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ზოგადი 
ნიდერლანდების ჰელსინკის კომიტეტმა (NHC) აამოქმედა რეგიონული „კოვიდ-19 

სოლიდარობის პროგრამა 2020-2022“ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერითა და People in 

Need-თან და AFEW International-თან პარტნიორობით. პროგრამის აქტივობების 

განსახორციელებლად NHC თანამშრომლობს ორგანიზაციასთან "ადამიანის უფლებები 

ფსიქიატრიაში" (ფედერაცია გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში, FGIP). აღნიშნული 

პროგრამა ხელს შეუწყობს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს (CSO), რათა რეაგირება 

მოახდინონ კოვიდ-19 პანდემიის მყისიერ და გრძელვადიან ზემოქმედებაზე აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის ქვეყნებში. პროგრამა წარმოადგენს უფრო მასშტაბური აქტივობების ნაწილს, 

რომელსაც ახორციელებს კონსორციუმი People in Need-ის ხელმძღვანელობით. საერთო მიზანია 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება ეფექტური 

რეაგირებისთვის იმ მოკლე და საშუალო-ვადიან გამოწვევებზე, რომლებიც კოვიდ-19-ის 

პანდემიასთან დაკავშირებით წარმოიქმნება, და ზეგავლენის მოხდენა გრძელვადიან 

პოლიტიკურ რეფორმებზე, რომლებიც მიმართულია მოწყვლადი ჯგუფების და პანდემიის გამო 

არათანაშეზომილად დაზარალებულების მხარდასაჭერად. 

გასულ წელს ექვსმა სამოქალაქო ორგანიზაციამ მიიღო დაფინანსება ციხეებისა და 

ფსიქიატრიული დაწესებულებების მონიტორინგთან დაკავშირებული აქტივობების 

განსახორციელებლად. აღმოჩნდა, რომ საერთო ჯამში ბევრი დაწესებულება, რომელიც 

მონიტორინგს ახორციელებდა, არასაკმარისად ახდენდა ამ მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების 

დაკმაყოფილებას კოვიდ-19-ის საპასუხოდ. აღნიშნული გამოწვეული იყო, მაგალითად, 

არასაკმარისი დამცავი აღჭურვილობით, ოჯახთან და ფსიქოლოგებთან (პირად) კონტაქტში 

არსებული ბარიერებით და, ასევე, მასშტაბური ფიზიკური იზოლაციით. ასევე, არსებობდა 

პრობლემები ზოგადად სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის კუთხით. 

ამავდროულად, დაწესებულებებმა გამოიყენეს კარგი პრაქტიკა, რაც მიუთითებს, რომ შესაბამისი 

რეაგირება იყო შესაძლებელი და იგი უნდა მოექცეს მომავალი კრიზისის მენეჯმენტის ან კოვიდ-

19-ის პანდემიების/ტალღების ყურადღების ცენტრში. მონიტორინგის საფუძველზე, შემდეგი 

ნაბიჯს წარმოადგენს ძირითადი დასკვნების ადვოკატირება და გააზრება, თუ რომელ პოლიტიკა 

და გადაწყვეტილების მიღების სხვა პროცესები შეიძლება გახდეს ზეგავლენის საგანი. 

წინადადებათა მოცემული კონკურსი მიმართულია გრანტის მოპოვებაზე, რომელიც 2022 წელს 

ამ პრობლემების გადაჭრას მოხმარდება.  

 



კონკურსის მიზნები 
როგორც ზემოთ აღინიშნა, მონიტორინგის დასკვნებმა შესაძლებლობა მოგვცა გაგვეაზრებინა, 

თუ რა უნდა გაკეთდეს ეროვნული რეფორმის კუთხით. მაგალითად, იმის უზრუნველყოფა, რომ 

მთავრობებმა შეიმუშაონ პოლიტიკა პანდემიის ან ჯანმრთელობის კუთხით კრიზისის ნებისმიერ 

ფორმაზე რეაგირებისთვის, შესაძლებელია კოვიდ-19-ზე სამართლებრივი რეაგირების 

ანალიზით. პანდემიამ ასევე მოითხოვა დაწესებულებებისგან დაფიქრებულიყვნენ პატიმართა 

რაოდენობის შემცირებაზე და განეხილათ პატიმრობის ალტერნატული ვარიანტები. რაც შეეხება 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ჯგუფს, ხარისხი, რომლითაც გამწვავდა ზეგავლენა საერთო 

