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სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის 2020 წლის სამოქმედო გეგმა 

 
 

სექტორული პრიორიტეტი 1 თანაბარი და სრულფასოვანი მონაწილეობა სამოქალაქო და პოლიტიკურ ცხოვრებაში 

მიზანი 1.1 

(GOAL1): 

 

მცირერიცხოვან და მოწყვლად ეთნიკურ უმცირესობათა მხარდაჭერა 

 
მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

(SDGs) კავშირი: ----- 

 
ამოცანა 1.1.1 

(OBJECTIVE1.1): 

მცირერიცხოვან და მოწყვლად ეთნიკურ უმცირესობათა მიმართ პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება 

 

 

 

აქტივობა (Activity) 
აქტივობის შედეგის 

ინდიკატორი (Output Indicator)  

დადასტურების 

წყარო 

პასუხისმგებ

ელი უწყება 

პარტნიო

რი 

უწყება 

შესრულების 

ვადა 
ბიუჯეტი 

დაფინანსების წყარო 

სახელმწიფ

ო ბიუჯეტი 
სხვა 

დეფიციტი ოდ

ენო

ბა 

კოდი 

ო

დე

ნო

ბა 

ორგან

იზაცი

ა 

1.1.1.1 

სოციალური 

სერვისების 

შესახებ 

საინფორმაციო 

შეხვედრების 

ჩატარება 

მცირერიცხოვან 

და მოწყვლად 

ეთნიკურ 

უმცირესობათა 

წარმომადგენლე

ბისათვის 

1.1.1.1 (1) 

ჩატარებული 

შეხვედრები, 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა  

 

გაზიარებული 

ინფორმაციის/პოს

ტერების 

ფლაერების 

შინაარსობრივი 

მრავალფეროვნება 

შერიგებისა 

და 

სამოქალაქო 

თანასწორობ

ის 

საკითხებში 

საქართველ

ოს 

სახელმწიფ

ო 

მინისტრის 

აპარატი 

შესაბამი

სი 

დარგობ

რივი  

სამინისტ

როები  

2020 წელი       

1.1.1.2 
მოწყვლად 

ეთნიკურ 
1.1.1.2 (1) 

შეხვედრის 

მონაწილეები; 

ჩატარებული 

შეხვედრები, 

შერიგებისა 

და 

სამთავრ

ობო 

2020 წელი 
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უმცირესობათა 

საკითხებზე 

სამთავრობო 

კომისიის  

სამუშაო 

ჯგუფის 

შეხვედრის 

ჩატარება 

განხილული 

საკითხები და 

გამოვლენილი 

პრობლემები 

შეხვედრების 

ოქმები 

სამოქალაქო 

თანასწორობ

ის 

საკითხებში 

საქართველ

ოს 

სახელმწიფ

ო 

მინისტრის 

აპარატი 

კომისია  

 

 

 

 

1.1.1.3 

ააიპ ბათუმის 

კულტურის 

ცენტრის 

„მეგობრობის 

სახლის“ 

ფარგლებში ქ. 

ბათუმში 

მცხოვრები 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელ

თათვის 

საინდეტიფიკაცი

ო 

დოკუმენტების 

მოწესრიგების  

საკითხში 

დახმარების 

გაწევა 

1.1.1.3 (1) 

 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

მომზადებული 

დოკუმენტაცია 

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალ

იტეტის 

მერია 

 2020 წელი       

1.1.1.4 

ქ.თბილისის 

მუნიციპალიტე

ტის 

საკრებულოსთან 

არსებული 

ეროვნული 

უმცირესობების 

საბჭოს მიერ  

შეხვედრების 

ორგანიზება 

1.1.1.4 (1) 

შეხვედრების, 

ანგარიშების, 

აქტივობების 

რაოდენობა 
შეხვედრების 

მასალები 

 

ქ.თბილისის 

საკრებულო 
 2020 წელი       

1.1.1.4 (2) 

შეხვედრაზე 

მიღებული 

გადაწყვეტილებ

ების რაოდენობა 

და შინაარსი 
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1.1.1.5 

საინფორმაციო 

კამპანიის 

წარმოება 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელ

თათვის 

მუნიციპალური 

სერვისების 

მიწოდების 

შესახებ 

1.1.1.5 (1) 

