა და 

დასაქმების პირობების გაუმჯობესება, შრომის ბაზრისთვის მომსახურების მიწოდებისა და 

შრომის ბაზრის პოლიტიკის შემუშავებისა და განმტკიცების გზით. #2 კომპონენტის 
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ფარგლებში, სოციალური მომსახურების სააგენტოს ევალება დაადგინოს და დააზუსტოს 

მიზნობრივი სოციალური დახმარების (TSA) გადაუდებელი დახმარებისა და დროებითი 

უმუშევრობის შეღავათების მიღების უფლების მქონე პირები; დასაქმების ხელშეწყობის 

სახელმწიფო სააგენტო (SESA) ასევე პასუხისმგებელი იქნება გადაუხადოს თანხები #2 

კომპონენტის ბენეფიციარებს მათ პირად საბანკო ანგარიშებზე თანხის გადარიცხვის გზით 

(უმუშევრობის შემწეობის შემთხვევაში) და სპეციალური საბანკო ანგარიშების მეშვეობით, 

დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს (SESA) ონლაინ რეგისტრაციის 

პლატფორმაზე დარეგისტრირებისa და მათთვის გადახდის დასაშვებლობის გადამოწმებისა 

და დადგენის შემდეგ. 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფი (PIU) პასუხს აგებს მთლიანად 

„დაინტერესებული მხარეთა ჩართულობის გეგმით” გათვალისწინებული სამუშაოების 

კოორდინაციასა და ანგარიშგებაზე. 

4.2 მენეჯმენტის ფუნქციები და პასუხისმგებლობები 

 
პროექტი განხორციელდება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროექტის განმახორციელებელი 

ჯგუფის (PIU) მიერ, აღნიშნული სამინისტროს შესაბამისი დეპარტამენტების, სოციალური 

დაცვის სააგენტოს, დასაქმების ხელშეწყობის სახლმწიფო სამსახურისა და ხელისუფლების 

ადგილობრივი ორგანოების მონაწილეობით. „პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფის“ 

სოციალური სტანდარტების სპეციალისტი, პასუხისმგებელი იქნება ყოველდღიურ რეჟიმში 

„დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმის“ ღონისძიებების განხორციელებასა და 

კოორდინაციაზე, საჩივრების განხილვის მექანიზმის მართვაზე და „დაინტერესებულ 

მხარეთა ჩართულობის გეგმასა“ და „საჩივრების  განხილვის   მექანიზმის“   განხორციელების   

შესახებ, ანგარიშგებისთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდებაზე. 

საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილი პროექტის საორგანიზაციო კომიტეტი, 

ზედამხედველობას გაუწევს მრავალ დარგობრივ კოორდინაციას და საგანგებო სიტუაციებზე 

რეაგირებას COVID-19-ზე რეაგირების მართვის მეშვეობით. ასევე უხელმძღვანელებს 

პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების განხორციელებას, „დაინტერესებულ მხარეთა 

ჩართულობის გეგმის“ ღონისძიებების ჩათვლით. 

5 საჩივრების განხილვის მექანიზმი 

საჩივრების განხილვის  მექანიზმის მთავარი ამოცანაა ხელი შეუწყოს საჩივრებისა და 

პრეტენზიების დროულ, ეფექტურ და წარმატებულ მოგვარებას, ყველა მონაწილე 

მხარისთვის მისაღები ფორმით. კერძოდ, ის უზრუნველყოფს გამჭვირვალე და სანდო 

პროცესის არსებობას სამართლიანი, ეფექტური და მდგრადი შედეგების მისაღწევად. ის ასევე 

ქმნის ნდობისა და თანამშრომლობის გარემოს, როგორც საჯარო კონსულტაციების უფრო 
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ფართო პროცესის განუყოფელ ნაწილს და ხელს უწყობს შემარბილებელი ღონისძიებების 

დროულ გატარებას. კერძოდ, საჩივრების განხილვის მექანიზმი: 

 პროექტის ზემოქმედების მოქცეულ პირებს საშუალებას აძლევს წარადგინონ საჩივარი 

ან გადაწყვიტონ ნებისმიერი დავა, რომელიც პროექტის განხორციელებისას შეიძლება 

წარმოიშვას; 

 უზრუნველყოფს პრობლემის გადაწყვეტის სათანადო და ორივე მხარისთვის მისაღები 

გზების იდენტიფიცირებას და მომჩივნისთვის დამაკმაყოფილებლი ფორმით  

განხორციელებას; 

 ხელს უწყობს გასაჩივრებისა და საჩივრების განხილვის პროცესების 

ხელმისაწვდომობას, ანონიმურობას, კონფიდენციალურობას და გამჭვირვალობას; 

 საშუალებას იძლევა თავიდან იქნას აცილებული სასამართლო პროცესი (ყოველ 

შემთხვევაში, საწყის ეტაპზე). 

გენდერულ ძალადობასთან (GBV) დაკავშირებული პრობლემების გადაწყვეტა: მიუხედავად 

იმისა, რომ ამ პროექტის ფარგლებში დაგემილი აქტივობების დროს, საქართველოს 

კონტექსტის გათვალისწინებით, მსგავსი შემთხვევების წარმოშობის რისკი დაბალია, 

საჩივრების რეაგირებაზე პასუხისმგებელ პირველი რანგის თანამშრომლებს ჩაუტარდება 

ტრენინგი გენდერული ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირებისა და მართვის სფეროში. 