ჯანმრთელობაზე როგორც ფსიქიკური, ისე ფიზიკური ჯანმრთელობის პრობლემების კუთხით, 

განსაკუთრებით იქ, სადაც სტიგმა დიდ როლს თამაშობს, მომავალში გაცილებით ადექვატურ 

რეაგირებას საჭიროებს. კიდევ ერთი მოსაზრება, რომელიც ამ ფონზე წამოიჭრა, ეხება 

ინტერნეტის გამოყენებას, მისი ხელმისაწვდომობის გაზრდას და ტექნოლოგიების სხვა 

ვარიანტების შესწავლას, რომლებიც დახურულ დაწესებულებებში მყოფ პირებს მისცემს 

შესაძლებლობას კვლავ იყვნენ კავშირზე ოჯახებთან და, ამავდროულად, უზრუნველყოფს ასეთი 

ზომების ერთიან სტრატეგიას. ეს შედეგები ასახავს ადვოკატირებისა და პოლიტიკის 

ცვლილების რამდენიმე პოტენციურ ვარიანტს, თუმცა, შეიძლება წარმოიშვას მრავალი სხვა, 

რომლებიც დაკავშირებულია პროგრამასთან და დამუშავდეს განმცხადებლების მიერ.  

შემდეგ ეტაპზე, ადგილობრივ სსო-ებს მიენიჭებათ უფლება გამოიყენონ რამდენიმე 

ორგანიზაციის მიერ გასულ თვეებში ჩატარებული მონიტორინგის დროს მიღებული 

გამოცდილება და ცოდნა, რათა გავლენა მოახდინონ გრძელვადიანი პოლიტიკის განვითარებაზე 

მიზნობრივი მოწყვლადი ჯგუფების აღდგენისა და მდგრადობის მექანიზმებზე აქცენტითა და 

კოვიდის მეორე ტალღის პრევენციასა და კოვიდის შემდგომ აღდგენის ფონდების პოლიტიკურ 

მონიტორინგზე ყურადღების გამახვილებით. წინა პროექტის აქტივობების დროს შეგროვებული 

ინფორმაცია გაზიარებული იქნება ორგანიზაციებისთვის ეროვნულ დონეზე. ეს ინფორმაცია 

მხარს უჭერს ორგანიზაციებს ცვლილებების ადვოკატირებაში, რომლებიც დაკავშირებულია 

კოვიდ-19-ის პანდემიასთან და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ უფრო ზოგად 

საჭიროებებთან. ადრე შეგროვებულმა ინფორმაციამ შეიძლება შეავსოს ის მონაცემები და 

რესურსები, რომლებიც ორგანიზაციებს აქვთ საკუთარი ადვოკატირების მიზნებისთვის. 

განაცხადის წარსადგენად მიწვეულია ყველა ორგანიზაცია, მიუხედავად კოვიდ-19-ის 

პანდემიასთან დაკავშირებული წინა მონიტორინგის სამუშაოებისა.   

სსო-ებს ექნებათ შესაძლებლობა განაცხადი შეიტანონ ორი ტიპის გრანტზე, რომლებიც 

მოცემულია როგორც 1-ლ, ისე 2-ე ლოტში, ასევე შეუძლიათ განაცხადი გააკეთონ ორივე ლოტზე 

მოცემული კონკურსის ფარგლებში, თუმცა ეს არ მოითხოვება. თუ ორგანიზაციები განაცხადს 

აკეთებენ ორივე ლოტზე, უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება  მოახდინონ იმის ილუსტრირება, თუ 

როგორ იქნება დაკავშირებული ეს ორი გრანტი ერთმანეთთან.  



ლოტ 1-ში NHC ცდილობს გრანტების გაცემას იმ აქტივობებისთვის, რომლებიც მხარს უჭერენ 

ადვოკატირებას და პოლიტიკის შემუშავებას Covid-19-თან დაკავშირებით და უზრუნველყოფს  

პანდემიასთან შეჯერებულ სიტუაციებზე რეაგირებას გაცილებით მსხვილი მასშტაბით. აქ 

მთავარი მიზანია დღის წესრიგის დადგენისთვის ეროვნული კონსორციუმების შექმნა და 

გაძლიერება. განმცხადებლებს მოეთხოვებათ შესთავაზონ საკუთარი აქტივობები, რომლებიც 

ხელს შეუწყობს ეროვნულ დონეზე საკუთარი დღის წესრიგის ჩამოყალიბებაში სხვა სსო-ებთან 

ერთად, რომლებიც იღებენ დაფინანსებას. გრანტები გაიცემა მაქსიმუმ 14500 ევროს ოდენობით. 

