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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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ღია კარის დღე ღია კარის დღე ღია კარის დღე ღია კარის დღე     უსახლკარო უსახლკარო უსახლკარო უსახლკარო     მოქალაქეებისთვის მოქალაქეებისთვის მოქალაქეებისთვის მოქალაქეებისთვის თბილისის ადამიანის უფლებათა თბილისის ადამიანის უფლებათა თბილისის ადამიანის უფლებათა თბილისის ადამიანის უფლებათა 

სახლშისახლშისახლშისახლში    
    

20 დეკემბერს  12:00 საათზე თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის 

საკონფერენციო დარბაზში „კონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ იურისტებმა უსახლკარო 

მოქალაქეებისათვის ღია კარის დღე გამართეს. 

„კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“ ჩართულია  თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის 

პროექტში - „უფასო იურიდიული დახმარება სოციალურად დაუცველი 

მოქალაქეებისთვის“. 

ღია კარის დღეზე იურიდიული კონსულტაციის მისაღებად ესწრებოდნენ 

თავშესაფრის არმქონე, სოციალურად დაუცველი, უსახლკარო მოქალაქეები.  

იურისტებმა სოფო ალექსიძემ და ნიკოლოზ ლეგაშვილმა მათ  თავშესაფრით 

უზრუნველყოფის პროცედურები  განუმარტეს.  

თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის გამგეობის თავმჯდომარემ, ალეკო 

ცქიტიშვილმა მიმდინარე პროექტის შესახებ ისაუბრა. მისი თქმით, თბილისის ადამიანის 

უფლებათა სახლი და მისი წევრი ორგანიზაციები შეეცდებიან, ზეგავლენა მოახდინონ 

ხელისუფლებაზე, რათა სოციალურად დაუცველი უსახლკარო მოქალაქეების 

თავშესაფრით დაკმაყოფილება მთავრობის პოლიტიკის პრიორიტეტულ საკითხად იქცეს. 

მოქალაქეებს დაურიგდათ ქალაქ თბილისის მერიის განცხადების ფორმა, ასევე -

თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის მიერ გამოცემული გზამკვლევი, სადაც 

დეტალურადაა აღწერილი უსახლკარო პირთა თავსესაფრით უზრუნველყოფის 

ადმინისტრაციული სამართალწარმოების პროცედურები.  

პროექტის ფარგლებში მოქმედებს ცხელი ხაზი - სისხლის სამართლის საკითხებზე:  2 

14 80 94; სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საკითხებზე: 2 18 04 71. 


