ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი

არასამეწარმეო იურიდიული პირების
საქმიანობის კვლევის ანგარიში
პროექტი „მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა ადგილობრივ
თვითმმართველობაში“ დაფინანსებულია (National Endowment for Democracy)
NED-ის მიერ.

კვლევის შესახებ
გამოკითხულთა დაყოფა სქესის იხედვით
 კვლევის მიზანი: მუნიციპალური
არასამეწარმეო იურიდიული პირების
საქმიანობისა და ცნობადობის შეფასება.
 კვლევის გენერალურ ერთობლიობა:
ოზურგეთის, ლანჩხუთის და ჩოხატაურის
მუნიციპალტეტების მოსახლეობა;

ჩოხატაური

ლანჩხუთი

 კვლევის ინსტრუმენტი: კითხვარი;
 გამოკითხვის მეთოდი: პირისპირ ინტერვიუ;
 შერჩევის დიზაინი: მარტივი შემთხვევითი
შერჩევა;

ოზურგეთი

 სულ გამოიკითხა 150 ინტერვიუერი
(თითოეულ მუნიციპალიტეტში 50)
 შერჩევა პროპორციულად იყო განაწილებული
გენდერული ჭრილის მიხედვით.
 მონაცემები დამუშავდა SPSS-ის გამოყენებით.
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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

რა სახის სერვისებს ახორციელებს
თქვენი მუნიციპალიტეტი

ადგილობრივი ინფრასტურქტურის მოვლა…
სკოლანდელი განათლება
თეატრი, ფოლკლორი, კულტურა
დასუფთავების სამუშაოები
სასკოლო განათლება
სპორტული და ახალგაზრდული…
საავადმყოფო და ამბულატორიული…
ბიბლიოთეკები
ელ. ენრგიისა და ბუნებრივი აირის მიწოდება
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
სოციალურად დაუცველთა მომსახურეობა
სოფლის პროგრამების მხარდაჭერა
არქივი
აგრო ბიზნესის ხელშეწყობა
ტურიზმის მართვა
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ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
სკოლანდელი განათლება
ბიბლიოთეკები
სოფლის პროგრამების მხარდაჭერა
დასუფთავების სამუშაოები
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თეატრი, ფოლკლორი, კულტურა
სასკოლო განათლება
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აგრო ბიზნესის ხელშეწყობა
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
ელ. ენრგიისა და ბუნებრივი აირის მიწოდება
არქივი
ტურიზმის მართვა
0%

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი
თვითმმართველობის სერვისები, პირველ რიგში ადგილობრივი
ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობით ასოცირდება.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში - სკოლამდელ განათლებად.
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში - სოციალურად დაუცველთა
მომსახურეობად.

სოციალურად დაუცველთა მომსახურეობა
სპორტული და ახალგაზრდული …
სოფლის პროგრამების მხარდაჭერა
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ადგილობრივი ინფრასტურქტურის მოვლა…
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
სასკოლო განათლება
ელ. ენრგიისა და ბუნებრივი აირის მიწოდება
ტურიზმის მართვა
აგრო ბიზნესის ხელშეწყობა
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გაგიგიათ თუ არა მუნიციპალური
არასამეწარმეო იურიდიული პირების
შესახებ?
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სამივე მუნიციპალიტეტში მუნიციპალური არასამეწარმეო
იურიდიული პირების ცნობადობა თითქმის თანაბარია

ყველაზე მეტად რა წყაროებიდან
იცნობთ ა(ა)იპ-ბის საქმიანობას ?

ოზურგეთი

არ ვიცნობთ
მათ საქმიანბას
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ორგანიზაციის
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სამივე მუნიციპალიტეტში ა(ა)იპ-ების ცნობადობას ძირითადად
ადგილობრივი პრესა განსაზღვრავს.
ჩოხატაურის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტბში - ცნობადობის
მეორე წყაროდ ა(ა)იპ-ების მიერ მოწყობილი საჯარო შეხვედრები
დასახელდა.

ჩოხატაური
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რამდენად გაკმაყოფილებთ
არსებული ინფორმაცია ა(ა)იპ-ბის
საქმიანობის შესახებ

ოზურგეთი
ინფორმაცია ძალიან მწირია

არაა საკმარისი

•
მაკმაყოფილებს

სამივე მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მხრიდან არსებობს
ა(ა)იპ-ების საქმიანობების შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნილება.
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რა ღონისძიბები უნდა გამოიყენონ
ა(ა)იპ-ბმა, მათი საქმიანობის შესახებ
მეტი ინფორმაციის
ბენეფიციართათვის მისაწოდებლად

ოზურგეთი
ლიფლეტების გავრცელება
სოციოლოგიური კვლევები, გამოკითხვები
საკუთარი ინტერნეტ გვერდის შექმნა
მუნიციპალური ვებ გვერდის გამოყენება
ადგილობრივი მედია საშუალებებით
ინფორმაციის მიწოდება

