ინფორმაცია პრესისთვის
ადამიანის უფლებები და ჯანდაცვა საქართველოს ციხეებსა და დახურული
ტიპის სხვა დაწესებულებებში II
საქართველო
ვინ მიიღებს სარგებელს?

პროექტის მიზნები

► პატიმრები, ფსიქიატრიულ
დაწესებულებებსა და დროებითი
მოთავსების იზოლატორებში მოთავსებული
პირები;
► პენიტენციური სისტემის სამედიცინო და
არასამედიცინო პერსონალი, დროებითი
მოთავსების იზოლატორებისა და პოლიციის
სისტემის სხვა თანამშრომლები;
გამომძიებლები და პროკურორები, ასევე
დაკავების ადგილებისა და სხვა დახურული
ტიპის დაწესებულებათა მონიტორინგში
ჩართული პირები;
► ფართო საზოგადოება.

► პატიმრებისა და თავისუფლებააღკვეთილ
პირთა ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის
გაუმჯობესება, რომელიც აკმაყოფილებს
ხარისხის მინიმალურ სტანდარტებს;
► ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების
მქონე პატიმართა და ფსიქიატრიული
მკურნალობის საჭიროების მქონე პირთა
გაუმჯობესებული მკურნალობა, ევროპული
და საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისად;
► პრევენციულ ღონისძიებათა გაუმჯობესება
ადამიანის უფლებათა დაცვის მიზნით და
შიდა თუ გარე ზედამხედველობის
მექანიზმების გაძლიერება დაკავების
ადგილებში, მათ შორის, ფსიქიატრიულ
დაწესებულებებში.

როგორ ხორციელდება პროექტი?

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები

► პროექტი ხორციელდება
სასჯელაღსრულებისა და შინაგან საქმეთა
სამინისტროებთან, ასევე მათთან არსებულ
სასწავლო ცენტრებთან პარტნიორობით;
ამასთან, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის და იუსტიციის
სამინისტროებთან, აგრეთვე სახალხო
დამცველის ოფისთან მჭიდრო
თანამშრომლობით;
► ჩართულნი არიან სხვა დაინტერესებული

► კოლეგებს შორის გამოცდილების გაზიარება;
სასწავლო ვიზიტები; ტრენინგები; სამუშაო
ჯგუფების შეხვედრები; კონფერენციები და
ცნობიერების ასამაღლებელი აქტივობები;
► ქვეყნის საჭიროებებზე მორგებული კვლევები
და პუბლიკაციები;
► ტექნიკური დახმარება მარეგულირებელი
ბაზისა და პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტების
ჩამოყალიბებაში, მენეჯმენტისა და
მონიტორინგის ინსტრუმენტების შემუშავება,
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მხარეებიც: დამოუკიდებელი ექსპერტები,
ადამიანის უფლებათა დამცველები თუ
საზოგადოებრივი ორგანიზაციები,
აკადემიური წრეები თუ საერთაშორისო
ორგანიზაციები;
► პროექტი უზრუნველყოფს საექსპერტო და
სამართლებრივ ანალიზს და საქართველოს
ხელისუფლებას უზიარებს ევროპის საბჭოს
წევრი სახელმწიფოების საუკეთესო
პრაქტიკას; ეხმარება მას მარეგულირებელი
ბაზისა და პოლიტიკის ჩარჩო
დოკუმენტების შემუშავებაში, აგრეთვე
პერსონალის პროფესიონალიზმის
გაუმჯობესებაში;
► ადგილობრივ დონეზე ჩართულობასა და
შედეგების დამკვიდრებას უზრუნველყოფს
სამუშაო ჯგუფების შექმნითა და
პარტნიორებთან დიალოგით სხვადასხვა
ფორმატში.
რა თანხა იქნება გამოყოფილი პროექტის
განსახორციელებლად?
► პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს
745,000 ევროს.

შეფასებითი ვიზიტების განხორციელება და
ქვეყნის საჭიროებებზე მორგებული კვლევების
ჩატარება;
► ტრენინგის პროგრამებისა და სასწავლო
ფილმების მომზადება.

პროექტის ხანგრძლივობა
► პროექტი ხორციელდება 2016 წლის 1
მარტიდან 2017 წლის 30 აგვისტომდე.
► პროექტი ოფიციალურად დაიწყო 2016 წლის 18
მაისს.

ვინ არის პასუხისმგებელი პროექტის
განხორციელებაზე?

მეტი ინფორმაციისთვის

პროექტს ახორციელებს ევროპის საბჭოს

► ილდიკო ნემეც შალაცი- პროექტის მენეჯერი
Ildiko.SALACZ@coe.int

► ადამიანის უფლებებისა და კანონის
უზენაესობის გენერალური დირექტორატი
► ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში

► ნინო გობრონიძე - პროექტის უფროსი ოფიცერი
Nino.GOBRONIDZE@coe.int
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2014 წლის აპრილში ევროკავშირი და ევროპის საბჭო შეთანხმდნენ ევროკავშირის აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ქვეყნებში - სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო, მოლდოვის რესპუბლიკა, უკრაინა და
ბელორუსი - პროგრამული თანამშრომლობის ფორმატზე (PCF).
პროგრამული თანამშრომლობის ფორმატში განხორციელებული აქტივობები გააძლიერებს აღმოსავლეთ
პარტნიორობის იმ ქვეყნების შესაძლებლობებს, რომლებიც ევროპის საბჭოს წევრებიც არიან, ბელორუსის
გამოკლებით. შესაძლებლობების გაძლიერება გულისხმობს შიდა რეფორმების განხორციელებაში
დახმარებას ადამიანის უფლებების, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის სფეროებში,
მათ
დასაახლოვებლად ევროპულ სტანდარტებთან.
პროგრამული თანამშრომლობის ფორმატში მიმდინარე პროექტების საერთო ბიუჯეტი 2015-2017
წლებისთვის 33.8 მილიონ ევროს შეადგენს.
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