სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის
2017 წ. სამოქმედო გეგმა
სტრატეგიული მიზანი 1. თანაბარი და სრულფასოვანი მონაწილეობა სამოქალაქო და პოლიტიკურ ცხოვრებაში
შუალედური მიზანი: 1.1. მცირერიცხოვან და მოწყვლად ეთნიკურ უმცირესობათა მხარდაჭერა
ამოცანა: 1.1.1 მცირერიცხოვან და მოწყვლად ეთნიკურ უმცირესობათა მიმართ პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება
დაგეგმილი ღონისძიებები
1.1.1.1 2017 წლის სამოქმედო გეგმის განხორციელება

გაზომვადი ინდიკატორები
პასუხისმგებელი უწყება
შესრულების ვადა
ქ. თბილისის
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის წლის განმავლობაში
მუნიციპალიტეტის მერიის საკრებულო;
საქალაქო სამსახურების მიერ
მოწოდებული ანგარიშები (6 ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის
თვეში ერთხელ)
მერია

1.1.1.2 დაბადების ან პირადობის მოწმობების არმქონე ან
ხარვეზიანი დოკუმენტების მქონე პირებისათვის მოწმობების
გასაცემად სათანადო ღონისძიებების გატარება, რაც
უზრუნველყოფს მათ დოკუმენტირებას

გაცემული დოკუმენტაციის საქართველოს იუსტიციის
სახეობა/ტიპი და რაოდენობა სამინისტრო

წლის განმავლობაში

(სსიპ სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტო)
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შუალედური მიზანი: 1.2 გენდერული მეინსტრიმინგი
ამოცანა: 1.2.1 გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის აღმოფხვრის ხელშეწყობა
დაგეგმილი ღონისძიებები

გაზომვადი ინდიკატორები

1.2.1.1. პროექტის „ახალგაზრდები გენდერული
თანასწორობისათვის“ ფარგლებში გენდერული თანასწორობის
შესახებ ტრენინგების/შეხვედრების ჩატარება ეთნიკური
უმცირესობებით დასახლებული რეგიონებში

შეხვედრების რაოდენობა;
მონაწილეთა რაოდენობა;
განხილული საკითხები;

პასუხისმგებელი უწყება
შერიგებისა და სამოქალაქო
თანასწორობის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი;

შესრულების ვადა
თებერვალი-მაისი

ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა დაცვისა და
დახმარების სახელმწიფო
ფონდი;

1.2.1.2. სასწავლო პროგრამები და ტრენინგები გენდერულ
თემატიკაზე, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობის
წარმომადგენელი თანამშრომლებისათვის

სასწავლო
სსიპ შსს აკადემია
პროგრამები/ტრენინგები
მომზადებულ პირთა შორის
ეთნიკურ უმცირესობათა
რაოდენობა

წლის განმავლობაში

1.2.1.3 ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტების “ქალთა ოთახებში” ტრენინგების რაოდენობა;
ქვემო ქართლის სახელმწიფო
წლის განმავლობაში
დაგეგმილი ტრენინგები ქალთა მიმართ ძალადობაზე, ქალთა
დაფინანსებული პროექტები; რწმუნებულის-გუბერნატორის
უფლებებზე და მათ ეკონომიკურ გაძლიერებაზე
მონაწილეთა რაოდენობა;
ადმინისტრაცია; ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოები;
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1.2.1.4 საინფორმაციო შეხვედრები გენდერული თანასწორობის შეხვედრების
თემატიკაზე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან - რაოდენობა;
ა(ა)იპ „ბათუმის კულტურის ცენტრთან“ არსებული მეგობრობის ეთნიკური
სახლის წევრებთან, სხვადასხვა დიასპორის წარმომადგენლებთან უმცირესობების
წარმომადგენელ
მონაწილეთა
რაოდენობა;
(მინ. 10
1.2.1.5 შეხვედრები, ტრენინგები, საინფორმაციო/ცნობიერების შეხვედრების
წარმომადგენელი
ამაღლების
კამპანია
ადრეულ
ქორწინებასთან,
ქალთა რაოდენობა;
თითო თემიდან)
საჭიროებებთან დაკავშირებით, ეთნიკური უმცირესობებით ტრენინგების

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
მერია

წლის განმავლობაში

საქართველოს სპორტისა და თებერვალი-დეკემბერი
ახალგაზრდობის
საქმეთა
სამინისტრო

კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში (ქვემო ქართლი, სამცხე- რაოდენობა;
ჯავახეთი, კახეთი)
მონაწილე ქალთა
ღონისძიებების/შეხვედრების სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო წლის განმავლობაში
1.2.1.6 მუნიციპალიტეტებში არსებული გენდერული ოთახების რაოდენობა:
რწმუნებულის-გუბერნატორის
საქმიანობის ხელშეწყობა; სამხარეო ადმინისტრაციაში შეხვედრის რაოდენობა;
ადმინისტრაცია
ორგანიზება გენდერულ საკითხებზე; გენდერული თემატიკის მონაწილეთა რაოდენობა;
შემცველი მასალების განთავსება სამხარეო ადმინისტრაციის ვებ- ვებ-გვერდზე განთავსებული
გვერდზე
მასალები;
მონაწილე სტუდენტთა
რაოდენობა

სსიპ დავით აღმაშენებლის
სახელობის ეროვნული
თავდაცვის აკადემია

თებერვალი

1.2.1.8 I კურსის იუნკერებისათვის გაცნობითი სახის ტრენინგი (2 მონაწილე სტუდენტთა
სთ) გენდერული თანასწორობის პრინციპებსა და გაეროს
რაოდენობა
უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესახებ

სსიპ დავით აღმაშენებლის
სახელობის ეროვნული
თავდაცვის აკადემია

მარტი

1.2.1.9 2017-2018 აკადემიური წლისათვის აკადემიის პირველ მონაწილე სტუდენტთა
კურსზე ჩარიცხული იუნკერებისათვის გაცნობითი სახის რაოდენობა
ტრენინგი (2სთ) გენდერული თანასწორობის პრინციპებსა და
გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესახებ

სსიპ დავით აღმაშენებლის
სახელობის ეროვნული
თავდაცვის აკადემია

2017 წლის მესამე
კვარტალი

1.2.1.7 აკადემიის IV კურსის იუნკერებისთვის შეფასებადი
ლექცია (4 სთ) გენდერული თანასწორობის პრინციპებზე
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1.2.1.10 კონფერენცია „გენდერული პრობლემები საზოგადოებაში კონფერენციის ანგარიში
და მათი მოგვარების გზები“
და მასში ეთნიკური
უმცირესობების
წარმომადგენელთა
პრობლემატიკის ასახვა;
მიღებული
რეკომენდაციები;
ეთნიკურ უმცირესობათა
წარმომადგენელი
მონაწილე ქალების
1.2.1.11 ბიუჯეტის პროექტში გენდერული თანასწორობის საკრებულოს
რაოდენობა; მიერ
მიმართულებით აქტივობების გათვალისწინება
გენდერული
თანასწორობის
მიმართულებით
მერიისათვის
გადაგზავნილი
რეკომენდაციების
რაოდენობა;
დამტკიცებულ
ბიუჯეტში გენდერული
თანასწორობაზე
ორიენტირებული
აქტივობების რაოდენობა

1.2.1.12 სამოქალაქო განათლების მიმართულებით
მასწავლებლებისა და კლასის დამრიგებლების გადამზადება
ბულინგის პრევენციისა და ტოლერანტული კულტურის
წახალისების ასევე, გენდერული თანასწორობის საკითხებზე

დატრენინგებული
სამოქალაქო განათლების
მასწავლებლების და
დამრიგებლების
რაოდენობა

ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო;

წლის განმავლობაში

ქ. თბილისის მერია;

ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო;

წლის განმავლობაში

ქ. თბილისის მერია;

საქართველოს განათლებისა და წლის განმავლობაში (IIმეცნიერების სამინისტრო
IV კვარტალი)
სსიპ მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების
ცენტრი
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შუალედური მიზანი: 1.3 სახელმწიფო ადმინისტრირებისა და სამართალდამცავი ორგანოებისა და
მექანიზმების ხელმისაწვდომობის გაზრდა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის
ამოცანა: 1.3.1 ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში სახელმწიფო ენის არ მცოდნე მოქალაქეებისათვის არასახელმწიფო
ენაზე შედგენილი დოკუმენტების თარგმნაში ხელშეწყობა-საჭიროებისამებრ
დაგეგმილი ღონისძიებები
1.3.1.1 სახელმწიფო ენის არმცოდნე მოქალაქეების მხრიდან
საჯარო დაწესებულებისათვის წარსადგენი
არასახელმწიფო ენაზე შედგენილი განცხადებებისა და
დოკუმენტების თარგმნის ხელშეწყობა

გაზომვადი ინდიკატორები
სახელმწიფო ენის არმცოდნე
მოქალაქეების მხრიდან
წარმოდგენილი
განცხადებების
რაოდენობა; თარგმნილი
განხცადებების რაოდენობა;

პასუხისმგებელი უწყება
შესრულების ვადა
სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო წლის განმავლობაში
რწმუნებულის-გუბერნატორის
ადმინისტრაცია

ამოცანა: 1.3.2 ეთნიკურ უმცირესობათა ჩართულობის გაუმჯობესება სახელმწიფო რწმუნებულების-გუბერნატორების ადმინისტრაციაში
დაგეგმილი ღონისძიებები
გაზომვადი ინდიკატორები
პასუხისმგებელი უწყება
შესრულების ვადა
წლის განმავლობაში
1.3.2.1. ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ მონაწილეთა რაოდენობა;
შერიგებისა და სამოქალაქო
რეგიონებში, სამოქალაქო ინტეგრაციის მიმართულებით
ჩატარებული შეხვედრების თანასწორობის საკითხებში
რაოდენობა;
სახელმწიფო პოლიტიკის გაცნობის/ეთნიკური
საქართველოს სახელმწიფო
უმცირესობების უფლებების გაცნობის მიზნით შეხვედრების
მინისტრის აპარატი;
ჩატარება
1.3.2.2 სათათბირო საბჭოს გასვლითი სხდომები ეთნიკური
სხდომების რაოდენობა
ქვემო ქართლის სახელმწიფო
წლის განმავლობაში
უმცირესობების წარმომადგენლებით მჭიდროდ დასახლებულ მიღებული
რწმუნებულის-გუბერნატორის
მუნიციპალიტეტებში
გადაწყვეტილებები
ადმინისტრაცია; ადგილობრივი
თვითმმართველობები;
1.3.2.3 სტაჟირების პროგრამა გუბერნიის ადმინისტრაციასა და
მუნიციპალიტეტებში ეთნიკური უმცირესობის
წარმომადგენლებისთვის