სექსუალური ექსპლუატაცია და ძალადობა/სექსუალური შევიწროვება შეიძლება 

უკავშირებოდეს ან გამწვავდეს პანდემიის დროს. პანდემიაზე რეაგირების ღონისძიებებში 

მონაწილე ჯანდაცვის მუშაკები ტრენინგს გაივლიან გენდერულ ძალადობაზე რეაგირების 

ძირითადი უნარების გასავითარებლად, რათა გენდერული ძალადობის შემთხვევის 

აღმოჩენისას, მათ თანაგრძნობითა და ყოველგვარი განსჯის გარეშე იმოქმედონ და იცოდნენ 

ვისთან შეუძლიათ მათ ძალადობის მსხვერპლის გადამისამართება ან სამედიცინო ცენტრში 

გადაყვანა შემდგომი მოვლის ან ადგილზე სამედიცინო დახმარების გასაწევად. სექსუალური 

ექსპლუატაცაციისაა და ძალადობის/სექსუალური შევიწროვების შემთხვევების რეფერირების 

მექანიზმი შეიქმნება ქვეყანაში არსებული ჯანდაცვის სტრუქტურების გათვალისწინებით.  იმ 

ქალებისა და გოგონებისთვის, რომლებიც შესაძლოა პანდეემის გამო დაზარალდნენ და ასევე, 

მათთვის ვინც გადაურჩა სექსუალურ ექსპლუატაციასა და ძალადობას/სექსუალურ 

შევიწროვებას ხელმისაწვდომი იქნება ფსიქო-სოციალური დახმარება. პროექტში არსებული 

„საჩივრების განხილვის მექანიზმი“ იმავდროულად გამოყენებული იქნება გენდერულ 

ძალადობასთან დაკავშირებული საკითხების გადასაწყვეტად და აღჭურვილი იქნება 

კონფიდენციალური ანგარიშგებისთვის საჭირო მექანიზმებით, რომლის დროსაც 

გენდერული ძალადობის ფაქტების დოკუმენტირება მოხდება უსაფრთხოდ და ეთიკური 

ნორმების დაცვით. ამასთან ერთად, „საჩივრების განხილვის მექანიზმში“ 

გათვალისწინებული იქნება პროცესები, რომლის საშუალებითაც ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო და მსოფლიო ბანკი, ძალადობის მსხვერპლის თანხმობის შემთხვევაში, 
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დაუყოვნებლივ მიიღებენ გენდერულ ძალადობასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საჩივარს. 

პროექტი აგრეთვე გაავრცელებს ინფორმაციას საზოგადოებაში, რომ საჩივრების განხილვის 

მექანიზმი შეიძლება გამოყენებული იყოს შეშფოთების გამოსახატავად ან საჩივრების 

წარსადგენად შეიარაღებული ძალების ქცევასთან დაკავშირებთ, განსაკურებით გენდერული 

ძალადობის, სექსუალური ექსპლუატაციის ან სექსუალურ ნიადაგზე შევიწროების 

შემთხვევებში. ამგვარად, მოხდება საჩივრების განხილვის არსებული მექანიზმის 

გაძლიერება ისეთი პროცედურებით, რომლებიც გენდერული ძალადობის, სექსუალური 

ექსპლუატაციის ან სექსუალურ ნიადაგზე შევიწროების შემთხვევებზე რეაგირების 

საშუალებას იძლევა.  

5.1 საჩივრების განხილვის მექანიზმის აღწერა (GRM) 

საჩივრების განხილვის მექანიზმი შემუშავებულია და მის მართვას ახორციელებს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფი 

(PIU), ხოლო ინფორმაციის გავრცელებისა და ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებებზე 

პასუხისმგებელი იქნება პროექტში მონაწილე ყველა სხვა უწყება, მათ შორის სოციალური 

მომსახურების სააგენტო, დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სამსახური და 

ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოები. პროექტში შექმნილი საჩივრების განხილვის 

მექანიზმი არ ჩაანაცვლებს მინისტრში არსებულ საჩივრების მექნიზმებს. თუმცა საჩივრების 

განხილვის მექანიზმი შეითავსებს ყველა არსებულ პროცედურას და უზრუნველყოფს 

დამატებით მექანიზმებს და საჩივრების დროულად განხილვისა და მოგვარების 

ორგანიზებულ არხს.  

საჩივრების განხილვის მექანიზმი შემდეგი საფეხურებისგან შედგება: 

- საფეხური 1:  საჩივრის  წარდგენა  ზეპირი  ან  წერილობითი ფორმით,  კომენტარის   

ან საჩივრების ყუთის გამოყენებით, სატელეფონო ცხელი ხაზით/მობილურით,  

ფოსტით, SMS-ით, სოციალური მედია საშუალებით (Viber, FB და ა.შ.), ელექტრონული 

ფოსტით, ვებგვერდის საშუალებით და საზოგადოებრივი ლიდერების დახმარებით, ან 

არსებული ორი დონიდან ნებისმიერით - დონე  1:  ყველა საჩივარი რომელიც 

დაკავშირებულია სამშენებლო სამუშაოებისა და ადგილობრივი მომსახურების 

მიმწოდებლების აქტივობებთან(ჯანდაცვის დაწესებულებები; საკარანტინო 

დაწესებულებები სოციალური მომსახურების სააგენტო და დასაქმების ხელშეწყობის 

სახელმწიფო სამსახურის ოფისები) პროექტის კომპონენტების ფარგლებში, 

მიმართული იქნება 1 დონეზე. სამშენებლო სამუშაოებისა და ადგილობრივი 

მომსახურების მიმწოდებლები პასუხისმგებლები არიან რომ დაუყონებლივ უპასუხონ 

საჩივებს და თუ საჩივრებზე პასუხი არ შედის მათ კომპეტენციაში ან მათი ჩივილები 

არ მოდის თანხმობაში პირველ დონეზე გაკეთებულ გადაწყვეტილებებთან, მაშინ ეს 

საკითხები განიხილება მეორე დონეზე.  მე-2 დონე: (ეროვნული, პროექტის   დონეზე) 
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მოიცავს საჩივრების განხილვას ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს/პროექტის   

განმახორციელებელი  ჯგუფის დონეზე. ის განიხილავს სამინისტროში წარმოდგენილ 

საჩივრებს, განსაკუთრებით მათ, რომლებიც პირველ დონეზე არ იყო გადაწყვეტილი.  

საჩივრების განხილვის მექანიზმი ასევე იძლევა ანონიმური საჩივრების წარდგენისა 

და გადაწყვეტის საშუალებას. მეორე დონე ასევე მოიცავს საჩივრების განხილვის 

კომისიის/კომიტეტის შექმნას საქმის ხასიათისა და სირთულის შესაბამისად. 

საჩივრების განხილვის მექანიზმი  ასევე ანონიმური საჩივრების წარდგენისა და 

გადაწყვეტის  საშუალებას იძლევა. 