•

პრეზენტაციები
საზოგადოებრივი შეხვედრები
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სამივე მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა ა(ა)იპ-ებს საქმიანობების
შესახებ ინფორმაციის გასავრცელებლად საზოგადოებრივი
შეხვედრების ჩატარებას ურჩევს.
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გქონდათ თუ არა შეხება ქვემოთ ჩამოთვლილ ორგანიზაციებთან?
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და
ტურიზმის განვითარების ცენტრი“

ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტი

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი“

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამუზეუმო-საბიბლიოთეკო
გაერთიანება“
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის
ცენტრი“
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ფერმერული მეურნეობის
განვითარების ცენტრი“
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და
არქიტექტურული დაგეგმარების ცენტრი“
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
ცენტრი“
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის კულტურის
სახლი“
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გქონდათ თუ არა შეხება ქვემოთ ჩამოთვლილ ორგანიზაციებთან?
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საგანმანათლებლო
სააღმზრდელო ცენტრი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა გოგონათა
და რაგბის გუნდი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტექ-სერვისი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
ცენტრი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი
"ლანჩხუთი-გურია"
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილო
მზრუნველობამოკლებულთათვის
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ლანჩხუთი- სერვისი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგარეო-ეკონომიკური
კავშირურთიერთობების ინვესტიციების, ტრანსპორტის,…
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა
გაერთიანება
0

არა

2

დიახ

4

6

8

10

12

14

16

18

20

გქონდათ თუ არა შეხება ქვემოთ ჩამოთვლილ ორგანიზაციებთან?
საფეხბურთო კლუბი ,,ბახმარო"

ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტი

თანამედროვე სახვითი ხელოვნების გალერეა
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

სამუზეუმო გაერთიანება
სამხატვრო სკოლა
სამუსიკო სკოლა
სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულება…
სპორტის განვითარების ცენტრი
კომპლექსური სასპორტო სკოლა
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

კულტურის ცენტრი
კურორტი ბახმარო
საბიბლიოთეკო გაერთიანება
კომუნალური სამსახური ,,სხივი"
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რა უნდა გააკეთის უკეთესად
მუნიციპალურმა ა(ა)იპ-ებმა

ოზურგეთი
თანამშრომელთა დასაქმება

გამჭვირვალეობა და ანტიკორუფციული
ღონისძიებები

სერვისების ხარისხის ამაღლება

გააუმჯობესოს საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სფერო
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სამივე მუნიციპალიტეტის მიხედვით:
• აამაღლოს სერვისების ხარისხი - 37%
• გააუმჯობესოს საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სფერო - 33%
• გამჭვირვალეობა და ანტიკორუფციული
ღონისძიებები - 16%
• თანამშრომელთა დასაქმება - 14%
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გააუმჯობესოს საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სფერო

გააუმჯობესოს საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სფერო
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ა(ა)იპ-ების შეფასება
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და
ტურიზმის განვითარების ცენტრი“

ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტი

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი“

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამუზეუმო-საბიბლიოთეკო
გაერთიანება“

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ფერმერული მეურნეობის
განვითარების ცენტრი“
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და
არქიტექტურული დაგეგმარების ცენტრი“
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
ცენტრი“

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის კულტურის სახლი“
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ა(ა)იპ-ების შეფასება
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საგანმანათლებლო
სააღმზრდელო ცენტრი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა გოგონათა და
რაგბის გუნდი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტექ-სერვისი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
ცენტრი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი "ლანჩხუთიგურია"
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილო
მზრუნველობამოკლებულთათვის
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ლანჩხუთი- სერვისი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგარეო-ეკონომიკური
კავშირურთიერთობების ინვესტიციების, ტრანსპორტის,…
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა
გაერთიანება
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ა(ა)იპ-ების შეფასება
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მუნიციპალიტეტი

თანამედროვე სახვითი ხელოვნების გალერეა
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
სამუზეუმო გაერთიანება
სამხატვრო სკოლა
სამუსიკო სკოლა
სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულება
,,მომავალი"
სპორტის განვითარების ცენტრი
კომპლექსური სასპორტო სკოლა
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

კულტურის ცენტრი
კურორტი ბახმარო
საბიბლიოთეკო გაერთიანება
კომუნალური სამსახური ,,სხივი"
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მომსახურების ხელშეკრულება
თქვენთან მომელიმე ა(ა)იპ-ის?
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(წაუკითხავთ) გამოკითხულთა 68 პროცენტს
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დასკვნები და რეკომენდაციები
 ამრიგად, კვლევის ანალიზის მიხედვით გამოვლინდა:
 მუნიციპალური არასამეწარმეო იურიდიული პირების ცნობადობის დონე
არადამაკმაყოფილებელია, გამოკითხულების მესამედი თვლის, რომ ა(ა)იპ-ებმა უნდა
გააუმჯობესონ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფერო;
 არასამეწარმეო იურიდიული პირების აბსოლიტური უმრავლესობა არ აფორმებს
მომსახურების ხელშეკრულებებს ბენეფიციარებთან;

 გამოკითხულების თითქმის მესამედზე მეტი თვლის, რომ მუნიციპალური
არასამეწარმეო იურიდიული პირების სერვისების ხარისხის ასამაღლებელია;