სტაჟიორების მომზადებისა
და მათი შემდგომი
დასაქმების მიზნით

ადგილობრივი
წლის განმავლობაში
თვითმმართველობის
ორგანოები, ქვემო ქართლის
სახელმწიფო რწმუნებულისგუბერნატორის ადმინისტრაცია
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1.3.2.4 ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ შეხვედრებში მონაწილეთა
ადმინისტრაციულ ერთეულებში გუბერნატორის შეხვედრების რაოდენობა
ორგანიზება მოსახლეობასთან - ქვეყანაში და რეგიონში
მიმდინარე - პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური
პროცესებისა და მოსახლეობის საჭიროებების გაცნობის მიზნით
1.3.2.5 კახეთის რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულისგუბერნატორის სათათბირო ორგანოს საბჭოს შეხვედრები
ეთნიკური უმცირესობების სამოქალაქო ჩართულობის
გაუმჯობესების მიზნით

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო წლის განმავლობაში
რწმუნებულის-გუბერნატორის
ადმინისტრაცია

შეხვედრების რაოდენობა,
კახეთის მხარეში სახელმწიფო
პერიოდულობა, განხილული რწმუნებულის-გუბერნატორის
საკითხები, მიღებული
ადმინისტრაცია
გადაწყვეტილებები

წლის განმავლობაში

ამოცანა: 1.3.3 საზოგადოებრივი სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლებისთვის
დაგეგმილი ღონისძიებები
გაზომვადი ინდიკატორები
პასუხისმგებელი უწყება
შესრულების ვადა
1.3.3.1 საზოგადოებრივი სერვისებისა და მიმდინარე
სხვადასხვა სერვისებითა და საქართველოს
წლის განმავლობაში
სახელმწიფო პროგრამების (ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამებით მოსარგებლე
სასჯელაღსრულებისა და
პროგრამები, განათლების პროგრამები, უახლესი
ეთნიკური უმცირესობის
პრობაციის სამინისტრო
საკანონმდებლო რეგულაციები) შესახებ ინფორმაციის მიწოდება წარმომადგენელ
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის
ბენეფიციართა რაოდენობა
1.3.3.2 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ
ბრალდებულების/მსჯავრდე საქართველოს
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ინფორმირება მათი უფლებების ბულების უფლებების
სასჯელაღსრულებისა და
შესახებ
შესახებ მიწოდებული
პრობაციის სამინისტრო
საინფორმაციო მასალების
რაოდენობა
1.3.3.3 შინაპატიმრობისა და საზოგადოებისათვის სასარგებლო
დაბეჭდილი პოსტერების
სსიპ „არასაპატირო სასჯელთა
შრომის შესახებ პოსტერების დაბეჭდვა სომხურ, აზერბაიჯანულ რაოდენობა:
აღსრულებისა და პრობაციის
და რუსულ ენებზე
სომხურ ენაზე - 60
ეროვნული სააგენტო“
ეგზემპლარი,
აზერბაიჯანულ ენაზე - 60
საქართველოს
ეგზემპლარი, რუსულ ენაზე - სასჯელაღსრულებისა და
30 ეგზემპლარი.
პრობაციის სამინისტრო

წლის განმავლობაში

II-III კვარტალი
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1.3.3.4 სომხურ, აზერბაიჯანულ და რუსულ ენებზე
შინაპატიმრობისა და საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის
შესახებ დაბეჭდილი პოსტერების გადაცემა პრობაციის
ბიუროებისათვის

60 აზერბაიჯანულენოვანი,
10 სომხურენოვანი და 15
რუსულენოვანი პოსტერი
(ქვემო ქართლი)
50 სომხურენოვანი და 15
რუსულენოვანი პოსტერი
(სამცხე-ჯავახეთი)

1.3.3.5 ქ. ბათუმში მოქმედ ეთნიკურ უმცირესობათა საკითხებზე
მომუშავე ორგანიზაციებისათვის მუნიციპალური პროგრამების
შესახებ პრეზენტაციების მოწყობა და ეთნიკურ უმცირესობათა
ენებზე არსებული სახელმწიფო პროგრამების შესახებ
ინფორმაციის მიწოდება

1.3.3.6 მოსახლეობის გამოკითხვა საზოგადოებრივი სერვისების
ხელმისაწვდომობისა და გაწეული მომსახურების ხარისხზე
ინფორმაციის მიღების მიზნით
1.3.3.7 თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან
არსებული ეთნიკურ უმცირესობათა საბჭოს პერიოდული
შეხვედრები

სსიპ „არასაპატიმრო სასჯელთა
აღსრულებისა და პრობაციის
ეროვნული სააგენტო“

II-III კვარტალი

საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სამინისტრო

ეთნიკურ უმცირესობათა
წარმომადგენლების მიერ
მუნიციპალური
პროგრამებით
სარგებლობის
მონაცემები; ჩატარებული
პრეზენტაციების
რაოდენობა;
მონაწილე
გამოკითხულთა რაოდენობა;
ორგანიზაციების
საზოგადოებრივი
რაოდენობა;
სერვისების რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერია

ჩატარებული შეხვედრების
რაოდენობა;
განხილული საკითხების
ნუსხა;

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის წლის განმავლობაში
საკრებულო

1.3.3.8 საკოორდინაციო და საინფორმაციო შეხვედრები არასამთავრობო
თბილისში მოქმედ ეთნიკური უმცირესობების საკითხებზე ორგანიზაციების რაოდენობა;
მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ქ. თბილისის თვითმმართველობის მიერ
განხორციელებულ
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
პროგრამებში/პროექტებში
პროგრამების და სერვისების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების
ეთნიკური უმცირესობების
მიზნით
წარმომადგენელთა რაოდენობა

წლის განმავლობაში

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო წლის განმავლობაში
რწმუნებულის-გუბერნატორის
ადმინისტრაცია

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის წლის განმავლობაში
საკრებულო;
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის
მერია და შესაბამისი
სამსახურები
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1.3.3.9 საინფორმაციო შეხვედრები თბილისში მოქმედ ეთნიკური შეხვედრაში
უმცირესობების საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებთან ქ. მონაწილეთა
თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული რაოდენობა;
ეკონომიკური, სოციალური პროგრამებისა და სერვისების შესახებ შეთავაზებული
ინფორმაციის მიწოდების მიზნით
სერვისით
მოსარგებლე
ეთნიკური
უმცირესობების
წარმომადგენელთა
რაოდენობა;

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის წლის განმავლობაში
საკრებულო, თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია;

1.3.3.10. საზოგადოებრივი სერვისებისა და მიმდინარე
საზოგადოებრივ
სახელმწიფო პროგრამების (ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრებში
პროგრამები, განათლების პროგრამები, უახლესი
განთავსებული და
საკანონმდებლო რეგულაციები) შესახებ ეთნიკურ
გავრცელებული
უმცირესობათა ენებზე მომზადებული საინფორმაციო მასალების საინფორმაციო
გავრცელება რეგიონებში
მასალების
სახეობა/თემატიკა;
რაოდენობა

საქართველოს იუსტიციის
წლის განმავლობაში
სამინისტრო - დამხმარე უწყება
მხოლოდ საინფორმაციო
მასალის გავრცელების ნაწილში

1.3.3.11 საინფორმაციო კამპანია საქართველოს ევროინტეგრაციის ჩატარებული შეხვედრების
რაოდენობა;
პროცესის შესახებ
მონაწილეთა რაოდენობა;
სამიზნე ჯგუფები;

შერიგებისა და სამოქალაქო
თანასწორობის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი;

წლის განმავლობაში

ნატოსა და ევროკავშირის
საინფორმაციო ცენტრი;
ამოცანა: 1.3.4. საჯარო ადმინისტრირებასა და საჯარო სამსახურში ეთნიკურ უმცირესობათა ჩართულობის გაზრდა და პროფესიული განვითარება
დაგეგმილი ღონისძიებები
გაზომვადი ინდიკატორები
1.3.4.1
სსიპ
შსს
აკადემიაში
მიმდინარე
სასწავლო კურსდამთავრებული
პროგრამებში/კურსებში ასახულია სასწავლო კურსი „პოლიცია ეთნიკური უმცირესობების
წარმომადგენელთა
მრავალეთნიკურ საზოგადოებაში“; ადამიანის უფლებები;
რაოდენობა

პასუხისმგებელი უწყება
სსიპ შსს აკადემია

შესრულების ვადა
წლის განმავლობაში
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1.3.4.2 „მეტი მრავალფეროვნება, მეტი ინტეგრაცია საჯარო
სამსახურებში“ სტაჟირების პროგრამა სხვადასხვა ეთნიკური
თემის წარმომადგენლისათვის

სტაჟირების პროგრამაში
ჩართული ახალგაზრდების
რაოდენობა

საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო

თებერვალი-დეკემბერი

1.3.4.3 სტაჟირების პროგრამა საკრებულოში, მერიაში და მიღებულ სტაჟიორებს შორის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის წლის განმავლობაში
გამგეობებში უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ეთნიკური უმცირესობების საკრებულო;
დამამთავრებელი კურსის, წარჩინებული და ეთნიკური წარმომადგენელთა
უმცირესობის წარმომადგენელი სტუდენტებისათვის
რაოდენობა
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის
მერია და შესაბამისი
სამსახურები
1.3.4.4
უნივერსიტეტებთან,
არაფორმალური
განათლების მონაწილეთა რაოდენობა;
ორგანიზაციებთან და სკოლებთან აქტიური თანამშრომლობა, სერვისით მოსარგებლეთა
ეთნიკურ უმცირესობათა
წარმომადგენელი სტუდენტების, რაოდენობა;
სკოლის მოსწავლეებისა და ახალგაზრდების, მუნიციპალიტეტის
მიერ ორგანიზებულ საგანმანათლებლო
პროექტებში
ჩართულობის გაზრდის მიზნით
1.3.4.5 საერთაშორისო ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობა, შეხვედრების რაოდენობა.
მათთან
კოორდინაციის
გაუმჯობესება
ეთნიკური გაზრდილი სერვისები/
უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის საგანმანათლებლო რაოდენობა
სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის ხელშეწყობის მიზნით

ქ. თბილისის მერიის
განათლების, სპორტისა და
ახალგაზრდულ საქმეთა
საქალაქო სამსახური

წლის განმავლობაში

ქ. თბილისის მერიის
განათლების, სპორტისა და
ახალგაზრდულ საქმეთა
საქალაქო სამსახური