- საფეხური  2:   საჩივრის   რეგისტრაცია   და   კლასიფიცირება   საჩივრის   ტიპებისა   

და მომჩივანთა   კატეგორიების   მიხედვით,  პირველ დონეზე უფრო   ეფექტური  და   

სწრაფი   პირველადი რეაგირების მექანიზმების უზრუნველსაყოფად (სამშენებლო 

სამუშოების მიმწოდებელი კომპანია ან ESHS  თანამშრომლები, საავადმყოფოს 

ოფიცერი, სოციალური მომსახურების სააგენტოს/სოციალური მუშაკი, რომლებიც ამ 

ფუნქციის შესასრულებლად დაინიშნებიან).   საჩივრების   ტიპი    განისაზღვრება 

მომჩივანის მახასიათებლებისა (მაგ., მოწყვლადი  ჯგუფები, შეზღუდული 

შესაძლებლობის  მქონე  პირები, ენობრივი ბარიერის მქონე ადამიანები და ა.შ.) და 

საჩივრის ბუნების საფუძველზე. 

- საფეხური 3: საჩივრის შესწავლა და პასუხის გაცემა 15 დღის ვადაში. 

- საფეხური 4:  მომჩივანის  პასუხი:  საჩივრის  გადაწყვეტის ან  ღიად  დარჩენის 

შემთხვევაში,  შემდგომი  ღონისძიებების  განხორციელება.  თუ  საჩივარი  არ იქნა 

გადაწყვეტილი, მომჩივანს    შესაძლებლობა    ეძლევა    მიმართოს    ოკუპირებული     

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს პროექტის დაქვემდებარებაში არსებულ განმახორციელებელ   ჯგუფს,   

რომელიც  მეორე დონეზე საჩივრების განხილვის კომისიას ჩამოაყალიბებს. საჩივრის 

განხილვის კომისია/კომიტეტი კონკრეტულ შემთხვევაზე იქნება ორიენტირებული და 

ჩამოყალიბდება, წარმოდგენილი საჩივრის სირთულიდან გამომდინარე 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და 

სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებით,  ამასთანავე მოიცავს სამინისტროსა და 

პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფის შესაბამის პერსონალს. კომისიის/კომიტეტის 

ნებისმიერი გადაწყვეტილება გაზიარებული იქნება მომჩივნეებთან, მიუხედავად 

იმისა გადაწყვეტილია თუ არა საჩივარი. თუ მომჩივნები არ იქნებიან კმაყოფილნი 

საჩივრის შედეგებით, მათ თავიანთი საქმიდან გამომდინარე, შეეძლებათ მიმართონ 

სასამართლო სისტემას. 
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5.2 საჩივრების გადაჭრა სამშენებელო სამუშაოების მწარმოებელი კონტრაქტორის 

მიერ (CWC) 

ყველა საჩივარი და პრეტენზია, რომელიც დაკავშირებულია სამშენებელო სამუშაოების 

მწარმოებელი კონტრაქტორის საქმიანობასთან უნდა დარეგისტრირდეს სამშენებელო 

სამუშაოების მწარმოებელი კონტრაქტორის (CWC) მიერ ადგილზევე. სამშენებელო 

სამუშაოების მწარმოებელი კონტრაქტორი პასუხისმგებელი იქნება ადგილზე განისაზღვროს 

ESHS პასუხიმგებელი პერსონალი იმ საჩივრებისა და პრეტენზიების გადასააწყვეტად, 

რომელიც უკავშირდება სამშენებლო/სარემონტო სამუშოებით გამოწვეულ უარყოფით 

ზემოქმედებას ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე. ის ასევე შეასრულებს საჩივრების 

მართვაზე პასუხისმგებელი პირის როლს და პასუხისმგებელი იქნება დაუყონებლივ 

განიხილოს და გადაწყვიტოს საჩივრები.საჩივრები და პრეტენზიები შეიძლება წარდგენილ 

იქნას წერილობითი ფორმით. საჩივრებისა და პრეტენზიების შეტანა შესაძლებელია, 

ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით ან წერილობითი ფორმით. ცნობათა 

ბიურო შეიცავს საჩივრების მართვაზე პასუხისმგებელი პირის საკონტაქტო ინფორმაციას, 

სამინისტროსა და პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფის (PIU) შესაბამის პერსონალს, რაც 

დაინტერესებული მხარეებისა და საზოგადოებისთვის ცნობილი ხდება პროექტის 

აქტივობების საწყის ეტაპზე. აქტივობები დაკავშირებულია  და განთავსებული უნდა იყოს 

პროექტის განხორციელებისას თვალსაჩინო ადგილზე.  

არსებული ინფორმაცია უნდა ჩაიწეროს და წარედგინოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო და პროექტის 

განმახორციელებელ ჯგუფს (PIU) პროგრესის სხვა ანგარიშებთან ერთად: 

 მომჩივანი მხარის სახელი და საკონტაქტო ინფორმაცია; 

 საჩივრის ხასიათის დეტალები; 

 დეტალები, თუ რა ფორმით მოხდა საჩივრის (წერილობით თუ სიტყვიერად) მიღება; 

 საჩივრის მიღების, პასუხის გაცემის და დახურვის თარიღები. 

 

იმ შემთხვევაში, თუ მომჩივანებს არ სურთ ვინაობის გამჟღავნება, შეუძლიათ ანონიმური 

საჩივრები წარუდგინონ  საჩივრების მართვაზე პასუხისმგებელი პირს - სამუშაოების 

მწარმოებელ კონტრაქტორს, რომელიც პასუხისმგებელია ამგვარი საჩივრების მიღებაზე, 

რეგისტრაციასა და გადაწყვეტაზე. 

თუ საკითხის გადაწყვეტა ვერ ხერხდება 15 დღის განმავლობაში, ან კონკრეტულ  საკოთხზე 

გადაწყვეტილების მიღება სცილდება სამშენებელო სამუშაოების მწარმოებელი კონტრაქტორის 

კომპეტენციას, კონტრაქტორმა საჩივარი შემდგომის განხილვისა და რეაგირების მიზნით უნდა 

გადასცეს სამინისტროსა და პროექტის განმახორციელებელ ჯგუფს. 