აქტივობების მაგალითები შემდეგია: 

• პოლიტიკის კვლევა ადვოკატირების მიზნით 

• პოლიტიკის შემუშავების მიზნით ერთობლივი შეხვედრები და სხვა ღონისძიებები სხვა სსო-

ებთან, საჯარო და კერძო დაინტერესებულ მხარეებთან და ა.შ. კოორდინირებულად დღის 

წესრიგის დასახვის მიზნით. 

• კონფერენცია ყველა სსო-სთან და სხვა ექსპერტებთან შესახვედრად პოლიტიკისა და 

ადვოკატირების დღის წესრიგის საბოლოო შეთანხმების მიზნით 

ლოტი 2-ში, გრანტები ხელმისაწვდომი იქნება ადვოკატირების ინიციატივებისა და 

აქტივობებისთვის, რომლებიც ხელს უწყობს პოლიტიკის დიალოგს. აქ სამიზნეს წარმოადგენენ 

ადვოკატირების გარე დაინტერესებული მხარეები. ორგანიზაციის მთლიანი ბიუჯეტი 11000 

ევროა. გრანტები მოიცავს (მაგრამ არ შემოიფარგლება) შემდეგს: 

• ადგილობრივი ან ეროვნული დონის ადვოკატირების ინიციატივები (მათ შორის მრგვალი 

მაგიდები, პრესკონფერენციები, სხვა საჯარო ღონისძიებები, მონაწილეობა ეროვნულ 

საკონსულტაციო პროცესებში) 

• თემის მობილიზება/ცნობიერების ამაღლება 

ორგანიზაციებს შეუძლიათ განაცხადი წარადგინონ დამოუკიდებლად ან თანა-აპლიკანტებთან 

ერთად. 

ამავდროულად, NHC შესთავაზებს სხვადასხვა შესაძლებლობების განვითარების ინიციატივებს 

იმ ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც მიიღებენ დაფინანსებას ზემოთ ჩამოთვლილი 

მიზნებისთვის და რომელიც განხორციელდება ადვოკატირებისა და პოლიტიკის შემუშავების 

აქტივობების პარალელურად. აღნიშნული შესაძლებლობების განვითარება მოიცავს კონკრეტულ 

ჩართულობას, რომლის ფორმაც განსაზღვრულ იქნება პროექტის პირველ კვირეებში. 

შესაძლებლობების გაძლიერება დაეხმარება ორგანიზაციებს ააწყონ საკუთარი პროცესი, 

რომელიც მიგვიყვანს ზემოთ მოცემულ პუნქტში ასახულ ინიციატივებამდე, ადვოკატირების და 

კომუნიკაციის (არსებული) უნარების ჩამოყალიბების და/ან გაძლიერების პარალელურად. 

შესაძლებლობების განვითარების ინიციატივები (ინდივიდუალური ქოუჩინგის, სამუშაო 

ადგილზე ტრენინგის, ურთიერთ-სწავლების სესიების, სემინარების და კონკრეტული 

ინიციატივების ნაზავი) შეიძლება კონცენტრირებულ იქნეს ადვოკატირებაზე (შეტყობინებების 

შემუშავება და მიწოდება,  პოლიტიკაზე გავლენის უფლების გამოყენება ), ცვლილებების 

ორგანიზაციულ თეორიაზე და ქსელის შემუშავებაზე და, გარკვეულწილად, სსო-ების მიერ 

გამოვლენილ სხვა საჭიროებებზე. ის, თუ როგორ გამოიყურება ზუსტად შესაძლებლობების 

განვითარების ტრაექტორია, დამოკიდებული იქნება სსო-ს საჭიროებებზე და ადვოკატირების 



გეგმებზე. მინიმუმ ორი მონაწილე თითოეული ორგანიზაციიდან, რომელიც მიიღებს 

დაფინანსებას, ვალდებული იქნება დაესწროს ტრენინგს, რომელიც ჩატარდება ივნისის მეორე 

ნახევარში/ივლისში.  

ტრენინგებს ჩაატარებს MDF - სასწავლო და საკონსულტაციო ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს 

მენეჯმენტის ტრენინგების, საკონსულტაციო და მსოფლიო მასშტაბით შეფასების სერვისების 

მიწოდების 37 წლიანი გამოცდილება. MDF-ის სერვისები მრავალფეროვანია, მაგრამ აქვს სამი 

საერთო ნიშანი – ისინი ეყრდნობიან ახალ კონცეფციებსა და თეორიებს, არის პრაქტიკული და 

მივყავართ ახალი იდეებისკენ. მათ მიერ გამოყენებული ინსტრუმენტები და მიდგომები 

უშუალოდ განსახორციელებელია, ხოლო მათი მთავარი მიზანია გააძლიერონ ინდივიდები, 

ორგანიზაციები და ქსელები თავიანთი პოზიტიური სოციალური გავლენის გაზრდის მიზნით. 