წლის განმავლობაში
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1.3.4.6
სხვადასხვა
ეთნიკური
ჯგუფების შეხვედრების რაოდენობა;
წარმომადგენლებისათვის
საგანმანათლებლო
სივრცის მონაწილეთა რაოდენობა;
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფად
პერიოდულად
ტრენინგების, კონფერენციებისა და
ლექცია/სემინარების
ორგანიზება. შესაძლებლობა გამოიყენებენ საქალაქო სამსახურის
დაქვემდებარებაში
არსებულ
სივრცეები.
(თბილისის
ახალგაზრდული
ცენტრების
გაერთიანება,
ფონიჭალის
ახალგაზრდული
ცენტრი,
მოსწავლე-ახალგაზრდობის
ეროვნული სასახლე, თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის
სახლი)

ქ. თბილისის მერიის
განათლების, სპორტისა და
ახალგაზრდულ საქმეთა
საქალაქო სამსახური

წლის განმავლობაში

1.3.4.7 თბილისის ბიუჯეტის პროექტის განხილვის პროცესში ეთნიკური უმცირესობების ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის წლის განმავლობაში
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა ჩართვა
წარმომადგენელთა
საკრებულო;
რაოდენობა; დამტკიცებულ
ბიუჯეტში ეთნიკური
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის
უმცირესობების
მერია
საჭიროებებისა და
სამოქალაქო ინტეგრაციასთან
დაკავშირებული საკითხების
რაოდენობა;
1.3.4.8 საქართველოს ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად სახელმწიფო ენის სწავლების საქართველოს განათლებისა და წლის განმავლობაში
დასახლებულ და მაღალმთიან რეგიონებში საჯარო სექტორში პროგრამების რაოდენობა;
მეცნიერების სამინისტრო
დასაქმებულ პირთა პროფესიული განვითარება, კვალიფიკაციის
ამაღლება სახელმწიფო ენის, საჯარო მმართველობისა და საჯარო მმართველობისა და სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელმწიფო
ადმინისტრირების
ადმინისტრირების დარგობრივი კურსების შესწავლით
ადმინისტრირების სკოლა
ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის სახელმწიფო ენის დარგობრივი კურსების
რაოდენობა;
სწავლება.
აღნიშნული პროგრამებით
გადამზადებული პირების
რაოდენობა;
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1.3.4.9 ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცენტრებში
სახელმწიფო
უწყებებში
პერიოდული
სტაჟირების ჩარიცხული სტაჟიორების
უზრუნველყოფა
რაოდენობა და სტაჟირების
პროგრამის მონაცემები
(სტაჟირების ხანგრძლივობა,
სტაჟირების ადგილი,
საქმიანობა)

საქართველოს იუსტიციის
სამინისტრო

წლის განმავლობაში

(სსიპ სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტო)

შუალედური მიზანი: 1.4 ეთნიკური უმცირესობათა მონაწილეობის წახალისება პოლიტიკურ
გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში
ამოცანა: 1.4.1 ეთნიკური უმცირესობათა მიერ ხმის მიცემისა და ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების უზრუნველყოფა
დაგეგმილი ღონისძიებები
1.4.1.1 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ
ამომრჩეველთა ინფორმირება

გაზომვადი ინდიკატორები

პასუხისმგებელი უწყება

ეთნიკური უმცირესობების
ეთხოვოს საქართველოს
წარმომადგენელ ამომრჩეველთა ცენტრალურ საარჩევნო
ხელმისაწვდომი სერვისების
კომისიას
შესახებ საინფორმაციო რგოლის
მომზადება

შესრულების ვადა
აგვისტო, სექტემბერი,
ოქტომბერი

ცესკოს ყველა საინფორმაციო
ვიდეო რგოლების თარგმნა
სომხურ და აზერბაიჯანულ
ენებზე
ტელევიზიების რაოდენობა,
სადაც განთავსდება
სარეკლამო/საინფორმაციო
რგოლი
ბეჭდურ მედიაში კენჭისყრაში
მონაწილეობის შესახებ
ინფორმაციის განთავსება
სომხურ და აზერბაიჯანულ
ენებზე
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აგვისტო, სექტემბერი,
1.4.1.2
ეთნიკური
უმცირესობების
წარმომადგენელ საარჩევნო ადმინისტრაციის ეთხოვოს საქართველოს
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ოქტომბერი
ამომრჩეველთა ინფორმირება კენჭისყრის დღის პროცედურების მიერ ეთნიკური
უმცირესობებით
შესახებ
კომპაქტურად დასახლებულ
რეგიონებში
ამომრჩევლებთან
საინფორმაციო შეხვედრების
ჩატარება
ეთნიკური უმცირესობებით
კომპაქტურად დასახლებულ
რეგიონებში ჩატარებული
შეხვედრების რაოდენობა
1.4.1.3
საარჩევნო
დოკუმენტაციის
თარგმნა
უმცირესობების წარმომადგენელებისთვის

ეთნიკური სომხურ და აზერბაიჯანულ
ენებზე ნათარგმნი
მასალებისა და სახეობების
რაოდენობა

1.4.1.4 მცირე გრანტების გაცემა სამოქალაქო ორგანიზაციებისა და დაფინანსებული
უმცირესობათა თემებისათვის - არჩევნების მნიშვნელობისა არასამთავრობო
შესახებ საინფორმაციო კამპანიის წარმოებისა და საარჩევნო ორგანიზაციების
კულტურის გაძლიერების მიზნით
პროექტების (ეთნიკურ
უმცირესობათა
თემებისათვის)
რაოდენობა/ბიუჯეტი
1.4.1.5. ეთნიკური უმცირესობებს მიკუთვნებული საარჩევნო
ადმინისტრაციის წევრთა მომზადება საარჩევნო
პროცედურებთან დაკავშირებით

გადამზადებული საუბნო
საარჩევნო კომისიის
წევრთა რაოდენობა
(რეგიონულ ჭრილში)

ეთხოვოს საქართველოს
ცენტრალურ საარჩევნო
კომისიას

ივლისი, აგვისტო
სექტემბერი

წლის განმავლობაში
ეთხოვოს საქართველოს
ცენტრალურ საარჩევნო
კომისიას,
ცესკოსთან
არსებულ
სწავლების
ცენტრს
ოქტომბერი
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შუალედური მიზანი: 1.5 ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლებისათვის მასმედიასა და ინფორმაციაზე
ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება
ამოცანა: 1.5.1 ეთნიკური უმცირესობების ენებზე სამაუწყებლო პროგრამებისა და ელექტრონული/ბეჭდვითი მედიის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
დაგეგმილი ღონისძიებები
1.5.1.1 ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა
შესაბამისი პერიოდიკით
1.5.1.2 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა შესაბამისი
სახელმწიფო მაუწყებლობით

გაზომვადი ინდიკატორები
ბრალდებულ/მსჯავრდებულ
თათვის გადაცემული
ჟურნალ-გაზეთების
რაოდენობა
დაწესებულებებში
ეთნიკური უმცირესობების
ენებზე მიწოდებული
სამაუწყებლო არხების
რაოდენობა

1.5.1.3 თეორიული და პრაქტიკული სწავლება „რადიო პროექტში მონაწილე
ჟურნალისტიკასა და მასობრივ კომუნიკაციაში“ სომხურ და ბენეფიციართა რაოდენობა
აზერბაიჯანულ რადიოში

პასუხისმგებელი უწყება
საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სამინისტრო

შესრულების ვადა
წლის განმავლობაში

საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სამინისტრო

წლის განმავლობაში

საქართველოს საქართველოს
სპორტისა და ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო

თებერვალი-დეკემბერი

1.5.1.4 გუბერნატორის ადმინისტრაციის ვებ-გვერდზე რეგიონში
მიმდინარე პროცესების სისტემატური გაშუქება,
მუნიციპალიტეტების ვებ-გვერდებზე გამოქვეყნებული
მასალების ანალიზი; ადგილობრივი მედიის საშუალებებთან
თანამშრომლობა

ინტერვიუებისა და
სამცხე-ჯავახეთში სახელმწიფო წლის განმავლობაში
გამოქვეყნებული მასალების რწმუნებულის-გუბერნატორის
რაოდენობრივი
ადმინისტრაცია
მაჩვენებლები

1.5.1.5 საინფორმაციო პროგრამა „მოამბის“ 18:00 და 20:00
საათიანი გამოშვებების სინქრონული თარგმანი სომხურ და
აზერბაიჯანულ ენებზე

საინფორმაციო პროგრამის
ყურებადობის მაჩვენებელი

1.5.1.6 მობილური ვებ-გვერდის ფუნქციონირების მხარდაჭერა ვებ-გვერდის მნახველთა
ხუთ (აფხაზურ, ოსურ, სომხურ, აზერბაიჯანულ და რუსულ) რაოდენობა
ენაზე

ეთხოვოს საზოგადოებრივ
მაუწყებელს

წლის განმავლობაში

ეთხოვოს
საზოგადოებრივ
მაუწყებელს

წლის განმავლობაში
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ამოცანა: 1.5.2 სამაუწყებლო პროგრამებში ეთნიკური უმცირესობების ენებზე მათი თემატიკის გაშუქებისა და მონაწილეობის უზრუნველყოფა
დაგეგმილი ღონისძიებები

გაზომვადი ინდიკატორები

პასუხისმგებელი უწყება

შესრულების ვადა

1.5.2.1 ყოველდღიური საინფორმაციო გადაცემები აფხაზურ, საერთაშორისო და
ეთხოვოს
ოსურ, რუსულ ენებზე (ქრონომეტრაჟი: 26 წთ)
ადგილობრივი
საზოგადოებრივ
არასამთავრობო
მაუწყებელს
ორგანიზაციების კვლევები,
საზოგადოებრივი
მაუწყებლის მონიტორინგის
სამსახურის ანგარიშები,
საინფორმაციო გადაცემების
ყურებადობის მაჩვენებელი

წლის განმავლობაში

1.5.2.2 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა თემატიკის საერთაშორისო და
ეთხოვოს
გაშუქება როგორც ხუთენოვან საიტზე, ისე საინფორმაციო ადგილობრივი
საზოგადოებრივ
გამოშვებებში ოთხ (ქართულ, აფხაზურ, ოსურ, რუსულ) ენაზე
არასამთავრობო
მაუწყებელს
ორგანიზაციების კვლევები,
საზოგადოებრივი
მაუწყებლის მონიტორინგის
სამსახურის ანგარიშები,
საინფორმაციო გადაცემების
ყურებადობის მაჩვენებელი

წლის განმავლობაში
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1.5.2.3 სხვადასხვა პერიოდულობით, საინფორმაციო გადაცემებში საერთაშორისო და
ეთხოვოს
ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობით, როგორც ეთნიკური ადგილობრივი
საზოგადოებრივ
უმცირესობებისთვის
მნიშვნელოვანი
თემების,
ისე არასამთავრობო
მაუწყებელს
ოკუპირებული ტერიტორიებზე არსებული პრობლემატიკის ორგანიზაციების კვლევები,
განხილვა
საზოგადოებრივი
მაუწყებლის მონიტორინგის
სამსახურის ანგარიშები,
საინფორმაციო გადაცემების
ყურებადობის მაჩვენებელი