CWC ვალდებულია ყველა მიღებულ საჩივარსა და მათ გადასაჭრელად განხორციელებულ 

ქმედებაზე ანგარიში წარუდგინოს სამინისტროსა და პროექტის განმახორციელებელ ჯგუფს, 

ხოლო სამინისტროსა და პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფი, თავის მხრივ 

განახორციელებს მუდმივ ზედამხედველობას, რათა ყველა საჩივარის გადაჭრა მოხდეს 

დროულად. 
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5.3 საჩივრების გადაჭრა ჯანდაცვისა და საკარანტინო დაწესებულებების მიერ 

ჯანდაცვისა და საკარანტინო დაწესებულებები, რომლებიც პროექტში მხარეებს წარმოადგენენ, 

პასუხისმგებელნი არიან გამოყონ საჩივრებზე მართვის პასუხისმგებელი პირები, რომლებიც 

განიხილავენ და გადაწყვეტენ ჯანდაცვისა და საკარანტინო დაწესებულებების ოპერირებასთან 

დაკავშირებულ ყველა საჩივარსა და პრეტენზიას. საჩივრებზე პასუხისმგებელი პირები, 

ვალდებულნი არიან გამოიყენონ ყველა შესაძლო გზა პრობლემების დროულად და 

ადგილზევე გადასაჭრელად, მაგრამ თუ საკითხების გადაწყვეტა ვერ ხერხდება 15 დღეში, ან 

საკითხის გადაწყვეტა სცილდება ამ დაწესებულებების კომპეტენციას, ჯანდაცვისა და 

საკარანტინო დაწესებულებებმა საჩივრები განსახილველად და გადასაწყვეტად უნდა გადასცენ 

სამინისტროსა და პროექტის განმახორციელებელ ჯგუფს (PIU). 

ჯანდაცვისა და საკარანტინო დაწესებულებები პასუხისმგებელნი არიან აწარმოონ მიღებული 

და გადასაწყვეტი საჩივრების მონაცემთა ბაზა და ანგარიში წარუდგინონ სამინისტროსა და 

პროექტის განმახორციელებელ ჯგუფს (PIU). ყველა მიღებულ საჩივარსა და მათ 

გადასაწყვეტად განხორციელებულ ქმედებებზე და მათ დროულად გადაწყვეტაზე, 

სამინისტრო და პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფი (PIU), თავის მხრივ განახორციელებს 

მუდმივ ზედამხედველობას. 

5.4  საჩივრების გადაჭრა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 

სამინისტროს/პროექტის გამახორციელელი ერთეულის მიერ  

სამინისტროსთვის სამშენებელო სამუშოების მწარმოებელი კონტრაქტორისა და ჯანდაცისა და 

საკარანტინე დაწესებულებების მიერ გადაცემული, ან უშუალოდ სამინისტროში წარდგენილი 

საჩივრების გადაწყვეტა უნდა მოხდეს შესაბამისი მხარეების/თანამშრომლების (მათ შორის, 

მომჩივანი, მშენებელი კონტრაქტორის წარმოამდგენლები, ჯანდაცისა და საკარანტინე 

დაწესებულებების წარმოამდგენლები, პროექტის განმახორციელებელ ჯგუფის (PIU) 

კონსულტანტები და ა.შ. საჭიროების მიხედვით) ჩართულობით, ეროვნული კანონმდებლობით 

განსაზღვრული პროცედურების შესაბამისად. თუ საკითხის გადაჭრა ვერ ხერხდება 

სამინისტროს შესაბამისი განყოფილების/დეპარტამენტის/ სამმართველოს მიერ, საჩივრები 

განსახილველად და მეორად ეტაპზე განსახილველად და გადასაწყვეტად უნდა გადაეცეს 

პროექტის განმახორციელებელ ჯგუფს (PIU). მოცემულ შემთხვევაში, პროექტის 

განმახორციელებელ ჯგუფს (PIU) სოციალური სტანდარტების სპეციალისტი წარმოდგენილი 

იქნება პასუხსმგებელი პირის სახით და კოორდინაციას გაუწევს საჩივრების შემდგომ 

გადაწყვეტას. არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო საზოგადოების 

წარმომადგენლები ასევე შეიძლება მონაწილეობდნენ საჩივრების გადაჭრის პროცესში, 

როგორც არაოფიციალური შუამავლები. 

5.4.1 საჩივრების მიღება და რეგისტრაცია 

მომჩივანებს შეუძლიათ საჩივრები წერილობით წარუდგინონ პირდაპირ სამინისტროს ან მის 

დაქვემდებარებაში არსებულ ერთეულებს (სოციალური მომსახურების სააგენტო, დასაქმების 
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ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო). ასევე შეუძლიათ პრეტენზიების სამინისტროს ცხელი 

ხაზის (1505) საშუალებით დაფისირება. 

დაინტერესებულ პირებს განაცხადის ან საჩივრის წერილობითი სახით წარდგენა შეუძლიათ 

სამინისტროს შენობაში, შემდეგ მისამართზე: 144 აკ. წერეთლის გამზ. თბილისი 0119, 

საქართველო. 

ასევე, შესაძლებელია საჩივრების  ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით გაგზავნა შემდეგ 

ელექტრონულ მისამართებზე 

 MoILHSA - info@moh.gov.ge  

 SSA – info@ssa.gov.ge  

 SESA – worknet@sesa.gov.ge  

გარდა ამისა, სამინისტროსთვის საჩივრების წარდგენის დამატებითი გზებისა და 

საშუალებებით უზრუნველყოფისა და გამარტივების მიზნით შეიქმნება ელექტრონული ფოსტა 

- PIU@moh.gov.ge. აღნიშნული უზრუნველყოფს სწრაფ და ოფიციალურ საკომუნიკაციო 

კავშირს. სამინისტროში განკორციელდება თითოეული ელექტრონული ფოსტის კონტროლი, 

ყველა კონკრეტულ შემთხვევას მიეცემა მსვლელობა და გადაეცემა სამინისტროში და 

პროექტის განმახორციელებელ ერთეულში საქმის წარმოებაზე უფლებამოსილ პირს. 

სატელეფონო ზარით საჩივრების მისაღებად დამატებითი საშუალება იქნება PIU ს ტეელფონის 

ნომერი (+995) 32 2 51 00 11/05/06. 