სხვადასხვა 

ეთნიკური 

ჯგუფის 

წარმომადგენლე

ბთან 

ჩატარებული 

შეხვედრების 

რაოდენობა 

ჩატარებული 

შეხვედრები, 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

ბოლნისის, 

თეთრიწყარ

ოს, 

მარნეულის 

მუნიციპალ

იტეტები 

 2020 წელი       

1.1.1.5 (2) 

იდენტიფიცირე

ბული და 

გადაჭრილი 

პრობლემები   

მიზანი 1.2: 

(GOAL1): 

 

გენდერული მეინსტრიმინგი მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

(SDGs) კავშირი: ---- 

 
ამოცანა 1.2.1: 

(OBJECTIVE1.1): 

 

გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის აღმოფხვრის ხელშეწყობა 

  

აქტივობა (Activity) 
აქტივობის შედეგის 

ინდიკატორი (Output Indicator)  

დადასტურების 

წყარო 

პასუხისმგებელი 

უწყება 

პარტნიორი 

უწყება 

შესრ

ულე

ბის 

ვადა 

ბიუჯე

ტი 

დაფინანსების წყარო 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

სხვა 

დეფიციტი 

ოდენობა 
კოდ

ი 

ოდენო

ბა 

ორგან

იზაცი

ა 

1.2.1.1 

გენდერული 

თანასწორობის 

თემაზე 

საინფორმაციო 

შეხვედრების 

გამართვა ქვემო 

ქართლის, 

სამცხე-

ჯავახეთისა და 

კახეთის 

რეგიონების 

1.2.1.1 

 

შეხვედრების 

რაოდენობა; 

 

გეოგრაფიულია

რეალი; 

 

მონაწილეთა 

რაოდენობა; 

 

 

 

მედია გაშუქება/ 
ასახვა შესაბამის 
ანგარიშებში 
 

 

 

შერიგებისა და 
სამოქალაქო 
თანასწორობის 
საკითხებში 
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი 

 

იურიდიული 

დახმარების 

სამსახური; 

 

 შესაბამისი 

რეგიონების 

ადგილობრივ

ი 

თვითმმართვ

ელობები 

20

20 

წე

ლ

ი 
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მუნიციპალიტე

ტების 

მოსახლეობისთვ

ის 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.2 

სასწავლო 

ტრენინგ-

კურსის 

გამართვა 

„როგორ 

დავიწყოთ და 

განვავითარო

თ ბიზნესი“ 

სამცხე-

ჯავახეთის 

რეგიონში 

მცხოვრები 

ქალებისათვის 

 

1.2.1.2 

მონაწილეთა 

რაოდენობა; 

 

 

სასწავლო 

კურსის 

საკითხები; 

 

მომზადებული 

საპროექტო 

წინადადებების 

რაოდენობა 

გაცემული 

სერტიფიკატები; 

განხორციელებუ

ლი პროექტები 

შერიგებისა და 

სამოქალაქო 

თანასწორობის 

საკითხებში 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

მინისტრის 

აპარატი 

 
 

სსიპ 

საქართველო

ს ფინანსთა 

სამინისტროს 

აკადემია 

2020 

წელ

ი 

      

1.2.1.3 

გენდერული 

თანასწორობის 

თემაზე 

საინფორმაციო 

შეხვედრების 

გამართვა 

ეთნიკური 

უმცირესობებით 

მჭიდროდ 

დასახლებული 

რეგიონების 

მოსახლეობისთვ

ის; 

საინფორმაციო 

მასალების 

დარიგება 

1.2.1.3 

(1) 

შეხვედრების 

რაოდენობა 

 

შეხვედრების 

ოქმები 

 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

არასამთავრო

ბო 

ორგანიზაციე

ბი; 

 

 

 

საქართველო

ს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა 

და სპორტის 

სამინისტრო 

20

20 

წე

ლ

ი 

      

1.2.1.3 

(2) 

გეოგრაფიული 

არეალი 

 

მომზადებული 

მასალები 

1.2.1.3 (3) 

განხილული 

საკითხების 

რაოდენობა 

 

მედიაში 

გავრცელებული 

მასალები 

 

1.2.1.3 (4) 
მონაწილეთა 

რაოდენობა 

ღონისძიების 

შესახებ 

მომზადებული 

ანგარიში 

1.2.1.4 

დისკრიმინაციუ

ლი (მათ შორის, 

გენდერული) 