წლის განმავლობაში

ამოცანა: 1.5.3 მედიაში ტოლერანტობისა და კულტურული პლურალიზმის დამკვიდრების ხელშეწყობა
დაგეგმილი ღონისძიებები

გაზომვადი ინდიკატორები

პასუხისმგებელი უწყება

შესრულების ვადა

1.5.3.1 ტრენინგების ჩატარება ეთნიკური უმცირესობებით ტრენინგების რაოდენობა,
კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში ადგილობრივი მედიის ტრენინგში მონაწილეთა
წარმომადგენლებისთვის
რაოდენობა,
არასამთავრობო
ორგანიზაციების და
სახელმწიფო უწყებების
მიერ შემუშავებული
რეკომენდაციები;

ეთხოვოს
საზოგადოებრივ
მაუწყებელს

წლის განმავლობაში

1.5.3.2 ქ. თბილისში მედია შეხვედრების ჩატარება ეთნიკურ და ტრენინგების რაოდენობა,
რელიგიურ
უმცირესობების
თემატიკაზე
მომუშავე ტრენინგში მონაწილეთა
ექსპერტებისთვისა და მედიის წარმომადგენლებისთვის
რაოდენობა,
არასამთავრობო და
სამთავრობო
ორგანიზაციების მიერ
შემუშავებული
რეკომენდაციები,
რეზოლუციები

ეთხოვოს
საზოგადოებრივ
მაუწყებელს

წლის განმავლობაში
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შუალედური მიზანი: 1.6 ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებების თაობაზე საზოგადოების ინფორმირებულობის
უზრუნველყოფა
ამოცანა: 1.6.1 „ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ“ ევროპული ჩარჩო კონვენციის შესრულება და „რეგიონული ან უმცირესობათა ენების შესახებ“
ევროპული ქარტიის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობის უზრუნველყოფა
დაგეგმილი ღონისძიებები
1.6.1.1. საინფორმაციო კამპანია ეროვნულ უმცირესობათა
დაცვის ევროპული ჩარჩო კონვენციის გაცნობის მიზნით
როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს რეგიონებში

გაზომვადი ინდიკატორები
ჩატარებული შეხვედრების
რაოდენობა;
მონაწილეთა რაოდენობა

პასუხისმგებელი უწყება
შერიგებისა და სამოქალაქო
თანასწორობის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
სახელმწიფო რწმუნებულის
გუბერნატორის
ადმინისტრაციებთან
თანამშრომლობით

შესრულების ვადა
წლის განმავლობაში

ამოცანა: 1.6.2 საჯარო მოსამსახურეთა და ეთნიკურ უმცირესობათა სამიზნე ჯგუფების ცნობიერების ამაღლება ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებებისა და
ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის სფეროში
დაგეგმილი ღონისძიებები
გაზომვადი ინდიკატორები
პასუხისმგებელი უწყება
შესრულების ვადა
გადამზადებულ
1.6.2.1 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის
საქართველოს
წლის განმავლობაში
თანამშრომელთა რაოდენობა სასჯელაღსრულებისა და
თანამშრომელთა ცნობიერების ამაღლება ტრენინგებისა და
საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარების გზით, ეთნიკურ
პრობაციის სასწავლო ცენტრი
უმცირესობათა უფლებებისა და ანტიდისკრიმინაციული
კანონმდებლობის შესახებ
1.6.2.2. ცნობიერების ასამაღლებელი შემდეგი ტრენინგების ჩატარებული
ჩატარება: „ადამიანის უფლებები“, „სამოქალაქო აქტივიზმი“ ტრენინგების
„სუიციდის პრევენცია“ „სიძულვილის ენის წინააღმდეგ“
რაოდენობა; მონაწილე
ბენეფიციართა
რაოდენობა

საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა
სამინისტრო

თებერვალი-დეკემბერი

1.6.2.3 „ევროპის საბჭოს ახალგაზრდული ონლაინ კამპანია
სიძულვილის ენის წინააღმდეგ“ ეთნიკური უმცირესობებით
კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში

საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო

თებერვალი-დეკემბერი

მონაწილე
ბენეფიციართა
რაოდენობა
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1.6.2.4 შეხვედრის ორგანიზება გუბერნატორის ადმინისტრაციაში სტუდენტების
სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და კოლეჯის რაოდენობრივი
სტუდენტებთან, გასვლითი შეხვედრის ორგანიზება
მაჩვენებლები
ახალქალაქში(უნივერსიტეტის მესამე კორპუსი)

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო წლის განმავლობაში
რწმუნებულის-გუბერნატორის
ადმინისტრაცია

1.6.2.5 საჯარო მოსამსახურეთა უზრუნველყოფა ტრენინგებითა
და მასალებით ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლთა
უფლებებსა და ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობასთან
დაკავშირებით

ჩატარებული ტრენინგების
და გავრცელებული
მასალების რაოდენობა

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის წლის განმავლობაში
საკრებულო

1.6.2.6 საჯარო მოსამსახურეთა და ეთნიკურ უმცირესობათა
სამიზნე ჯგუფების ცნობიერების ამაღლება ეთნიკურ
უმცირესობათა უფლებებისა და ანტიდისკრიმინაციული
კანონმდებლობის შესახებ

გადამზადებული
თანამშრომლების
რაოდენობა

საქართველოს იუსტიციის
სამინისტრო

წლის განმავლობაში

(სსიპ იუსტიციის სასწავლო
ცენტრი)

სტრატეგიული მიზანი 2: თანაბარი სოციალური და ეკონომიკური პირობებისა და შესაძლებლობების შექმნა
შუალედური მიზანი: 2.1. სოციალური და რეგიონული მობილობის ხელშეწყობა
ამოცანა: 2.1.1 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
დაგეგმილი ღონისძიებები
2.1.1.1 რუსთავში განხორციელდება 6 ინფრასტრუქტურული
პროექტი

გაზომვადი ინდიკატორები
2.1.1.1– 2.1.1.12
განხორციელებული
პროექტები

პასუხისმგებელი უწყება
საქართველოს
ინფრასტრუქტურისა და
რეგიონული განვითარების
სამინისტრო

შესრულების ვადა
წლის განმავლობაში
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2.1.1.2 ბოლნისში განხორციელდება 9 ინფრასტრუქტურული
პროექტი

საქართველოს
ინფრასტრუქტურისა და
რეგიონული განვითარების
სამინისტრო

წლის განმავლობაში

2.1.1.3 გარდაბანში განხორციელდება 10 ინფრასტრუქტურული
პროექტი

საქართველოს
ინფრასტრუქტურისა და
რეგიონული განვითარების
სამინისტრო

წლის განმავლობაში

2.1.1.4 დმანისში განხორციელდება 3 ინფრასტრუქტურული
პროექტი

საქართველოს
ინფრასტრუქტურისა და
რეგიონული განვითარების
სამინისტრო

წლის განმავლობაში

2.1.1.5 თეთრიწყაროში განხორციელდება 3
ინფრასტრუქტურული პროექტი

საქართველოს
ინფრასტრუქტურისა და
რეგიონული განვითარების
სამინისტრო

წლის განმავლობაში

2.1.1.6 მარნეულში განხორციელდება 12 ინფრასტრუქტურული
პროექტი

საქართველოს
ინფრასტრუქტურისა და
რეგიონული განვითარების
სამინისტრო

წლის განმავლობაში

2.1.1.7 წალკაში განხორციელდება 9 ინფრასტრუქტურული
პროექტი

საქართველოს
ინფრასტრუქტურისა და
რეგიონული განვითარების
სამინისტრო

წლის განმავლობაში

2.1.1.8 ახალციხეში განხორციელდება 4 ინფრასტრუქტურული
პროექტი

საქართველოს
ინფრასტრუქტურისა და
რეგიონული განვითარების
სამინისტრო

წლის განმავლობაში
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2.1.1.9 ახალქალაქში განხორციელდება 4 ინფრასტრუქტურული
პროექტი

2.1.1.10 ნინოწმინდაში განხორციელდება 8
ინფრასტრუქტურული პროექტი

საქართველოს
ინფრასტრუქტურისა და
რეგიონული განვითარების
სამინისტრო

საქართველოს
ინფრასტრუქტურისა და
რეგიონული განვითარების
სამინისტრო
2.1.1.11 ახმეტაში განხორციელდება 6 ინფრასტრუქტურული
საქართველოს
პროექტი
ინფრასტრუქტურისა და
რეგიონული განვითარების
სამინისტრო
2.1.1.12 ლაგოდეხში განხორციელდება 12 ინფრასტრუქტურული
საქართველოს
პროექტი
ინფრასტრუქტურისა და
რეგიონული განვითარების
სამინისტრო
2.1.1.13 კოოპერატივების მხარდამჭერი სახელმწიფო
შეხვედრების რაოდენობა
საქართველოს სოფლის
პროგრამების (მეფუტკრეობა, მესაქონლეობა) შესახებ
ჯამში 6 შეხვედრა
მეურნეობის სამინისტროს სსიპ
საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება ეთნიკური
შეხვედრების არეალი
სასოფლო-სამეურნეო
უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში
კახეთის, ქვემო ქართლის,
კოოპერატივების განვითარების
სამცხე -ჯავახეთის რეგიონი სააგენტო

წლის განმავლობაში

წლის განმავლობაში

წლის განმავლობაში

წლის განმავლობაში

I-II კვარტალი
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2.1.1.14 სამცხე-ჯავახეთის ეთნიკური უმცირესობებით
დასახლებულ ადმინისტრაციულ ერთეულებში
ინფრასტრუქტურული ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამის
ეფექტურად განხორციელების მიზნით დაგეგმილი
ღონისძიებების განხორციელება

ბენეფიციარების
რაოდენობრივი
მაჩვენებელი; დაგეგმილი
პროგრამების ფინანსური
უზრუნველყოფის
მაჩვენებელი:
ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტში: 23
ობიექტი-8 838823 ლარის
ღირებულების;
ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტში: 16
ობიექტი-6 089 899 ლარის
ღირებულების;
ახალციხის
მუნიციპალიტეტში: 12
ობიექტი - 5 549974 ლარის
ღირებულებით;
ქ. ახალციხის
მუნიციპალიტეტში: 20
ობიექტი-6 231 900 ლარის
ღირებულების;
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტში: 3
ობიექტი-4 232 053 ლარის
ღირებულების.