მისამართი, ელ.ფოსტის მისამართი და ტელეფონის ნომერი, სადაც დაინტერესებულ მხარეებს  

შეეძლებათ საკუთარი მოსაზრებებისა და პრეტენზიების წარდგენა, გაზიარებული იქნება 

საჯარო კონსულტაციების დროს. გარდა ამისა, სამშენებელო სამუშაოების მწარმოებელი 

კონტრაქტორებს და ჯანდაცვისა და საკარანტინო დაწესებულებებს მოეთხოვებათ 

სრულყოფილი საკონტაქტო ინფორმაცია განათავსონ თვალსაჩინო ადგილას, თითოეულ 

საპროექტო ტერიტორიაზე, აქტივობების დაწყებისთანავე. ასევე, სამშენებელო სამუშაოების 

მწარმოებელი კონტრაქტორებისა და ჯანდაცვისა და საკარანტინო დაწესებულებების დონეზე, 

შესაძლებელია საჩივრების ანონიმური წარდგენა. 

5.4.2  საჩივრების განხილვის  და გადაჭრის პროცესი 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტრო/პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფი (PIU) უზრუნველყოფს, მისთვის 

წარდგენილი საჩივრების დრულად განხილვას და შესაბამის რეაგირებას, ეროვნული 

კანონმდებლობიs შესაბამისად, კერძოდ, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი 

წესით. 

თითოეული საჩივრის დარეგისტრირება ხდება მისი წარდგენიდან 24 საათის განმავლობაში და 

განსახილველად გადაეცემა სამინისტროს შესაბამის თანამშრომელს. როგორც წესი, საჩივრის 

განხილვის პროცესი მოიცავს პრობლემატური საკითხების წინასწარ გაცნობას, სიღრმისეულ 

შესწავლას და შეფასებას. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია განხორციელდეს ვიზიტები 

ადგილზე და საუბრები მომჩივანთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან. 

mailto:info@moh.gov.ge
mailto:info@ssa.gov.ge
mailto:worknet@sesa.gov.ge
mailto:PIU@moh.gov.ge
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საჩივრების გადჭრის სავარაუდო ვადა შეადგენს 15 სამუშაო დღეს, მისი ოფიციალური 

რეგისტრაციიდან (იმ შემთხვევის გარდა, როცა საჩივარი საჭირო ზემდგომ ორგანოსთან 

გადაგზავნას ან მოითხოვს საკითხი მოთხოვს ხანგრძლივ შესწავლას). 

მოსახლეობის უკმაყოფილების გამომწვევი მიზეზების გამოვლენისა და პროექტით 

გამოწვეული უარყოფითი ზეგავლენის აღმოფხვრის ან/და მისი მინიმუმადე შემცირების 

მიზნით, სამინისტრო მისივე უფლებამოსილი თანამშრომლების საშუალებით შეიმუშავებს 

შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების  გეგმას და უზრუნველყოფს მათ დროულ და 

ეფექტურ განხორციელებას საკუთარი ძალებით, ან იმ მხარეების საშუალებით ვისმა 

ქმედებებმაც გამოიწვია უკმაყოფილება. 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს/პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფის (PIU) სოციალური 

სტანდარტების სპეციალისტი პასუხისმგებელი იქნება საჩივრებზე დროული რეაგირებასა და 

მათ მყისიერ გადაჭრზე. 

საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმის სქემატური ნახაზი, წარმოდგენილია ქვემოთ, სურათი 1-

ში: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სურათი 1: საჩივრების გადაჭრის მექანიზმის სქემატური ნახაზი 

 

მას შემედეგ, რაც მომჩივანისთვის შეთავაზებულ იქნება უკმაყოფილების გამომწვევი მიზეზის 

გამოსწორების ყველა შესაძლო გზა და მას  არ დააკმაყოფილებს არცერთი შეთავაზებული 

ღონისძიება, მომჩივანს უფლება აქვს მიმართოს სასამართლოს.  

საჩივარი 

რეგისტრირებულია! 

სამუშაოების 

მწარმოებელი 

კონტრაქტორი 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო/პროექტის განმახორციელებელი 

ჯგუფი (PIU)  

საჩივარი 

გადაიჭრა 

საჩივარი 

ვერ 

გადაიჭრა 

 

ჯანდაცვის/ 

საკარანტინე 

დაწესებულებები 
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5.5 საჩივრების განხილვის და გადაჭრის პროცედურების საჯაროობა 

„საქართველოს COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტის საჩივრების 

განხილვის და გადაჭრის პროცედურების შესახებ ინფორმციის საზოგადოებისთვის გაცნობა 

მოხდება საკონსულტაციო შეხვედრების დროს და განთავსდება საპროექტო თვალსაჩინო 

ადგილას ასევე, საჩივრების განხილვის და გადაჭრის მექანიზმი, დამატებით შეიძლება 

განთავსდეს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო/პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფის (PIU) ოფიციალურ 

ვებ-გვერდებზე (სოციალური მომსახურების სააგენტო და დასაქმების ხელშეწყობის 

სახელმწიფო სააგენტოს ჩათვლით) და ჯანდაცვისა და საკარანტინო დაწესებულებების 

ვებგვერდებზე, თუ ამის შესაძლებლობა იქნება. 

5.6 მონაცემთა ბაზა 

ყველა მიღებული საჩივრისა და ინფორმაციის განხილვის პროცესის კონტროლისა და 

ინფორმაციის ორგანიზებული წესით შეგროვების მიზნით, რაც თავის მხრივ გაადვილებს 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას,  მართვას და განახლებას, უნდა შეიქმნას მონაცემთა ბაზა 

და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს/პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფში (PIU) დაინიშნოს აღნიშნულ 

საქმიანობაზე პასუხისმგებელი პირი. საწყის ეტაპზე შესაძლებელია, საჩივრებზე რეაგირების 

მექანიზმის მონაცემთა ბაზის ხელით წარმოება, თუმცა, საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმის  

სრულყოფილი მართვისთვის რეკომენდირებულია  ინფორმაციული ტექნოლოგიებზე 

დაფუძნებული სისტემის შემუშავება. 

5.7 ანგარიშგება 

ყოველთვიური/კვარტალური ანგარიშები, რომელიც მოიცავს შეჯამებულ ინფორმაციას 

მიღებული საჩივრების, მათი ხასიათის, განხორციელებული ქმედებებისა და მათი 

გადაწყვეტის თვალსაზრისით მიღწეული შედეგების შესახებ, ასევე, გაუჭრელი საკითხების 

შესახებ, უნდა წარედგინოს სამინისტროს პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფის (PIU) 

შესაბამის პასუხისმგებელ პირს. 