ნიშნით 

შეუწყნარებლობ

1.2.1.4 

ცვლილებების 

პაკეტი 

მომზადებულია 

საქართველოს 

პარლამენტის 

ვებ-გვერდი; 

 საქართველოს 

მთავრობის 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

არასამთავრო

ბო 

ორგანიზაციე

ბი; 

 

20

20 

წე

ლ

ი 
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ის მოტივზე 

ახალი 

საკანონმდებლო 

პაკეტის 

მომზადება 

სისხლის 

სამართლის 

კოდექსში 

ცვლილებების 

შეტანის მიზნით 

ადმინისტრაციი

ს მასალები;  

 

საქართველოს 

საკანონმდებლო 

მაცნე 

საქართველო

ს იუსტიციის 

სამინისტრო,  

საქართველო

ს 

პროკურატუ

რა; 

 

სახალხო 

დამცველის 

აპარატი  

1.2.1.5 

საზოგადოებრივ

-

საკონსულტაციო 

საბჭოების 

სხდომების 

ჩატარება 

1.2.1.5 

განხილული 

საკითხები, 

მიღებული 

გადაწყვეტილებ

ები 

მონაწილეთა 

რაოდენობა; 

გაშუქება 

მედიაში 

კახეთის 

რეგიონის 

ადგილობრივი 

თვითმმართველ

ობის ორგანოები 

 

შერიგებისა 

და 

სამოქალაქო 

თანასწორობ

ის 

საკითხებში 

საქართველო

ს 

სახელმწიფო 

მინისტრის 

აპარატი 

20

20 

წე

ლ

ი 

      

1.2.1.6 

ქალთა ოთახის 

მიერ 

დაგეგმილი 

ღონისძიებების 

განხორციელება; 

გენდერულ 

საკითხებზე 

მომუშავე 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთა

ნ შეხვედრებში, 

ტრენინგებში 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენლე

ბის ჩართულობა 

1.2.1.6 

შეხვედრებისა 

და ტრენინგების 

რაოდენობა, 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

განხილული 

საკითხები და 

დისკუსიებში 

გამოთქმული 

მოსაზრებები 

კახეთის 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის 

ადმინისტრაცია, 

მუნიციპალ 

იტეტეტების 

მერიები 

 

20

20 

წე

ლ

ი 
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1.2.1.7 

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის ააიპ 

ბათუმის 

კულტურის 

ცენტრ  

„მეგობრობის 

სახლში“ 

მოქმედი “ქალთა 

კლუბის” 

ფარგლებში 

შეხვედრების 

ორგანიზება 

ქალთა მიმართ 

ძალადობის 

შემცირების/პრევ

ენციის მიზნით 

1.2.1.7 
ინფორმირებულ

ობის გაზრდა 

შეხვედრებისა 

და 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა; 

 

მიწოდებული 

ინფორმაცია 

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტე

ტის მერია 

 

20

20 

წე

ლ

ი 

      

1.2.1.8 

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის ააიპ 

ბათუმის 

კულტურის 

ცენტრ  

„მეგობრობის 

სახლში“ 

გენდერული 

თანასწორობის 

თემატიკაზე 

საინფორმაციო 

შეხვედრების 

გამართვა 

სხვადასხვა 

ეთნიკური 

ჯგუფის 

წარმომადგენლე

ბთან 

1.2.1.8 

განხილული 

საკითხები, 

წარმოდგენილი 

ინფორმაცია 

შეხვედრებისა 

და 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა: 

 

მიწოდებული 

ინფორმაცია 

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტე

ტის მერია 

 

20

20 

წე

ლ

ი 

      

1.2.1.9 
ქ. თბილისის 

საკრებულოსთან 
1.2.1.9(1) 

აქტივობათა 

რაოდენობა 

გამართული 

შეხვედრების 

ქ. თბილისის 

საკრებულო 
 

20

20 
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არსებული 

გენდერული 

საბჭოს მიერ 

ორგანიზებული 

შეხვედრების 

ჩატარება 

1.2.1.9(2) 

მოგვარებული 

საკითხების 

რაოდენობა 

რაოდენობა; 

შეხვედრების 

ანგარიშები 

წე

ლ

ი 

1.2.1.10 

ქალთა მიმართ 

ძალადობის/ოჯა

ხში ძალადობისა 

და სექსუალური 

ძალადობის 

საკითხებზე, 

ასევე არსებული 

სახელმწიფო 

პროგრამებისა 

და სერვისების 

შესახებ 

ცნობიერების 

ამაღლების 

მიზნით 

საგანმანათლებ

ლო 

საინფორმაციო 

შეხვედრების 

ორგანიზება ქ. 