2.1.1.15
ადგილობრივი
ბიუჯეტით
დაგეგმილი განხორციელებული
ინფრასტრუქტული სამუშაოები: გზების მოხრეშვა, მოასფალტება, სამუშაოების რაოდენობა
საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების მოწყობა და
ა.შ.

სამცხე-ჯავახეთში სახელმწიფო მაისი-ნოემბერი
რწმუნებულის - გუბერნატორის
ადმინისტრაცია; ახალქალაქის,
ნინოწმინდის, ახალციხის,
ახალციხის. ბორჯომის
მუნიციპალიტეტების გამგეობები

კახეთის მხარეში ადგილობრივი წლის განმავლობაში
თვითმმართველობის ორგანოები
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ამოცანა: 2.1.2 ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
დაგეგმილი ღონისძიებები

გაზომვადი ინდიკატორები

2.1.2.1 ეთნიკური უმცირესობების ენებზე ჯანსაღი ცხოვრების
რუსულ, სომხურ და
წესის შესახებ საინფორმაციო მასალების მომზადება/გავრცელება აზერბაიჯანულ ენებზე
მომზადებული
საინფორმაციო მასალების
რაოდენობა

2.1.2.2 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული მიზნობრივი
სოციალური დახმარების პროგრამის შესახებ საინფორმაციო
ბუკლეტის (რუსულ, აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე)
მომზადება/გავრცელება ეთნიკური უმცირესობებით
დასახლებულ რეგიონებში
2.1.2.3 ქ. ბათუმში მოქმედ დიასპორების
წარმომადგენლებისათვის სოციალური სერვისებისა და
მუნიციპალური პროგრამების შესახებ პრეზენტაციის მოწყობა;

პასუხისმგებელი უწყება

შესრულების ვადა

საქართველოს შრომის,
წლის განმავლობაში
ჯანმრთელობის და სოციალური
დაცვის სამინისტრო, სსიპ
დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრი

მომზადებული/გავრცელებუ საქართველოს შრომის,
II კვარტალი
ლი ბუკლეტების რაოდენობა ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო

ეთნიკურ უმცირესობათა
მიერ მუნიციპალური
პროგრამებით
სარგებლობის
მონაცემები,
2.1.2.4
რეგიონებში
მცხოვრები
ახალგაზრდა
ქალების ბენეფიციართა
შეხვედრების რაოდენობა;
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის თვითგასინჯვის შესახებ რაოდენობა
ბენეფიციართა რაოდენობა,
საინფორმაციო შეხვედრების გამართვა, ფილმების ჩვენება, გავრცელებული მასალების
ბეჭდური
მასალების,
ბროშურების,
საპოპულარიზაციო რაოდენობა.
მაისურების გავრცელება;

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
მერია

საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო

თებერვალი - მარტი

თებერვალი-დეკემბერი

ეროვნული სკრინინგ-ცენტრი
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2.1.2.5 მოხალისეობის განვითარების პროგრამა „მოხალისე 2017“ საქართველოს
მასშტაბით საქართველოს
პროექტში
მონაწილე სპორტისა
და
ბენეფიციართა რაოდენობა
ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო

თებერვალი-დეკემბერი

2.1.2.6 სოციალური პროგრამების ეფექტურად წარმართვის ურგენტული ოპერაციების, სამცხე-ჯავახეთში
მიზნით დაგეგმილი ღონისძიებები (ჯანდაცვა, სოციალური ომის ვეტერანების,
სახელმწიფო
დახმარება, სპორტი)
მრავალშვილიანი ოჯახების, რწმუნებულის სოციალურად დაუცველი
გუბერნატორის
ოჯახებისა და სხვა სახის
ადმინისტრაცია;
პროგრამებით მოსარგებლე ახალქალაქის,
ბენეფიციარების
ნინოწმინდის,
რაოდენობრივი მაჩვენებელი. ახალციხის, ქ.
დაგეგმილი პროგრამების
ახალციხის. ბორჯომის
ფინანსური
მუნიციპალიტეტები;
უზრუნველყოფის
მაჩვენებელი:
ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტში-554400
ლარი; ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტში-429 000
ლარი; ახალციხის
მუნიციპალიტეტში-109 000
ლარი, ბორჯომის
მუნიციპალიტეტში-1503 160
ლარი; ქ.ახალციხის
მუნიციპალიტეტში-541700
ლარი.

წლის განმავლობაში
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2.1.2.7
ადგილობრივი
მოქმედი სოციალური
უზრუნველყოფა
წარმომადგენლებისთვის

თვითმმართველობის
ორგანოებში გაწეული სოციალური
პროგრამების
ხელმისაწვდომობის დახმარების რაოდენობა;
ეთნიკური
უმცირესობების ეთნიკური უმცირესობების
წარმომადგენელთა
რაოდენობა;

კახეთის
მხარეში
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოები

წლის განმავლობაში

სტრატეგიული მიზანი 3: ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და სახელმწიფო ენის
ცოდნის გაუმჯობესება
შუალედური მიზანი: 3.1 სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა ეთნიკური უმცირესობების
წარმომადგენელთათვის
ამოცანა: 3.1.1 სკოლამდელი განათლების პროგრამის შემუშავება, სასწავლო რესურსების მოდელების შექმნა, აღმზრდელ-მასწავლებელთა და
ადმინისტრაციული პერსონალის პროფესიული განვითარების პროგრამების მომზადება
დაგეგმილი ღონისძიებები
3.1.1.1 ,,სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობის
ქვეპროგრამა“ - ბოშების საერთაშორისო დღისადმი
მიძღვნილ გამოფენაში იმ ბაღების ჩართვა, რომელთა
თემში ცხოვრობენ ბოშები

გაზომვადი ინდიკატორები
ისანი-სამგორის რაიონის ბაღებში
შექმნილი
კეთილგანწყობილი
გარემო ბოშა მოზარდების და
მათი მშობლების მიმართ:
 საბავშვო
ბაგა-ბაღებში
ჩასარიცხად ბოშათა თემის
წარმომადგენელი ბავშვების
მშობლების
განაცხადების
რაოდენობა;
 საბავშვო
ბაგა-ბაღებში
ბოშათა
თემის
წარმომადგენელი ბავშვების
რაოდენობა;

პასუხისმგებელი უწყება
შესრულების ვადა
საქართველოს განათლებისა და თებერვალი-აპრილი
მეცნიერების სამინისტრო;
ეროვნული სასწავლო გეგმების
დეპარტამენტი; თბილისის
საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის
სააგენტო
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3.1.1.2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების
ფუნქციონირების ხელშეწყობა

მოსარგებლე ბენეფიციარების
რაოდენობრივი მაჩვენებელი;
დაგეგმილი პროგრამების
ფინანსური უზრუნველყოფის
მაჩვენებელი: ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტში- 419000 ლარი
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში592000ლარი. ახალციხის
მუნიციპალიტეტში_ 1100000 ლარი
ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტში111400ლარი. ბორჯომის
მუნიციპალიტეტში-1030000ლარი

სამცხე-ჯავახეთში სახელმწიფო წლის განმავლობაში
რწმუნებულის გუბერნატორის
ადმინისტრაცია; ახალქალაქის,
ნინოწმინდის, ახალციხის, ქ.
ახალციხის და ბორჯომის
მუნიციპალიტეტები

3.1.1.3 თბილისის რაიონებში, სადაც რაოდენობრივად მეტი გადამზადებული
ეთნიკური
უმცირესობების
აღსაზრდელები
არიან აღმზრდელების რაოდენობა
აღმზრდელები გადამზადდებიან და ჩაუტარდებათ
ტრენინგი ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვისა
და ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიმართულებით

ქალაქ თბილისის საკრებულო, წლის განმავლობაში
ააიპ ,,თბილისის საბავშვო ბაგაბაღების მართვის სააგენტო“

3.1.1.4 საბავშვო ბაგა-ბაღებში რეგისტრაციის წესის შესახებ ჩატარებული ღონისძიებების
ეთნიკური უმცირესობების ინფორმირებულობის მიზნით რაოდენობა; სერვისით
ღონისძიებების გატარება
მოსარგებლე ეთნიკური
უმცირესობების
წარმომადგენელთა რაოდენობა;

ქალაქ თბილისის საკრებულო, წლის განმავლობაში
ააიპ ,,თბილისის საბავშვო ბაგაბაღების მართვის სააგენტო“
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შუალედური მიზანი: 3.2 ხარისხიანი ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, როგორც
სახელმწიფო, ასევე მშობლიურ ენებზე
ამოცანა: 3.2.1 ეროვნული სასწავლო გეგმისა და საგანმანათლებლო რესურსების გაუმჯობესება-განვითარება ხარისხიანი ორენოვანი განათლების
დანერგვის ხელშესაწყობად
დაგეგმილი ღონისძიებები

გაზომვადი ინდიკატორები

ვებ-გვერდზე
3.2.1.1 საქართველოს სახელმწიფო ენის სწავლების
ხელმისაწვდომობის ზრდისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობის დარეგისტრირებულთა
რაოდენობა;
მიზნით პროგრამების (მათ შორის - ლექსიკოგრაფიული
საქართველოდან
პროგრამების, ქართული ენის არაქართულენოვანი, უცხოელი
დარეგისტრირებულთა
შემსწავლელებისათვის სწავლების დონეებად დაყოფილი
რაოდენობა;.
სახელმძღვანელოების) შემუშავება, მათი განხორციელება და
შესრულების კონტროლი; წლის ბოლოსთვის ვებ-გვერდზე
http://www.geofl.ge/ შესაბამისი, დონეების სახელმძღვანელოები
და ამავე დონეების ადაპტირებული საკითხავი ლიტერატურის
ატვირთვა; თვითშეფასების სკალები შემსწავლელებისათვის

პასუხისმგებელი უწყება
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
(ადმინისტრაციის
დეპარტამენტი; ქართული ენის
სამმართველო)

შესრულების ვადა
წლის განმავლობაში
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3.2.1.2 ,,სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა“ საპროექტო განაცხადებთან დაკავშირებული სამუშაოების
განხორციელება; ბოშა მოზარდებისა და ქვეპროგრამის
მოხალისეების საერთო ინტერესების გარშემო
გაერთიანება/მოზიდვა; ბოშა მოზარდებისათვის სასწავლო
დაწესებულებებში კეთილგანწყობილი საგანმანათლებლო
გარემოს შექმნა.

საჯარო სკოლებში, თავისუფალ დროს, ინკლუზიის პრინციპებზე
დაფუძნებული აქტივობების (კითხვისა და თეატრის კლუბები;
სათემო შეხვედრები და აქციები) შეთავაზება.

 ქვეპროგრამის
ფარგლებში
შემუშავებული და
განხორციელებული
საპროექტო განაცხადები;
 საპროექტო განაცხადების
ფარგლებში
განხორციელებული
საქმიანობის ანგარიშები;
 აქტივობების ამსახველი
ვიზუალური მასალა;
 სკოლაში
„შემობრუნებული“/მოსია
რულე ბოშა ბავშვების
რაოდენობის ზრდა;

საქართველოს განათლებისა
და მეცნიერების სამინისტრო,
ეროვნული სასწავლო
გეგმების დეპარტამენტი;

მარტი-დეკემბერი

თანატოლებთან
ურთიერთობის შედეგად ბოშა
მოზარდებში სახელმწიფო
ენის ცოდნის გაუმჯობესება:
აკადემიური მოსწრების
შეფასების ფურცელი;

3.2.1.3 ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის ჩატარება სომხურ, მონაწილეთა რაოდენობა
აზერბაიჯანულ და რუსულ ენაზე

საქართველოს განათლებისა და მარტი
მეცნიერების სამინისტრო;
სსიპ
შეფასებისა
და
გამოცდების
ეროვნული
ცენტრის
საგნობრივი
ჯგუფები/ლოჯისტიკის
ჯგუფი
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3.2.1.4. სკოლის გამოსაშვები გამოცდების ჩატარება რუსულ,
სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე

სკოლების რაოდენობა;
ჩატარებული გამოცდების
შედეგები;

სსიპ
შეფასებისა
და
გამოცდების
ეროვნული
ცენტრის
საგნობრივი
ჯგუფები,
საინფორმაციო
ტექნოლოგიური
დეპარტამენტი, ლოჯისტიკის
სამსახური, ადმინისტრაცია.

მაისი-ივნისი

ამოცანა: 3.2.2 არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა
დაგეგმილი ღონისძიებები
გაზომვადი ინდიკატორები პასუხისმგებელი უწყება
შესრულების ვადა
აპლიკანტი
3.2.2.1 საგნობრივი გამოცდის ჩატარება რუსულ, სომხურ,
საქართველოს განათლებისა და ივლისი
მეცნიერების სამინისტრო;
და აზერბაიჯანულ ენაზე მხოლოდ იმ აპლიკანტებისათვის, მასწავლებლების
რაოდენობა
რომლებიც ასწავლიან არაქართულენოვან სკოლებში
სსიპ
შეფასებისა
და
გამოცდების
ეროვნული
ცენტრის
საგნობრივი
ჯგუფები,
საინფორმაციო
ტექნოლოგიური
დეპარტამენტი, ლოჯისტიკის
სამსახური, ადმინისტრაცია.
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3.2.2.2 ლიდერობის აკადემია 1 და 2-ის ფარგლებში:



რუსულ, სომხურ და
აზერბაიჯანულ ენებზე
განსაზღვრული ტრენინგ-მოდულების თარგმნა ნათარგმნი ტრენინგმოდულები;
ეთნიკური უმცირესობების ენებზე;
ტრენინგების ჩატარება საჯარო სკოლების
გადამზადებული
არაქართულენოვანი დირექტორებისა და
არაქართულენოვანი
ფასილიტატორებისათვის
სკოლების დირექტორებისა
და ფასილიტატორების
პროცენტული რაოდენობა

3.2.2.3 მასწავლებელთა ზოგადპროფესიული უნარების კურსის მასწავლებელთა
სამი მოდულის თარგმნა ეთნიკური უმცირესობების ენებზე
ზოგადპროფესიული
უნარების კურსის სამი
მოდულის თარგმანი
სომხურ, რუსულ და
აზერბაიჯანულ ენებზე;

3.2.2.4 ზოგადპროფესიული უნარების კურსის პირველი
მოდულის “მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო გარემოს
მახასიათებლების” მიხედვით მასწავლებელთა ტრენინგების
ჩატარება

საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
სსიპ - მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი

II-IV კვარტალი

საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო

I-III კვარტალი

სსიპ - მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი

გადამზადებული
საქართველოს განათლებისა და
არაქართულენოვანი
მეცნიერების სამინისტრო
სკოლების მასწავლებლების
რაოდენობა
სსიპ - მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი

ოქტომბერი-ნოემბერი
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3.2.2.5 „არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების
პროფესიული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში
ეთნიკური უმცირესობების ენებზე სწავლების მქონე
სკოლებში/სექტორებზე ქართულის, როგორც მეორე ენის
კონსულტანტ-მასწავლებლების, ქართულის, გეოგრაფიისა და
ისტორიის დამხმარე მასწავლებლების და ესგ-ით
გათვალისწინებული ნებისმიერი საგნის ორენოვანი დამხმარე
მასწავლებლების (ე.წ „1+4“ პროგრამის კურსთდამთავრებული
ბაკალავრის) გაგზავნა

„არაქართულენოვანი
სკოლების მასწავლებლების
პროფესიული განვითარების
პროგრამის“ ფარგლებში
ეთნიკური უმცირესობების
ენებზე სწავლების მქონე
სკოლებში წარდგენილი
საგნობრივი კონსულტანტ
მასწავლებლების და
დამხმარე მასწავლებლების
რაოდენობა;

შეთავაზებულ ქართული
3.2.2.6 „არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების
ენის შემსწავლელ კურსებში
პროფესიული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში
პროგრამის კონსულტანტ-მასწავლებლების მიერ ადგილობრივი ჩართულ მსმენელთა
მასწავლებლების II ნაკადისთვის ქართული ენის შემსწავლელი რაოდენობა
კურსების ჩატარება (ა1, ა2 და ბ1 დონის)

საქართველოს განათლებისა და წლის განმავლობაში
მეცნიერების სამინისტრო
სსიპ მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი

საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო

წლის განმავლობაში

სსიპ მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი
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„არაქართულენოვანი
3.2.2.7 „არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების
სკოლების მასწავლებლების
პროფესიული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში
პროფესიული განვითარების
პროგრამის კონსულტანტ-მასწავლებლების მიერ ქართულის,
პროგრამის“ ფარგლებში
როგორც მეორე ენის მეთოდური ტრენინგების ციკლის 2
პროგრამის კონსულტანტმოდულის გავლა ჩაშენებული ენისა და საგნის
მასწავლებლების მიერ
ინტეგრირებულად სწავლების კომპონენტით, რომლის
ფარგლებში კონსულტანტ-მასწავლებელი ქმნის ენისა და საგნის ქართულის, როგორც მეორე
ენის გრძელვადიანი
ინტეგრირებულად სწავლებისთვის საპილოტე მასალებს
მეთოდური ტრენინგების 2
ადგილობრივ საგნის მასწავლებელთან თანამშრომლობით.
მოდულის გავლა:
 წერის უნარ-ჩვევის
განვითარება;
 ლექსიკის უნარ-ჩვევის
განვითარება.

3.2.2.8 არაქართულენოვანი ზოგადსაგანმანათლებლო
სკოლების/სექტორების მასწავლებლებისთვის საგნობრივი
ტრენინგების ჩატარება

საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო

წლის განმავლობაში

სსიპ მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი

საგანსა და საგნის სწავლების საქართველოს განათლებისა და
მეთოდიკაში
მეცნიერების სამინისტრო
გადამზადებული
მასწავლებლების რაოდენობა სსიპ-მასწავლებელთა
პროფესიული განვითრების
ეროვნული ცენტრი

იანვარი-დეკემბერი
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შუალედური მიზანი: 3.3. უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა
ამოცანა: 3.3.1 საშეღავათო პოლიტიკის უზრუნველყოფა და მხარდაჭერა
დაგეგმილი ღონისძიებები
3.3.1.1 ერთიანი ეროვნული გამოცდების მხოლოდ
აფხაზურენოვანი, ოსურენოვანი, აზერბაიჯანულენოვანი და
სომხურენოვანი ზოგადი უნარების ტესტების შედეგების
საფუძველზე ჩარიცხულ სტუდენტთა დაფინანსება, რომლებმაც
უნდა ისწავლონ ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო
პროგრამითა და სწავლა გააგრძელონ ბაკალავრიატის,
მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო სამაგისტრო, დიპლომირებული მედიკოსის/ სტომატოლოგის
საგანმანათლებლო პროგრამით

გაზომვადი ინდიკატორები პასუხისმგებელი უწყება
ჩარიცხულ
სტუდენტთა საქართველოს განათლებისა და
რაოდენობა:
მეცნიერების სამინისტრო
აფხაზურენოვანი;
ოსურენოვანი;
აზერბაიჯანულენოვანი;
სომხურენოვანი;
სახელმწიფოს
მიერ
დაფინანსებულ სტუდენტთა
რაოდენობა:
აფხაზურენოვანი;
ოსურენოვანი;
აზერბაიჯანულენოვანი;
სომხურენოვანი;

3.3.1.2 ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარება რუსულ ენაზე აპლიკანტთა რაოდენობა
(გარდა ქართული ენისა და ლიტერატურისა და უცხოური ენისა).
ზოგადი უნარების ტესტის ჩატარება აფხაზურ და ოსურ,
რუსულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე.
აბიტურიენტს, რომლის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის
ტერიტორიაზე მიღებული ზოგადი განათლება აღიარებული
იქნება 2018-2019 სასწავლო წლის ჩათვლით, უფლება აქვს
ქართული ენისა და ლიტერატურის ნაცვლად ჩააბაროს
აფხაზური ენა და ლიტერატურა (აფხაზური ენა).