5.8 მსოფლიო ბანკის „საჩივრების განხილვის სისტემა“ 

იმ თემებსა და ფიზიკურ პირებს, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ მსოფლიო ბანკის მიერ 

მხარდაჭერილი პროექტი მათზე უარყოფითად მოქმედებს, შეუძლიათ საჩივრების წარდგენა 

პროექტის  დონეზე  მოქმედი გასაჩივრების  მექანიზმის  საშუალებით  ან  მსოფლიო  ბანკის 

საჩივრების განხილვის სამსახურში. საჩივრების განხილვის სამსახური უზრუნველყოფს, რომ 

პროექტთან დაკავშირებული, პრობლემების გადასაწყვეტად მიღებული საჩივრები, 

დაუყოვნებლივ იქნას განხილული. პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ თემებს და 

ფიზიკურ პირებს შეუძლიათ თავიანთი საჩივარი წარუდგინონ მსოფლიო ბანკის 

დამოუკიდებელ საინსპექციო პანელს, რომელიც დაადგენს ჰქონდა თუ არა ან შეიძლება თუ 

არა რომ ჰქონოდა ადგილი ზიანს მსოფლიო ბანკის მიერ მისი პოლიტიკისა და 

პროცედურების შეუსრულებლობის შედეგად. საჩივრები შეიძლება წარდგენილ იქნას 
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ნებისმიერ დროს მას შემდეგ, რაც საჩივარი უშუალოდ მიეწოდება მსოფლიო ბანკს, და ბანკის 

ხელმძღვანელობას კი მიეცემა მასზე პასუხის გაცემის შესაძლებლობა. 

მსოფლიო ბანკის საჩივრების განხილვის სამსახურში საჩივრების წარდგენის გზების შესახებ 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ ეწვიოთ ვებგვერდს: 

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service. 
 

მსოფლიო ბანკის დამოუკიდებელი საინსპექციო პანელისთვის საჩივრების წარდგენის გზების 

შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ ეწვიოთ ვებგვერდს: 

www.inspectionpanel.org. 
 

6 მონიტორინგი და ანგარიშგება 

პროექტის განხორციელების პროცესში, „დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა“ 

პერიოდულად გადაიხედება და განახლდება საჭიროების მიხედვით, რათა 

უზრუნველყოფილ იქნას, მასში წარმოდგენილი ინფორმაციის თანმიმდევრულობა და 

სიახლე, ხოლო ამ გემით განსაზღვრული ჩართულობის მეთოდები შეესაბამებოდეს 

პროექტის შინაარს  და იყოს ეფექტური პროექტის განვითარების სხვადასხვა ფაზებისთვის. 

შესაბამისად, პროექტით განსაღვრულ საქმიანობაში და მასთან დაკავშირებულ გრაფიკში 

ნებისმიერი მნიშვნელოვანი ცვლილება აისახება დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის 

გეგმაში. კვარტალური შემაჯამებელი ანგარიშები და შიდა ანგარიშები მიღებული 

საჩივრების, მათი შესწავლის და მათთან დაკავშირებული ინციდენტების შესახებ, შესაბამისი 

მაკორექტირებელი/პროფილაქტიკური ღომისძიებების განხორციელების სტატუსთან ერთად, 

შეგროვდება საჩივრების განხილვის მექანიზმზე პასუხისმგებელი პირის მიერ, რომელიც    

შესაბამის ანგარიშს წარუდგენს პროექტის ხელმძღვანელობას. კვარტალურ შემაჯამებელ 

ანგარიშებში გათვალისწინებული იქნება ისეთი მექანიზმი, რომელიც შეაფასებს როგორც 

საჩივრების რაოდენობას, ასევე ინფორმაციის მოთხოვნის ხასიათს, და ასევე პროექტის 

შესაძლებლობას დროულად და ეფექტურად უპასუხოს მათ. ინფორმაცია პროექტის მიერ 

განხორციელებულ საზოგადოებრივი ჩართულობის აქტივობებზე, დაინტერესებულ 

მხარეებს შესაძლოა მიეწოდოთ ორი შესაძლო გზით:   

- წლიური ანგარიში დაინტერესებულ მხარეებთან პროექტის ურთიერთქმედების 

შესახებ. 

- ბენეფიციართა უკუკავშირის ინდიკატორის რეგულარული მონიტორინგი. 

აღნიშნული ინდიკატორები შეიძლება მოიცავდეს: საანგარიშო პერიოდში (მაგ.: თვეში, 

კვარტალში, წელიწადში) განხორციელებული კონსულტაციების რაოდენობას, 

ტელეკომუნიკაციის ჩათვლით; საანგარიშო პერიოდში (მაგ.: თვეში, კვარტალში, 

წელიწადში) მოსახლეობისგან მიღებული საჩივრების რაოდენობას და დადგენილ 

ვადაში დახურული საჩივრების რაოდენობას; ადგილობრივ, რაიონულ და 

ცენტრალურ პრესაში გამოქვეყნებული  ან  ტელე/რადიო  მაუწყებლობით  

გავრცელებული  მასალების რაოდენობა. 

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://www.inspectionpanel.org/
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დანართი 1. დაინტერესებული მხარის ჩართულობის გეგმისა და 

საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმის გასაჯარობისა და ჩატარებული 

კონსულტაციების ოქმები 

 

პროექტი:  საქართველოს COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების 

პროექტი 

საგანი:  პროექტის დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის გეგმა და 

საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმი 

დრო და თარიღი: 16:30-17:30, 2020 წლის 14 აგვისტო 

ადგილმდებარეობა:  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, 

შეხვედრებიბი ოთახი, მერვე სარრთული, 0119 თბილისი. აკ. 

