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რას წარმოადგენს
LAG
კონსორციუმი?

კახეთის რეგიონალური
განვითარების ფონდი
ახმეტა, ბ. ჩოლოყაშვილის ქ. 52
0349 22 52 77

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების
სახლი
ქუთაისი, გოგებაშვილის ქ. 25
0431 25 25 02

LAG კონსორციუმის მხარდამჭერი
ორგანიზაციები:
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი
ზუგდიდი, ცოტნე დადიანის ქ. 1, ბინა 6
0415 25 26 38

v გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი
კომისარიატი (UNHCR)
v ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო
(NMFA)
v აშშ საელჩო საქართველოში (US Embassy)
v მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ (ACF) /

პუბლიკაცია
მომზადებულია გაეროს
ლტოლვილთა უმაღლესი
კომისარიატის (UNHCR)
ფინანსური მხარდაჭერით

ევროკავშირი (EU)

რას წარმოადგენს LAG კონსორციუმი?
·„ქოლგა“ ორგანიზაცია, რომელიც
აერთიანებს 4 ადგილობრივ არასამთავრობო
ორგანიზაციას, რომლებიც საქართველოში
ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭოს (NRC)
საინფორმაციო, საკონსულტაციო და
იურიდიული დახმარების (ICLA) პროგრამის
ფარგლებში 2002 წლიდან ერთად მუშაობენ.
· დაფუძნდა 2012 წელს (იურიდიულ პირად
დარეგისტრირდა 2013 წელს).
LAG-ის წევრები/პარტნიორები
· საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი
(SPF), თბილისში.
· ორგანიზაცია მომავლის განვითარების
სახლი (OFPH), ქუთაისში.
· სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI),
ზუგდიდში.
· კახეთის რეგიონალური განვითარების
ფონდი (KRDF), ახმეტაში.
სამიზნე ჯგუფები - ბენეფიციარები
იძულებით გადაადგილებული პირები დევნილები
ლტოლვილები

საინფორმაციო კომპონენტი
შესაბამისი სამართლებრივი ხასიათის ინფორმაციის მიწოდება ბეჭდვითი მასალით (ლიფლეტები, გაზეთები), რადიო და სატელევიზიო
პროგრამებითა და საინფორმაციო ხასიათის
შეხვედრებით საველე გასვლების დროს.

საკონსულტაციო და იურიდიული დახმარების
კომპონენტი
ინდივიდუალური და ჯგუფური სამართლებრივი
კონსულტაციების შეთავაზება LAG კონსორციუმის
და მისი პარტნიორების ოფისებში და საველე
პირობებში რეგულარული მობილური გასვლების
დროს. სრულფასოვანი იურიდიული დახმარების,
მათ შორის სასამართლოში წარმომადგენლობის
უზრუნველყოფა თუ მხოლოდ სამართლებრივი
კონსულტაცია საკმარისი არ არის.

უნარ-ჩვევების გაძლიერების კომპონენტი
ადგილნაცვალი პირებისთვის, სამოქალაქო
საზოგადოების სხვა წარმომადგენლებისთვის

დაბრუნებული დევნილები

ისევე, როგორც სხვადასხვა საჯარო მოხელეებისთვის თემატური ტრენინგების, სემი-

მოქალაქეობის არმქონე პირები და ისინი, ვინც
მოქალაქეობის დაკარგვის საფრთხის ქვეშაა

ძირითადი მიზნები

ნარების, სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება.

ადვოკატირების და ლობირების კომპონენტი

· კვალიფიციური სამართლებრივი დახმა-

სხვადასხვა თემატურ სამუშაო ჯგუფებში,

რებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

კომისიებსა და საკოორდინაციო ფორუმებში

· სამოქალაქო, პოლიტიკური და სოციალური
უფლებებისადმი შეუზღუდავი ხელმი-

მონაწილეობა, მხარეებს შორის კოორდინაციის

საწვდომობისა და პოლიტიკისა და პრაქტიკის

გაუმჯობესებისთვის LAG კონსორციუმის

ცვლილებების ადვოკატირება.

ბენეფიციარებთან დაკავშირებული „გადაწყვეტილებების მიღების“პროცესში მონაწილეობა და

საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები
LAG კონსორციუმის საქმიანობის ძირითადი
მიმართულებები / კომპონენტები არის:

მასზე გავლენის მოხდენა. სახელმწიფო პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტების შემუშავებაში მონაწილეობა.