შესრულების ვადა
2017-2018 სასწავლო
წელი

სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ივლისი
ეროვნული ცენტრის საგნობრივი
ჯგუფები/ლოჯისტიკის ჯგუფი
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3.3.1.3 2017
წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის საშუალოდ 8 საგანი რუსულ სსიპ შეფასებისა და გამოცდების თებერვალი
მოსამზადებელი მასალის
შემუშავება/გამოცემა: ა) არჩევით ენაზე;
ზოგადი უნარები ეროვნული ცენტრის საგნობრივი
საგნებში რუსულ ენაზე; ბ) ზოგად უნარებში აზებრაიჯანულ, აზერბაიჯანულ, სომხურ და ჯგუფები/ადმინისტრაცია
სომხურ, რუსულ ენებზე ტესტები
რუსულ ენებზე;
3.3.1.4 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის
მინიმუმ 10
უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების
შეხვედრა/თბილისი
მიზნით, მათთვის გამოცდების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება რეგიონები
(ღია კარის დღეების ორგანიზება)

სსიპ შეფასებისა და გამოცდების წლის განმავლობაში
ეროვნული ცენტრის საგნობრივი
ჯგუფები/ლოჯისტიკის ჯგუფი,
ადმინისტრაცია

3.3.1.5 სსიპ შსს აკადემიის სასწავლო პროგრამების
შესახებ/ინფორმაციის მიწოდება საქართველოში მცხოვრები
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის

სსიპ შსს აკადემია,
თებერვალი-მარტი
სსიპ დავით აღმაშენებლის
სახელობის ეროვნული
თავდაცვის აკადემია;
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო;
შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრი;
შერიგებისა და სამოქალაქო
თანასწორობის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი

შეხვედრების რაოდენობა;
მონაწილეთა რაოდენობა;
შეხვედრების არეალი;

3.3.1.6 ცნობიერების ამაღლება სამართალდამცავი უწყებების
შსს აკადემიაში ვიზიტორთა სსიპ საქართველოს შსს აკადემია წლის განმავლობაში
საქმიანობის შესახებ სკოლის მოსწავლეთა და სტუდენტთათვის რაოდენობა (მათ შორის
(მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის) ეთნიკური უმცირესობების
წარმომადგენლები)
3.3.1.7 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო
აკადემიურ პროგრამაზე სტუდენტთა მიღება

ჩარიცხულ სტუდენტთა
რაოდენობა

სსიპ საქართველოს შსს აკადემია წლის განმავლობაში
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3.3.1.8 „1+4 პროგრამის“ ფარგლებში ეთნიკური უმცირესობების ჩარიცხულ სტუდენტთა
წარმომადგენლებისათვის განსაზღვრულია 16 ადგილი (7
რაოდენობა
აზერბაიჯანულენოვანთათვის, 7 სომხურენოვანთათვის, 2
ოსურენოვანთათვის)

სსიპ დავით აღმაშენებლის
სახელობის ეროვნული
თავდაცვის აკადემია

წლის განმავლობაში

შუალედური მიზანი: 3.4 პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების უზრუნველყოფა
ამოცანა: 3.4.1 პროფესიულ სასწავლებლებში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა მონაწილეობის გაუმჯობესება, აგრეთვე ზრდასრული
მოსახლეობისათვის სახელმწიფო ენის სწავლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
დაგეგმილი ღონისძიებები
გაზომვადი ინდიკატორები პასუხისმგებელი უწყება
შესრულების ვადა
3.4.1.1 პროფესიულ პროგრამებში მონაწილეობის მიღების
აპლიკანტთა რაოდენობა
საქართველოს განათლებისა
2017 (საგაზაფხულო და
მიზნით:
და მეცნიერების სამინიტრო
საშემოდგომო ჩარიცხვა)
 ეთნიკური უმცირესობებისთვის პროფესიულ
სსიპ- შეფასებისა და გამოცდების
ტესტირებაში მონაწილეობის მიღების უზრუნველყოფა;
ეროვნული ცენტრი


პროფესიული ტესტირების გავლის შესაძლებლობა
რუსულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე

3.4.1.2 სახელმწიფო ენის (ქართული) სწავლება პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული ეთნიკური
უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის

სტუდენტთა
რაოდენობა, რომელთაც
გაიარეს ქართული ენის
მოდული

საქართველოს განათლებისა
და მეცნიერების სამინიტრო

2017 (საგაზაფხულო და
საშემოდგომო ჩარიცხვა)
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საქართველოს განათლებისა და
სასწავლო კურსების
მეცნიერების სამინისტრო
რაოდენობა;
3.4.1.3 ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის სახელმწიფო
სახელმწიფო ენის სწავლების
წლის განმავლობაში
სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის
ენის სწავლება
პროგრამით გადამზადებულ
სახელმწიფო ადმინისტრირების
მსმენელთა რაოდენობა;
სკოლა

3.4.1.4 არაქართულენოვანი მსჯავრდებულებისათვის
სახელმწიფო ენის სასწავლო კურსის უზრუნველყოფა

ქართული ენის სწავლების
პროცესში ჩართულ
მსჯავრდებულთა
რაოდენობა;

საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სამინისტრო

წლის განმავლობაში

ჩატარებული კურსების
რაოდენობა
3.4.1.5 „სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა“ პროფესიული
პროფესიულ კოლეჯებში ბოშა მოზარდების ხელმისაწვდომობის საგანმანათლებლო
ზრდა
პროგრამების
განმახორციელებელ
საგანმანათლებლო
კოლეჯებში ბოშა
მოზარდების
რაოდენობა;
3.4.1.6 პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ეთნიკური უმცირესობებით
კომპაქტურად
ტერიტორიული დაფარვის თვალსაზრისით

საქართველოს განათლებისა
და მეცნიერების
სამინისტრო;

საქართველოს განათლებისა
და მეცნიერების სამინისტრო

IV კვარტალი,

იანვარი-დეკემბერი

დასახლებულ რეგიონში
ფუნქციონირებს
პროფესიული
საგანმანათლებლო
დაწესებულების მინიმუმ 1
ახალი ლოკაცია
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3.4.1.7 შსს აკადემიაში ქართული ენის კურსების
ხელმისაწვდომობა ეთნიკური უმცირესობების
წარმომადგენელთათვის, რომელთაც სურთ გაიარონ
სპეციალური პროფესიული საპოლიციო კურსები

ქართულ ენაში
მომზადებული ეთნიკური
უმცირესობის
წარმომადგენლების
რაოდენობა

საქართველოს შსს აკადემია

წლის განმავლობაში

3.4.1.8 ქართული ენის ონლაინ/დისტანციური სწავლება
სახელმწიფო ენის სწავლების ხელმისაწვდომობის
გაუმჯობესების მიზნით (აზერბაიჯანელი და სომეხი
მოქალაქეებისთვის)

ვებ-გვერდზე
დარეგისტრირებული
მსურველების რაოდენობა

საქართველოს სპორტისა და თებერვალი-დეკემბერი
ახალგაზრდობის
საქმეთა
სამინისტრო;
ვებ პორტალი lingwing.ge

3.4.1.9 ახალგაზრდების პროფესიული ორიენტაციის, კარიერის პროექტში
მონაწილე
დაგეგმვის ხელშეწყობა და სამეწარმეო კომპეტენციების ბენეფიციართა
განვითარება
ეთნიკური
უმცირესობებით
კომპაქტურად რაოდენობა
დასახლებულ რეგიონებში (ქვემო ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი,
კახეთი). საინფორმაციო საპრეზენტაციო ფორმატის შეხვედრები.
ტრენინგები მეწარმეობის განვითარების შესახებ.

საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის
საქმეთა
სამინისტრო

თებერვალი-დეკემბერი

3.4.1.10 სტაჟირება „1+4 პროგრამით“ მოსარგებლე პირებისთვის

შერიგებისა და სამოქალაქო
თანასწორობის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი;

წლის განმავლობაში

განმცხადებლების
რაოდენობა;
სტაჟიორთა რაოდენობა;
პროგრამაში ჩართული
სახელმწიფო უწყებები;

უწყებათაშორისი კომისიის
წევრი უწყებები
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სტრატეგიული მიზანი 4: ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურის შენარჩუნება და ტოლერანტული გარემოს
წახალისება
შუალედური მიზანი: 4.1 კულტურის პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციელებაში ეთნიკური
უმცირესობების როლისა და მნიშვნელობის ასახვა
ამოცანა: 4.1.1 ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურის შენარჩუნებისაკენ მიმართული საქმიანობის გაუმჯობესება; კოორდინაციის უზრუნველყოფა
რეგიონულ და ადგილობრივ ერთეულებთან
დაგეგმილი ღონისძიებები
4.1.1.1 ეთნიკურ უმცირესობათა სსიპ ორგანიზაციების
საქმიანობის ხელშეწყობა (სპექტაკლები, გასტროლები,
გამოფენები, გამოცემები, კონცერტები)

გაზომვადი ინდიკატორები

პასუხისმგებელი უწყება

სსიპ მირზა-ფათალი ახუნდოვის საქართველოს კულტურისა და
აზერბაიჯანული
კულტურის ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
მუზეუმი; სსიპ დავით ბააზოვის
საქართველოს ებრაელთა და
ქართულ-ებრაულ
ურთიერთობათა
ისტორიის
მუზეუმი; სსიპ სმირნოვების
მუზეუმის
შემოქმედებითი
საქმიანობის ხელშეწყობა; სსიპ
თბილისის პეტროს ადამიანის
სახელობის სომხური თეატრი;
სსიპ
ჰეიდარ
ალიევის
სახელობის
თბილისის
აზერბაიჯანული პროფესიული
სახელმწიფო
დრამატული
თეატრი
შემოქმედებითი
საქმიანობის ხელშეწყობა; სსიპ
ალ. გრიბოედოვის სახ. რუსული
დრამატული
შემოქმედებითი
საქმიანობის ხელშეწყობა

შესრულების ვადა
იანვარი-დეკემბერი

36

4.1.1.2 პრიორიტეტის - „ეთნიკურ უმცირესობათა ხელშეწყობა“
ფარგლებში განხორციელებული გამოფენები, გამოცემები,
საღამოები, სხვა კულტურული ღონისძიებები

4.1.1.3 ,,სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის
ფარგლებში ბოშების საერთაშორისო
დღისადმი მიძღვნილი კონფერენციის ორგანიზება

4.1.1.4 ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურის შენარჩუნებისაკენ
მიმართული საქმიანობის გაუმჯობესება და კოორდინაციის
უზრუნველყოფა:
აშუღის სკოლის, მომავლის სახლის, მუზეუმების, სახელოვნებო
სკოლების, კლუბებისა და კულტურის სახლების,
ბიბლიოთეკების, ხალხური ცეკვის ანსამბლების მხარდაჭერა,
კულტურული ფესტივალების ორგანიზება თბილისში. ასევე
სხვა ქვეყნებში გამართულ ფესტივალებში სომხური ცეკვისა და
სიმღერის ანსამბლების მონაწილეობის მხარდაჭერა;

ცენტრსა და რეგიონებში
კულტურული
ღონისძიებების
განხორციელების მიზნით
სამინისტროს მიერ
კონკურსის
გამოცხადება(განხორციელებ
ული გამოფენები,
კონცერტები, საღამოები და
სხვა კულტურული
ბოშების ისტორიისა და
ღონისძიებები)
ყოფის შესახებ
მოსწავლეებისა და
სტუდენტების მიერ
მომზადებული
საპრეზენტაციო თემები
ბოშების ისტორიისა და
ყოფის შესახებ;
კონფერენციაში
კულტურული
მონაწილეთა/დამსწრეთა
ღონისძიებების
რაოდენობა
რაოდენობრივი
მაჩვენებლები,
დაგეგმილი პროგრამების
ფინანსური
უზრუნველყოფის
მაჩვენებელი: ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტში - 551 000
ლარი; ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტში - 469 000
ლარი;