წერეთლის გამზ. 144 

შეხვედრის ფორმატი: Online, Webex 

მოწვეული პირები:  მოწვევა გაეგზავნა 50 დაინტერესებულ მხარეს, მათ შორის 

პროექტის ბენეფიციარ საავადმყოფოებს, სამინისტროს სხვადასხვა 

დეპარტამენტს, დაინტერესებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს 

და სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებულ შესაბამის საჯარო 

სამართლის იურიდიულ პირებს, მსოფლიო ბანკის 

გარემოსდაცვის და სოციალური სტანდარტების ქართველი 

თანამშრომლები  

დამსწრეები 

სახელი, გვარი პოზიცია, ორგანიზაცია 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს გუნდი 

ლიკა კლიმიაშვილი შრომისა და დასაქმების პოლიტიკისა და კოლექტიური შრომითი 

დავების განყოფილების ხელმძღვანელი 

ნინო ველტაური დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელი 

ბენეფიციარი ჯანდაცვის დაწესებულებები 

ქეთევან გაჩეჩილაძე ბათუმის საავადმყოფო 

ნანა მგალობლიშვილი რეგიონალური ჯანდაცვის ცენტრი 

პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფი (PIU) 

1.ნინო კვერნაძე 

2.გიორგი კობალაძე  

1. პროექტის მენეჯერი 

2. გარემოსდაცვითი სტანდარტების კონსულტანტი, PIU 

მსოფლიო ბანკი 

ბატონი დავით ჯიჯელავა  სოციალური განვითარების სპეციალისტი 

ორგანიზაცია:  

დაინტერესებული მხარის ჩართულობის გეგმა, საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმის 

თანხლებით ქართულსა და ინგლისურ ენაზე ხელმისაწვდომი იყო სამინისტროს ვებ-გვერდზე 

6-14 აგვისტოს შორის, შემდეგ ბმულზე: https://www.moh.gov.ge/en/announcements/282/Public-

https://www.moh.gov.ge/en/announcements/282/Public-Consultation-on-Draft-Stakeholder-Engagement-Plan-including-Grievance-Redress-Mechanism-for-the-Emergency-COVID-19-Response-Project
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Consultation-on-Draft-Stakeholder-Engagement-Plan-including-Grievance-Redress-Mechanism-for-the-

Emergency-COVID-19-Response-Project.ინფორმაციის გამოქვეყნებამდე, სამინისტროს 

დაქვემდებარებაში მყოფ ყველა სუბიექტს, რომელიც მონაწილეობას იღებს პროექტის 

განხორციელებაში, განსახილველად და უკუკავშირისთვის მიეწოდა დაინტერესებული მხარის 

ჩართულობის გეგმის თავდაპირველი ვერსია. დოკუმენტი ელეტქრონული ფოსტის 

საშუალებით, ასევე გადაეცა ბენეფიციარის მიმღებ ჯანდაცვის დაწესებულებებს, რომლებიც 

პროექტში მონაწილე ბენეფიციარებად იყვნენ განხილულნი. დაინტერესებული მხარის 

ჩართულობის გეგმასთან დაკავშირებული შესაბამისობა და შეტყობინება თანდართულია ამ 

შეხვედრის ოქმში დანართი #1. 

  

ქვეყანაში Covid-19 პანდემიასთან დაკავშირებული ბოლოდროინდელი რეგულაციებიდან 

გამომდინარე, მიღებული იქნა გადაწყვეტილება რომ საკონსულტაციო შეხვედრა 

ჩატარებულიყო ონლაინ ფორმატით. წინა დღით, დაინტერესებული მხარეებს შეახსენეს 

დაგეგმილი საკონსულტაციო შეხვედრის შესახებ და მათ Webex შეხვედრის ბმული მიეწოდათ. 

შესაბამისი შეტყობინება და მოსაწვევი თანდართულია ამ შეხვედრის ოქმში დანართი #2. 

 

ვინაიდან დაინტერესებული მხარის ჩართულობის გეგმა ფართოდ იყო გავრცელებული და 

გამჟღავნებამდე რამოდენიმე შეხვედრა ჩატარდა ჩართულ მხარეებთან, მოცემული 

კომენტარები შეტანილი იქნა დაინტერესებული მხარის ჩართულობის გეგმის შაბლონში. 

შესაბამისად, ოფიციალური კორესპონდენციის დოკუმენტები, რომლებიც დამამტკიცებელი 

წერილები იყო, დაინტერესებული მხარის ჩართულობის გეგმის შაბლონში წარმოდგენილი 

იქნა, თუმცა წარმოდგენილი არ იყო კომენტარები ან კითხვები. წარმოდგენილი. შეხვედრის 

დროს განხილული საკითხები ამ შეხვედრის ოქმში შეჯამებულია კითხვების/კომენტარების 

ცხრილში. 

წარმდგენები: 
 

 ქალბატონი ნინო კვერნაძე, ბატონი გიორგი კობალაძე, 

გარემოსდაცვითი სტანდარტების კონსულტანტი, PIU 

მოამზადა:  გიორგი კობალაძე 

 

შეხვედრის ოქმი: 
 

ნინო კვერნაძემ გახსნა შეხვედრა, მიესალმა მონაწილეებს და წარმოადგინა შეხვედრის მიზნები. 

მან მოკლედ აღნიშნა, რომ პროექტი განხორციელდა მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით. მან 

განმარტა პროექტის გამოყენების ფარგლები,  დაინტერესებული მხარეები, პროექტის მიზნები 

და კომპონენტები.  

შესავალი პრეზენტაციის ბოლოს, მან განმარტა რომ საჯარო კონსულტაციამდე, 

დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის გეგმა, რომელიც მოიცავს საჩივრებზე რეაგირების 

მექანიზმს, ხელმისაწვდომი იყო სამინისტროს ვებ-გვერდზე, დოკუმენტი დაეგზავნა  და 

განხილულ იქნა სამინისტროს შესაბამისი დეპარტამენტების და დანაყოფების მიერ, და  და მათ 

მიერ წრმოდგენილი კომენტარები და მოსაზრებები ასახულ იქნა დოკუმნეტში მის 

გასაჯაროებამდე, 

გიორგი კობალაძემ (პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფი, სოციალური სტანდარტების 

კონსულტანტის ნაცვლად) განმარტა მსოფლიო ბანკის გარემოს დაცვის და სოციალური ჩარჩო 

და პროექტისთვის მისაღები გარემოს დაცვის და სოციალური სტანდარტის ინსტრუმენტები, 

https://www.moh.gov.ge/en/announcements/282/Public-Consultation-on-Draft-Stakeholder-Engagement-Plan-including-Grievance-Redress-Mechanism-for-the-Emergency-COVID-19-Response-Project
https://www.moh.gov.ge/en/announcements/282/Public-Consultation-on-Draft-Stakeholder-Engagement-Plan-including-Grievance-Redress-Mechanism-for-the-Emergency-COVID-19-Response-Project
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მან ხაზი გაუსვა ESS10: დაინტერესებული მხარეების ჩართულობას და ინფორმაციის 

გამჟღავნებას. შემდგომი თემები, რომლებზეც მან ყურადღება გაამახვილა იყო: 

დაინტერესებული მხარეების განმარტება; დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციის 

მეთოდები და საშუალებები; საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმის და მისი ეტაპების 

აღწერა;საჩივრების კომპენსაცია სამუშაოების მწარმოებელი კონტრაქტორის, ჯანდაცვისა და 

საკარანტინო დაწესებულებების და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს/პროექტის 

განმახორციელებელი ჯგუფის მიერ; სად შეიძლება საჩივრების მიღება და რეგისტრაცია; 

საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმის მონიტორინგი და ანგარიშგება  

პრეზენტაციების შემდეგ, მონაწილეებს მოუწოდებდნენ კითხვების დასმისა და კომენტარების 

გაკეთებაზე. 