მოსალოდნელია, რომ ორგანიზაციები იმუშავებენ სხვა ორგანიზაციებთან ერთად, რომლებიც 

იღებენ დაფინანსებას ამ კონკურსის ფარგლებში თავიანთ ქვეყანაში, ასევე, სხვა ქვეყნების 

ორგანიზაციებთან (მაგ. სომხეთში, საქართველოსა და მოლდოვაში). წინადადებები შეიძლება 

იყოს ზოგად-ნაციონალური ან შეზღუდული გარკვეული რეგიონებით; ისინი შეიძლება 

ორიენტირებული იყოს დახურული დაწესებულებების ერთ კატეგორიაზე (ანუ მხოლოდ 

პენიტენციურ ან მხოლოდ ფსიქიატრიულ სეგმენტზე) ან ყველა მათგანზე. წინადადების მიზანია 

ხელი შეუწყოს სსო-ებს ძირითადი უნარების მოპოვებაში საჭიროებისამებრ, რაც 

უზრუნველყოფს მათ ეფექტურად ჩართულობას პოლიტიკის ადვოკატირებასა და 

განვითარებაში; ასევე, წინადადების მიზანია შესთავაზოს მათ ფინანსური მხარდაჭერა 

შესაბამისი ადვოკატირების და პოლიტიკის განვითარების ინიციატივების 

განსახორციელებლად. 

სამიზნე ქვეყნები 

შემოთავაზებული პროექტების მიზანია დახურული ინსტიტუტები შემდეგ ქვეყნებში: 

- სომხეთი 

- საქართველო 

- მოლდოვა 



-  

კონკურსზე დაშვება 
ეს წინადადებები ღიაა არაკომერციული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის ან 

იურიდიული პირის სტატუსის მქონე არაკომერციული სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების კონსორციუმებისთვის, რომლებიც შექმნილია სომხეთში, საქართველოში ან 

მოლდოვაში. კონსორციუმის შემთხვევაში, ძირითადი განმცხადებელი  პასუხისმგებელი იქნება 

მოქმედების საერთო განხორციელებაზე. 

განაცხადებში წარდგენილ უნდა იქნეს შემდეგი მტკიცებულებები:  

 ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებული არაკომერციული 

ორგანიზაციის რეგისტრაციის სტატუსი 

 მსგავსი მასშტაბის ბიუჯეტის მართვის გამოცდილება 

ამ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად არ დაიშვებიან საჯარო მმართველობის 

დაწესებულებები, სახელმწიფო უწყებები, ადგილობრივი ან რეგიონული ხელისუფლება, 

პოლიტიკური პარტიები ან ორგანიზაციები, რომლებიც დაკავშირებულია პოლიტიკურ 

პარტიებთან. 

გრანტის ოდენობა და ხანგრძლივობა 

NHC და FGIP დაუჭერენ მხარს სსო-ებს მაქსიმუმ შემდეგ ორ გრანტთან დაკავშირებით (თითო 

ორგანიზაციაზე): 

სომხეთი 25.500 

საქართველო 25.500 

მოლდოვის რესპუბლიკა 25.500 

საშუალოდ დაკმაყოფილებულ იქნება სამი განაცხადი თითო ქვეყანაში, განაცხადების ხარისხზე 

და ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე დამოკიდებულების მიხედვით. 

შემოთავაზებული პროექტის ვადა არ უნდა გასცდეს 2022 წლის 30 ნოემბერს. ყველა აქტივობა 

უნდა განხორციელდეს ამ დრომდე. 

NHC და FGIP იტოვებენ უფლებას შესთავაზონ განმცხადებლებს წინადადებების ადაპტირება ან 

გაერთიანება, განსაკუთრებით პროექტის დიზაინთან დაკავშირებით. ორგანიზაციებს შეიძლება 

მოეთხოვოთ პროექტის დიზაინის შესახებ მოკლე სემინარში მონაწილეობა, რათა დაეყრდნონ 

მათ შემოთავაზებულ წინადადებებს. 



დაუშვებელი ხარჯები 
ბიუჯეტი უნდა შეესაბამებოდეს განაცხადის ფორმაში აღწერილ აქტივობებს. ამ კონკურსში არ 

დაიშვება შემდეგი სახის აქტივობები და ხარჯები: 

• ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ხიდების, შენობების მშენებლობა და ა.შ.) 

