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პროექტი  ხორციელდება ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის - „სამოქალაქო ინიციატივა დამოუკიდებელი 
მართლმსაჯულებისთვის“ პროგრამის მხარდაჭერით. პროექტი დაფინანსებულია, შეერთებული შტატების საერთაშორისო 
განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) მეშვეობით.  
 
თბილისისთბილისისთბილისისთბილისის ადამიანისადამიანისადამიანისადამიანის უფლებათაუფლებათაუფლებათაუფლებათა სახლისსახლისსახლისსახლის    შესახებშესახებშესახებშესახებ    
    თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის წევრი ორგანიზაციები არიან: ადამიანის უფლებათა ცენტრი; წამების 

მსხვერპლთა ფსიქო-სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი; კონსტიტუციის 42-ე მუხლი; კავშირი საფარი; 

ადამიანის უფლებებისა და კონფლიქტების კვლევის ცენტრი - კავკასია; მედიის ინსტიტუტი.  
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პრესკონფერენციაპრესკონფერენციაპრესკონფერენციაპრესკონფერენცია    უსახლკარო უსახლკარო უსახლკარო უსახლკარო მოქალაქეების მოქალაქეების მოქალაქეების მოქალაქეების     პრობლემებპრობლემებპრობლემებპრობლემებზეზეზეზე    

 

27 სექტემბერს, 12:00 საათზე, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის საკონფერენციო 

დარბაზში გაიმართება პრესკონფერენცია უსახლკარო მოქალაქეების პრობლემებთან დაკავშირებით. 

უსახლკარო ადამიანები ჩვენი საზოგადოების ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი 

წარმომადგენლები არიან. თავშესაფრის არქონა მათი მუდმივი და ყველაზე მტკივნეული 

პრობლემაა. ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოები ვალდებულნი არიან ეს ადამიანები  

თავშესაფრით უზრუნველყონ, მოქალაქეთა მიმართვის შემთხვევაში,    დაიწყონ ადმინისტრაციული 

წარმოება და დაადგინონ ობიექტური გარემოებები, თუ რამდენად სამართლიანია მათი 

მოთხოვნები. უსახლკარო მოქალაქეთა უმეტესობა სოციალურად დაუცველია, მაგრამ იმის გამო, 

რომ მათ მუდმივი საცხოვრებელი არ გააჩნიათ, ვერ ხერხდება მათთვის სოციალური დახმარების 

მიწოდება და ხშირ შემთხვევაში თვით სოციალურად დაუცველის სტატუსის მინიჭება. 

სამწუხაროდ, მსგავს შემთხვევებში ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოები დროულად და 

ადეკვატურად არ მოქმედებენ, რის გამოც უსახლკარო მოქალაქეების პრობლემები წლების 

განმავლობაში რჩება გადაუჭრელი. ვითარებას ისიც ამძიმებს, რომ უსახლკაროთა გარკვეული 

ნაწილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია, რაც სახელმწიფოს დამატებით 

ვალდებულებებს აკისრებს, მაგრამ ამ ვალდებულებების შესრულებაც პრობლემურია.  

თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის პროექტის - „უფასო იურიდიული დახმარება 

სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის“ ფარგლებში არაერთი საქმეა, რომელიც  ყველა ამ 

პრობლემას აერთიანებს. „კონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ იურისტი  ნიკოლოზ ლეგაშვილი 

პრესკონფერენციაზე ვრცლად ისაუბრებს ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ საკითხზე და 

თვალსაჩინოებისთვის განიხილავს მის წარმოებაში არსებულ კონკრეტულ საქმეებს. 

პროექტს - „უფასო იურიდიული დახმარება სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს“  

ახორციელებს თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის წევრი ორგანიზაციები „კონსტიტუციის 42-

ე მუხლი“ და ადამიანის უფლებათა ცენტრი. 

    