კითხვები რომლებიც დასმული იყო სამინისტროს და ბანკის მიერ შეჯამებულია დაბლა 

ცხრილში: 

კითხვები/კომენტარები პასუხები 

ვინ იქნება პასუხისმგებელი საჩივრების 

თავდაპირველ შეგროვებაზე, მათი წამოწევის 

შემთხვევაში? 

 სამშენებელო სამუშაოების მწარმოებელი 

კონტრაქტორი - იქნება ESHS ერთგული 

პერსონალი, რომლებიც წარმოადგენენ 

საჩივრების მართვაზე პასუხისმგებელ 

პირებს 

 ჯანდაცვისა და საკარანტინო 

დაწესებულებები - ისინი პასუხისმგებელი 

იქნებიან საჩივრების რეგისტრაციაზე და 

არსებული მონაცემებისა და ანგარიშების 

სისტემის შენარჩუნებაზე 

 სამინისტრო/პროექტის განმახორციელებელი 

ჯგუფი - სადაც სოციალური სტანდარტების 

კონსულტანტი კორდინირებას გაუწევს 

მთლიან პროცესს  

სამინისტრო უკვე აწარმოებს საჩივრების 

პროცედურას, რომელიც ეფექტურად 

ფუნქციონირებს. როგორ მოხდება ახლად 

შემოთავაზებული საჩივრების რეაგირების 

მექანიზმის სინქრონიზაცია არსებულ 

სისტემაში? 

ახალი საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმი ხელს არ 

შეუშლის არსებულ სისტემას. ის გააძლიერებს 

საჩივრების განხილვის პროცესს. სანმინისტროს 

შესაბამისი უწყების/დეპარტამენტის/განყოფილების 

მიერ გადაუწყვეტი შემთხვევების განხილვა და 

საჩივრების გადამისამართება მეორე ეტაპზე 

მოხდება პროექტის განმახორციელებელ ჯგუფთან. 

თუმცა ეს არ მოიცავს შესაძლებლობას საჩივრები 

პირდაპირ იქნას წარმოდგენილი პროექტის 

განმახორციელებელ ჯგუფთან. პროექტის 

განმახორციელებელი ჯგუფი შექმნის შესაბამის ელ. 

ფოსტას, (PIU@moh.gov.ge) რომელიც მხოლოდ 

პროექტის აქტივობებთან მიმართულ საჩივრებს 

დაარეგისტრირებს  
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პრეზენტრაციის სლაიდზე არსებული 

მობილური ნომერი. პროექტის 

განმახორციელებელ ჯგუფს ეკუთვნის?   

სინამდვილეში ნომერი ეკუთვნის სამინისტროს 

მაგრამ დამატებული ნომრით - 0506 პირდაპირ 

ხდება პროექტის განმახორციელებელ ჯგუფთან 

გადართვა. შემოწმებულია და მუშაობს 

worknet@sesa.gov.ge არ არის შესაბამისი 

ელექტრონული ელფოსტა და 

შემოთავაზებულია რომ შეიცვალოს 

infosesa@moh.gov.ge ელ. ფოსტით 

 

შეთანხმებულია 

თუ მოქალაქე დაინტერესდება და ითხოვს 

კომპენსაცის წყაროს, რომელიც მის საბანკო 

ანგარიშზე ერთჯერადი სარგებლის 

კომპენსაციით არის გაგზავნილი, როგორ 

შეიძლება მას ეს ინფორმაცია მიეწოდოს? 

ამ შემთხვევაში, კომპენსაციის გადახდა ხდება 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და გარკვეული დროის 

განმავლობაში მისი ანაზღაურება ხდება მსოფლიო 

ბანკის პროექტიდან. ინფორმაცია წყაროების შესახებ 

გამოვლინდება და გაზიარებული იქნება 

დაინტერესებულ მოქალაქესთან. 
 

მიუხედავად იმისა რომ ნაკლებად სავარაუდოა, 

მოქალაქეები შესაძლებელია დაინტერესდნენ 

დაფინანსების წყაროებით.  

საყურადღებოა რომ საჩივრების მიწოდების 

განსხვავებული  არხები და საშუალებები 

არსებობს, თუმცა საჭიროა პროექტის 

გარემოსდაცვითი და სოციალური 

სტანდარტების კონსულტანტების საკონტაქტო 

ინფორმაცია მითითებულ იქნას სამშენებლო 

მოედნებზე განთავსებულ საინფორმაციო 

დაფებზე,  

შეთანხმებულია. აღნიშნული საჩივრებზე 

რეაგირების მექანიზმი ავალდებულებს 

სამშენებელო სამუშაოების მწარმოებელ 

კონტრაქტორებს და ჯანდაცვისა და საკარანტინე 

დაწესებულებებს  გამოაქვეყნონ იმ პირების სრული 

საკონტაქტო ინფორმაცია, საპროექტო მოედნებზე, 

თვალსაჩინო ადგილას. 

 

შეხვედრის ბოლოს, მონაწილეებს აცნობეს რომ მსოფლიო ბანკის მიერ შესწორებული 

დაინტერესებული მხარის ჩართულობის გეგმა და საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმი, 

გამოქვეყნებული და ხელმისაწვდომი იქნება სამინისტროს ვებ-გვერდზე.  

შეხვედრის პრეზენტაცია (PPP) და ფოტო მასალები თანდართულია ამ შეხვედრის ოქმის მეორე 

და მესამე დანართებში. 
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