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საზოგადოება
განახლებული opendata.ge
სალომე სიგუა 28 თებერვალი 2014 11:50:11
გუშინ ფუნქციონირება დაიწყო განახლებულმა opendata.ge -მ - საჯარო ინფორმაციის ყველაზე მოცულობითმა
ონლაინ რესურსბაზამ საქართველოში.
ფონდ "ღია საზოგადოება
საქართველოს"ინიციატივით, opendata.ge
გარდაიქმნა საჯარო ინფორმაციაზე მომუშავე
არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთაინ
პორტალად და დღეინდან იგი გააერთიანებს
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების
ინსტიტუტის (IDFI), საქართველოს
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის (GYLA),
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსა (TI-G) და ასოციაცია "მწვანე
ალტერნატივას" მიერ მოთხოვნილ და
მოპოვებულ საჯარო ინფორმაციას.

8 საკითხი _ წულუკიანის
უწყებას არაეფექტური
მუშაობის შედეგებზე
მიუთითებენ

ვინ არიან ოზურგეთის
სოფლებში მაჟორიტარი
დეპუტატების კანდიდატები
და რატომ დატოვა
რესპუბლიკური პარტია
ერთ-ერთმა ლიდერმა?

აღდგება თუ არა
სამართლიანობა მიხეილ
სააკაშვილის დაჭერით

“მინდოდა ღირსეული
სიბერე მქონოდა...“

"ჯავახკი" სომხური
ენისთვის სტატუსის
მინიჭებას ითხოვს"

ზაზა ხატიაშვილი შსს-სგან
ბოდიშის მოხდას მოითხოვს

"მერაბიშვილის განცხადება
საფუძველს მოკლებულია"

პარლამენტს საჯარო
სამსახურის
მარეგულირებელი ახალი
კონცეფციის პროექტი
წარედგინა

"დავეხმაროთ პატიმრებს,
ნუ მივატოვებთ გასაჭირში"

"არხის მფლობელთან
დეზინფორმაცია
მიჰქონდათ და ივანიშვილი
საინფორმაციო ვაკუუმში
იყო"

კლუბ "გურიას"
დირექტორის შვილი
გარდაიცვალა

დღის ფოტო _ ბურჯანაძის
ოფისი ჩოხატაურში

წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია და
რეაბილიტაციის შემდეგ

სად გაქრა 91 833 ცალი
ჩამოწერილი წიგნი?

პორტალის მიზანია გააუმჯობესოს
სახელმწიფოს გამჭვირვალობისა და
ანგარიშვალდებულების ხარისხი.
opendata.ge მარტივი, თანამედროვე და
მეგობრული ნავიგაციის საშუალებით
მოსახლეობას მიაწვდის ინფორმაციას, როგორ
მუშაობენ საჯარო დაწესებულები, როგორ ხარჯავენ სახელმწიფო ბიუჯეტს, რა პროგრამებს ახორციელებენ,
ასევე თანამდებობის პირთა საქმიანობის და მათი შემოსავლების შესახებ.
პორტალის განახლებაზე იმუშავა საერთაშორისო ორგანიზაცია "ჰურიდოქსმა," რომელიც ადამიანის უფლებათა
დაცვაზე მომუშავე ორგანიზაციებს თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებაში ეხმარება.
პრეზენტაციაზე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ opendata.ge მნიშვნელოვანი
რესურსია ჟურნალისტებისთვის და ის მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს საგამოძიებო ჟურნალისტიკის
განვითარებაში.
პრეზენტაციაში მონაწილეობდა რუსუდან მიქელიძე,იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელი, რომელმაც
აღნიშნა, რომ ეს პორტალი ხელისუფლებისთვისაც მნიშვნელოვანი რესურსია.
opendata.ge 2010 წელს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა (IDFI) ფონდ “ღია
საზოგადოება საქართველოს” ფინანსური მხარდაჭერით შექმნა. შექმნის დღიდან, პორტალმა გააერთიანა 110
ათასზე მეტი საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა, ხოლო ვიზიტორთა რაოდენობამ 100 ათასს გადააჭარბა.
opendata.ge-ზე გამოქვეყნებული საჯარო ინფორმაცია ხშირად გამხდარა საზოგადოების და პოლიტიკოსების
განხილვის თემა, მაგალითად, პორტალზე სისტემატურად გამოქვეყნებულმა ინფორმაციამ პრემიების გაცემის
წესის შესახებ, შეცვალა პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა ანაზღაურებისა და პრემირების წესი.
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ექვთიმე თაყაიშვილის სახლმუზეუმი პატრიარქმა გახსნა

2010-11-28
03:12:14

თავდაცვის მინისტრი თსუ-ს
სტუმრობდა

2013-02-25
16:45:23

საქართველოს თავდაცვის
მინისტრი დღეს, ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო...

"სოფლის მეურნეობაში
სერიოზული ძვრები უნდა
მოხდეს"

2011-01-26
10:52:37

ქობულეთში ექიმების აქცია
მიმდინარეობს

2012-12-12
12:41:40

ამ წუთებში, ქობულეთის საავადმყოფოს ექიმთა აქცია
საავადმყოფოს ეზოში მიმდინარეობს. ათეულობით
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