საქართველოს კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

თებერვალი-დეკემბერი

საქართველოს განათლებისა და II კვარტალი
მეცნიერების სამინისტრო

სამცხე-ჯავახეთში
სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის
ადმინისტრაცია;
ახალქალაქის ,ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტები

წლის განმავლობაში
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4.1.1.5 სოფელ ჯოყოლოში სახელოვნებო სკოლის
ფილიალისათვის ხატვის, ფერწერის, ძერწვის შემსწავლელი
წრეების დამატება; ბიბლიოთეკების წიგნადი ფონდის განახლება,
სამუზეუმო ექსპონატების შევსება;

4.1.1.6 ტრენინგი ,,კულტურის პოლიტიკა და მოქალაქეობა“

კურსდამთავრებუ
ლთა რაოდენობა,
სამუზეუმო
ექსპონატების
რაოდენობა,
ახალი წიგნების
რაოდენობა
ეთნიკური უმცირესობების
წარმომადგენლებს აქვთ
ინფორმაცია კულტურის
პოლიტიკაზე (საჭიროება,
მიზნები, ამოცანები,
აქტორები, პრინციპები,
აქცენტები, გამოწვევბი და
პერსპექტივები)

კახეთის მხარეში ადგილობრივი წლის განმავლობაში
თვითმმართველობის ორგანოები

ქ. თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერიის
კულტურის საქალაქო
სამსახური

წლის განმავლობაში

შუალედური მიზანი: 4.2 ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია
ამოცანა: 4.2.1 ეთნიკურ უმცირესობათა მატერიალური და არამატერიალური კულტურული ფასეულობების დაცვა
დაგეგმილი ღონისძიებები
4.2.1.1 გერმანული კულტურული მემკვიდრეობის
ობიექტებისათვის ძეგლის სტატუსის მინიჭება

4.2.1.2 2017 წელს დაგეგმილი გერმანული კოლონიური
კულტურის საიუბილეო თარიღის აღნიშნვნის წინსმწრებად
გერმანული არქიტექტურული მემკვიდრეობის შესახებ
გამოცემის მომზადება

გაზომვადი ინდიკატორები
კულტურული
მემკვიდრეობის სტატუსის
მქონე ობიექტების
რიცხობრივი მაჩვენებლის
განსაზღვრა
მომზადებული
გამოცემა

პასუხისმგებელი უწყება
საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო

შესრულების ვადა
იანვარი-დეკემბერი

საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო

იანვარი-დეკემბერი
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4.2.1.3 სსიპ მირზა-ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული
კულტურის მუზეუმის პროექტის -„აზერბაიჯანული ხელით
ნაქსოვი ხალიჩები“- ტრადიციების შენარჩუნება“განხორციელება

აზერბაიჯანული ხელით
ნაქსოვი ხალიჩების
გამოფენის მოწყობა

საქართველოს კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

თებერვალი-აპრილი

შუალედური მიზანი: 4.3 კულტურული მრავალფეროვნების წახალისება
ამოცანა: 4.3.1 კულტურათაშორისი დიალოგის განვითარება
დაგეგმილი ღონისძიებები
გაზომვადი ინდიკატორები
4.3.1.1 სერგო ფარაჯანოვის 93 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი
მონაწილეთა რაოდენობა;
ღონისძიება. ღონისძიების ფარგლებში სერგო ფარაჯანოვის 93
ვიზიტორთა რაოდენობა;
წლის იუბილესადმი მიძღვნილ საღამოზე კონკურსის მონაწილეთა მედიაში გაშუქება;
გამოფენა და გამარჯვებულის დაჯილდოება;

პასუხისმგებელი უწყება
საქართველოს პარლამენტის
ეროვნული ბიბლიოთეკა

შესრულების ვადა
9 იანვარი

4.3.1.2 მხატვარ არტემ მოვსესიანის ნამუშევრების გამოფენა

მონაწილეთა რაოდენობა;
ვიზიტორთა რაოდენობა;
მედიაში გაშუქება;

საქართველოს პარლამენტის
ეროვნული ბიბლიოთეკა

7 მარტი

4.3.1.3 ფოტოხელოვან ხაჩატურ ვართანიანცის 80 წლისადმი
მიძღვნილი ფოტოგამოფენა

მონაწილეთა რაოდენობა;
მნახველთა რაოდენობა;
მედიაში გაშუქება;

საქართველოს პარლამენტის
ეროვნული ბიბლიოთეკა

20 ივლისი

4.3.1.4 მოძრაობა „ეკვილიბრიუმის“ ფარგლებში ეთნიკური
უმცირესობებით დასახლებული (არაქართულენოვან) სოფლის
ბიბლიოთეკებისათვის წიგნების გადაცემა

ბიბლიოთეკების რაოდენობა; საქართველოს პარლამენტის
ეროვნული ბიბლიოთეკა
წიგნების რაოდენობა;
რეგისტრირებულ
მკითხველთა რაოდენობა

წლის განმავლობაში

4.3.1.5 ბათუმში მოქმედ დიასპორების მიერ დაგეგმილი 50-ზე
მეტი ღონისძიების დაფინანსება

50-ზე მეტი ღონისძიების
ჩამონათვალი/აღწერა

წლის განმავლობაში

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
მერია
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4.3.1.6 ლიტერატურული კრებული „ჩემი სამშობლო საქართველოა“ საქართველოს
მასშტაბით საქართველოს სპორტისა და თებერვალი-დეკემბერი
ლექსების განთავსება ეთნიკური უმცირესობების ენებზე. შემოქმედებითი
ნიჭით ახალგაზრდობის
საქმეთა
პწკარედები-ქართულ ენაზე აზერბაიჯანული, სომხური, ჩეჩნური, გამორჩეული
სამინისტრო
რუსული ენიდან. (კრებული გამოცემულია ასევე ბრაილის ახალგაზრდების რაოდენობა.
შრიფტით)
კრებულის რაოდენობა
4.3.1.7
დედის
დღისადმი
მიძღვნილი
ღონისძიებები, ჩატარებულ
მრავალფეროვნების დღე-პანკისობა, ლტოლვილთა საერთაშორისო რაოდენობა
დღე, ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაულთან დაკავშირებით
გამართული
ღონისძიებები.
ლიტერატურული
საღამოები,
სპორტული ღონისძიებები

ღონისძიებათა კახეთის მხარეში ადგილობრივი წლის განმავლობაში
თვითმმართველობის ორგანოები

4.3.1.8
სახალხო
დღესასწაულის
ფარგლებში
ეთნიკურ საზოგადოებრივი
ქ. თბილისის
უმცირესობათა კულტურული მემკვიდრეობის ფესტივალი, ცნობიერების დონის გაზრდა; მუნიციპალიტეტის მერიის
სადაც წარმოდგენილი იქნება სამზარეულო, ფოლკლორი, სამოსი, თბილისში
მცხოვრები კულტურის საქალაქო
რეწვის ნიმუშები და სხვ.
სხვადასხვა ჯგუფებისთვის სამსახური
ერთმანეთის
კულტურის
გაცნობა

წლის განმავლობაში

4.3.1.9 ისტორიები თბილისზე - სერია თბილისში მცხოვრები
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი მწერლების,
პოეტების, მხატვრების და სხვა ხელოვნების ან საზოგადო
მოღვაწეების შესახებ, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან
დედაქალაქის ისტორიასთან -

საზოგადოებრივი
ქ. თბილისის
ცნობიერების დონის
მუნიციპალიტეტის მერიის
გაზრდა; თბილისში
კულტურის საქალაქო
მცხოვრები სხვადასხვა
სამსახური
ჯგუფებისთვის ერთმანეთის
კულტურის გაცნობა

წლის განმავლობაში

4.3.1.10 კონფერენცია ,,ეთნიკური უმცირესობები თბილისში“.
თემატიკა: თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების
კულტურული მემკვიდრეობა, თანამედროვე კულტურა და
შემოქმედება, მათი იდენტობის ძირითადი მარკერები და როლი
დედაქალაქის ისტორიულ, კულტურულ, პოლიტიკურ
ცხოვრებაში, მათი თანამედროვე ყოფის ასპექტები;

კონფერენციაზე დამსწრე
საზოგადოება თბილისის,
მულტიკულტურული
ქალაქის პერსპექტივების
გაცნობა;

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის წლის განმავლობაში
მერიის კულტურის საქალაქო
სამსახური
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4.3.1.11 პროექტის „მეგობრობის სახლი“ ხელშეწყობა

„მეგობრობის სახლში“
განხორციელებული
ღონისძიებების რაოდენობა

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის წლის განმავლობაში
საკრებულო; თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია

4.3.1.12 ფესტივალი „ერთი ცის ქვეშ“

ფესტივალში ჩართული
ეთნიკური უმცირესობების
წარმომადგენელთა
რაოდენობა;
დამსწრეთა რაოდენობა;
მედიაში გაშუქება;

ივნისი - ნოემბერი
შერიგებისა და სამოქალაქო
თანასწორობის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი;
საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო, საქართველოს
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

4.3.1.13 ჩეჩენი და ინგუში ხალხის დეპორტაციის 73
წლისთავისადმი მიძღვნილი ხსოვნის საღამო

ღონისძიების აღწერა
დამსწრეთა რაოდენობა
დედაქალაქში ჩამოსულ
სტუმართა რაოდენობა

შერიგებისა და სამოქალაქო
თანასწორობის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი;
საქართველოს პარლამენტის
ეროვნული ბიბლიოთეკა

თებერვალი

შერიგებისა და სამოქალაქო
თანასწორობის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი;

მარტი

4.3.1.14 სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისიის გასვლითი
სხდომა (სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი)

განხილული საკითხები;
მიღებული
გადაწყვეტილებები;
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4.3.1.15 სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისიის სამუშაო სხდომა განხილული საკითხები;
მიღებული
გადაწყვეტილებები;

შერიგებისა და სამოქალაქო
თანასწორობის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი;

წლის განმავლობაში

4.3.1.16 უწყებათაშორისი კომისიის თემატური სამუშაო
ჯგუფების შეხვედრები

განხილული საკითხები;
მიღებული
გადაწყვეტილებები;

შერიგებისა და სამოქალაქო
თანასწორობის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი;

წლის განმავლობაში

4.3.1.17 ტოლერანტობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი
ღონისძიებების ჩატარება

ჩატარებული ღონისძიებები; შერიგებისა და სამოქალაქო
მონაწილეთა რაოდენობა;
თანასწორობის საკითხებში
დამსწრეთა რაოდენობა;
საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი;

ნოემბერი

განხორციელებული
ღონისძიებების რაოდენობა

წლის განმავლობაში

4.3.1.18 ინტერკულტურული პროგრამებისა და სპორტული
ღონისძიებების ჩატარება პენიტენციურ დაწესებულებებში

საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სამინისტრო
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