• მიწის ან ქონების შეძენა 

• პოლიტიკური ან რელიგიური საქმიანობა 

• ეკოლოგიურად მავნე პროექტები 

• რეტროსპექტული აქტივობები (საგრანტო ხელშეკრულების გაფორმებამდე განხორციელებულ 

აქტივობებთან დაკავშირებული ხარჯები) 

 

დასაშვები ხარჯები მოიცავს ადვოკატირების სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ყველა 

ხარჯს, მათ შორის, ანგარიშგების პროცესისთვის საჭირო ხარჯს, როგორიცაა პერსონალის 

ხელფასი ან მოსაკრებლები, მგზავრობის ხარჯები, ღონისძიების ორგანიზება, დღიური ხარჯი, 

ბეჭდვის ხარჯები, გამოქვეყნების ხარჯები და სატელეფონო კავშირის ხარჯები.  

 



 

აპლიკაციის პროცესი 
განმცხადებლებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი: 

  

 დანართი 1 – განაცხადის ფორმა (ნებისმიერ ენაზე) 

 დანართი 2 – ბიუჯეტი 

 ორგანიზაციის რეგისტრაციის მოწმობა (თუ შესაძლებელია დედანი - ინგლისური 

თარგმანით) 

 ორგანიზაციის წესდება (თუ შესაძლებელია ინგლისურ ენაზე) 

 მსგავს პროექტებში მუშაობის გამოცდილება 

 პროექტის გუნდის CV 

 თუ წინადადება წარმოდგენილია კონსორციუმის მიერ: განაცხადის ფორმაში 

თანამშრომლობის პროცესის აღწერა და ცალკეულ წევრებს შორის დავალებების 

განაწილება (დანართი 1). 

ყველა შემოსული განცხადება ხელმოწერილი უნდა იყოს განმცხადებელი ორგანიზაციის 

ხელმძღვანელის მიერ, ხოლო მისი სკანირებული ასლი გაიგზავნოს ელექტრონული სახით. 

განაცხადის პაკეტი უნდა გაიგზავნოს Malini Laxminarayan მისამართზე: mlaxminarayan@nhc.nl. 

სრული განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2022 წლის 5 ივნისი. არასრული ან 

დაგვიანებული განაცხადები არ მიიღება. 

დამატებითი ინფორმაცია 

თქვენს წინადადებასთან დაკავშირებული კითხვები შეგიძლიათ ასევე წარადგინოთ 2022 წლის 

27 მაისამდე ელექტრონული ფოსტით: mlaxminarayan@nhc.nl. 

კითხვებზე პასუხი გაცემული იქნება 5 სამუშაო დღის ვადაში. 

 



 

წინადადების შერჩევის პროცესი 
წარმოდგენილი წინადადებები, რომლებიც შეაგროვებს 70 ან მეტ ქულას ქვემოთ მოცემული 

შერჩევის კრიტერიუმების მიხედვით, შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმებით: 

 წინადადების შერჩევის კრიტერიუმები მაქსიმალური 

ქულა 

1 რენტაბელური და რეალისტური ბიუჯეტი 15 

2 ადვოკატირების გამოცდილება (ან გამოცდილების შეძენის 

ინტერესი) და ადვოკატირების განხორციელებადი გეგმა 

შესაბამისი მესიჯებით და ცვლილებების შეტანის 

ალბათობით (განმცხადებლის ჩანაწერი ადვოკატირების 

ტრაექტორიებზე, შესაბამისი ქსელების ხარისხი) 

30 

3 რისკების ანალიზი და შემარბილებელი ღონისძიებები 10 

4 ცალკეულ შემთხვევებში შემდგომი დაკვირვების 

უზრუნველყოფის შესაძლებლობა 

20 

5 ადგილობრივი/რეგიონული დამკვირვებლების 

ხელმისაწვდომობა 

25 

    სულ:  100  

 

თქვენს წინადადებებთან დაკავშირებით გამოხმაურებას მიიღებთ არაუგვიანეს 2022 წლის 24 

ივნისისა ელექტრონული ფოსტით. 

ნებისმიერი შეკითხვა ან გამოხმაურება, რომელიც დაკავშირებულია წინადადების შერჩევის 

პროცესთან, შეიძლება გაიგზავნოს NHC-ის ოფისში: Riviervismarkt 5, 2513 AM, ჰააგა, 

ნიდერლანდები ან ელექტრონული ფოსტით: mlaxminarayan@nhc.nl.  



 

მისამართი

ჰააგა

ნიდერლანდები 

ტელ.:

ფაქსი:

ელ-ფოსტა:


