
 
 

 
 

 

24 -მა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციამ სოციალური ანგარიშვალდებულების 

გაზრდის მიზნით  მიიღო საგრანტო ხელშეკრულება 

 

24 -მა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციამ კიმისლიას, ფლორეშტის, სტაშენის, 

სტეფან ვოდასა და ტელენესტის რაიონებიდან მიიღო საგრანტო ხელშეკრულება 
პროექტის ’’EU4Accountability“ფარგლებში. ღონისძიება ALDA-ს ორგანიზებით, 
კიშინიოვში, ევროპის კაფე - ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრში გაიმართა.  
პროექტი ’’EU4Accountability“ ფინანსდება ევროკავშირის მიერ და მიზნად ისახავს 
გააუმჯობესოს სოციალური პასუხისმგებლობა ადგილობრივ დონეზე და შექმნას 
მდგრადი თანამშრომლობის მექანიზმები მოლდოვას რესპუბლიკის ადგილობრივ 
საჯარო ხელისუფლებასა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს (CSOs),  შორის, 
რათა უკეთ  მოახდინონ რეაგირება ადგილობრივი თემების საჭიროებებზე. 
 

 „ევროკავშირის მიერ შეთავაზებული ფინანსური მხარდაჭერა საშუალებას მისცემს სსო-
ებს გააძლიერონ თავიანთი ძალისხმევა დემოკრატიული მონაწილეობის 
გასაუმჯობესებლად და მოქალაქეთა კონკრეტულ საჭიროებებზე რეაგირება 
მოახდინონ  კიმისლიას რაიონებში, ფლორეშტში, სტაშენში, სტეფან ვოდასა და 
ტელენესტში“, განაცხადა ღონისძიებაზე მოწვეულმა ევროკავშირის ელჩმა მოლდოვას 
რესპუბლიკაში, იანის მაჟეიკსმა.  
 

„ გვსურს მივულოცოთ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, რომლებმაც 

მიიღეს გრანტები პროექტის  ’’EU4Accountability’’ ფარგლებში და მინდა მადლობა 
გადავუხადო მათ მოლდოვის რესპუბლიკაში სოციალური პასუხისმგებლობის 

ხელშეწყობისთვის’’- იანის მაჟეიკსი. 
 

ბატონმა მაჟეიკსმა აღნიშნა, რომ „პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი 
აქტივიბები  მოიცავს საჯარო კამპანიებს საბიუჯეტო პროცესის შესახებ ცნობიერების 
ამაღლების მიზნით, სამოქალაქო ჩართულობას სახელმწიფო ხარჯების და პოლიტიკის 
შემუშავების მონიტორინგში და მონაწილეობით საბიუჯეტო კონსულტაციებს - რათა 
მოქალაქეებმა და ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ერთობლივად აირჩიონ 
ინვესტიციები, რომლებიც ყველაზე მეტად საჭიროა მათ თემებში. ასევე, განაგრძო: 
„მინდა მივულოცო სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, რომლებმაც მიიღეს 
გრანტები  პროექტის   ’’EU4Accountability’’ ფარგლებში და მადლობა გადავუხადო 
მოლდოვას რესპუბლიკას სოციალური პასუხისმგებლობის ხელშეწყობისთვის. 
მოლდოვასთვის სამოქალაქო საზოგადოების მნიშვნელობა ევროკავშირში 
გაწევრიანების გზაზე შემდგომი წინსვლისთვის კიდევ უფრო აშკარაა’’. 

https://www.eeas.europa.eu/moldova/about-ambassador_en?s=223
https://www.eeas.europa.eu/moldova/about-ambassador_en?s=223


 

ანალოგიურად, ALDA-ს წარმომადგენელმა ალექსანდრუ კოიკამ მადლობა გადაუხადა 

ევროკავშირს ევროპულ გზაზე  მოლდოვას რესპუბლიკის მუდმივი მხარდაჭერისთვის 
და თემების განვითარებისთვის მონაწილეობითი და ინკლუზიური მიდგომით. გარდა 
ამისა, მან ხაზი გაუსვა სამიზნე ტერიტორიებზე სოციალური პასუხისმგებლობის 
მოსალოდნელ გაუმჯობესებას და მცირე საპროექტო გრანტების პოზიტიურ გავლენას 
ქვეყნის მასშტაბით 50 უბნის თითქმის 140 000 მოქალაქეზე. 
 

აღსანიშნავია, რომ დასაფინანსებლად შერჩეული 24 პროექტი მიზნად ისახავს 
ადგილობრივი საინიციატივო ჯგუფებისა და ორგანიზაციების სოციალური 
პასუხისმგებლობის გაძლიერებას და სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფების სამოქალაქო 
ჩართულობის გაზრდას. ადგილობრივი სსო-ების მიერ წარმოდგენილი პროექტები 
განსაკუთრებით მიმართულია ახალგაზრდებზე, ქალებზე და მოწყვლადი ჯგუფების 
წარმომადგენლებზე და ითვალისწინებს: (1) საინიციატივო ჯგუფების განვითარებას, 
ადვოკატირების კამპანიებს და ადგილობრივი კოალიციების კონსოლიდაციას, (2) სსო-
ების შესაძლებლობების გაძლიერებას რეგიონებში და მონაწილეობითი ბიუჯეტირების 
მექანიზმის დანერგვას, (3) სამოქალაქო და ახალგაზრდული ორგანიზაციების 
განვითარებას და  საინფორმაციო ცენტრების შექმნას მოქალაქეებისთვის. 
  

*** 

პროექტი ’’EU4Accountability“,  განხორციელდება 2022-2024 წლებში,  სამი 
ორგანიზაციისგან შემდგარი კონსორციუმის მიერ: ევროპული ასოციაცია ადგილობრივი 
დემოკრატიისთვის- ALDA, ევროპული პარტნიორობა დემოკრატიისთვის- EPD და 
ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაცია- People in Need -PIN. პროექტი მოიცავს 10 
რაიონს,  (კაჰული, კომრატი, კიმისლია, ფელეშტი, ფლორეშტი, გლოდენი, რასკანი, 
სტაშენი, სტეფან ვოდა, ტელენესტი) რომლის მთლიან ბიუჯეტს 1,5 მილიონი ევრო 
შეადგენს. 
 

https://www.alda-europe.eu/progetto/eu4accountability/
https://www.alda-europe.eu/progetto/eu4accountability/
https://www.alda-europe.eu/progetto/eu4accountability/
https://epd.eu/
https://moldova.peopleinneed.net/mo/?fbclid=IwAR2fQuPENRepKH8sgmu9Xdn-RorWWxHXa4A4_LZyzwIxFhLHyQDptBNAmFY