თბილისსა და 

რეგიონებში 

მცხოვრებ  

ეთნიკურ 

უმცირესობათა 

წარმომადგენლე

ბთან 

(წელიწადში 

მინიმუმ 1 

შეხვედრა) 

1.2.1.10 

2020 წლის 

განმავლობაში 

მინიმუმ 1 

საინფორმაციო 

შეხვედრა - 

ქალთა მიმართ 

ძალადობის/ოჯა

ხში ძალადობის 

და სექსუალური 

ძალადობის 

საკითხებზე, 

ასევე არსებული 

სახელმწიფო 

მომსახურებების 

გაცნობის 

მიზნით, 

ეთნიკური 

უმცირესობებით 

დასახლებული 

რეგიონების 

მუნიციპალიტე

ტებში 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენლე

ბთან 

 

მონაწილეთა 

რაოდენობა; 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

 

სსიპ ადამიანით 

ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) 

მსხვერპლთა, 

დაზარალებულ

თა დაცვისა და 

დახმარების 

სახელმწიფო 

ფონდი 

 

20

20 

წ

ლ

ის 

გა

ნმ

ავ

ლ

ობ

აშ

ი 

      

1.2.1.11 

მუნიციპალური 

სერვისი „ქალთა 

ოთახის“ მიერ 

თემატური 

შეხვედრების/ტ

რენინგების 

1.2.1.11 (1) 

შეხვედრების/ტრ

ენინგების 

რაოდენობა  

საინფორმაციო 

მასალები; 

განხილული 

საკითხები 

ქ. რუსთავის; 

ბოლნისის, 

დმანისის, 

მარნეულის, 

თეთრიწყაროსა 

და წალკის 

არასამთავრო

ბო 

ორგანიზაცია

- „ქალთა 

საინფორმაცი

ო ცენტრი“ 

2020 

წელ

ი 

      

1.2.1.11 (2) 
მონაწილეთა 

რაოდენობა 
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გამართვა მუნიციპალიტე

ტები 

(წალკა)  

1.2.1.12 

გენდერული 

თანასწორობის, 

ქალთა მიმართ 

და ოჯახში 

ძალადობის 

საკითხებზე 

მუნიციპალიტე

ტებში 

შესაბამისი 

კომისიების 

შექმნა / ან 

„ქალთა 

ოთახების“ მიერ  

სამოქმედო 

პროგრამების 

შემუშავება 

1.2.1.12 

არსებული 

გამოწვევებისა 

და 

პრობლემების 

დადგენა და 

მათზე 

რეაგირების 

მიზნით 

შესაბამის 

კომისიების/პრო

გრამების შექმნა 

შექმნილი 

კომისია/ან 

მომზადებული 

პროგრამები 

სამცხე-

ჯავახეთის 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

 

20

20 

წე

ლ

ი 

      

მიზანი 1.3: 

(GOAL1): 

 

სახელმწიფო ადმინისტრირებისა და სამართალდამცავი ორგანოების და მექანიზმების 

ხელმისაწვდომის გაზრდა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის 

 
მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

(SDGs)კავშირი: ----- 

 
ამოცანა 1.3.1: 

(OBJECTIVE1.1): 

 

ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში სახელმწიფო ენის არ მცოდნე მოქალაქეებისათვის არასახელმწიფო ენაზე 

შედგენილი დოკუმენტების თარგმნაში საჭიროებისამებრ ხელშეწყობა 

 

აქტივობა (Activity) 
აქტივობის შედეგის 

ინდიკატორი (Output Indicator)  

დადასტურები

ს წყარო 

პასუხისმგებე

ლი უწყება 

პარტნიორ

ი უწყება 

შესრულები

ს ვადა 

ბიუჯეტ

ი 

დაფინანსების წყარო 

სახელმწი

ფობიუჯე

ტი 

სხვა 

დეფიციტი 
ოდ

ენო

ბა 

კოდი 
ოდენ

ობა 

ორგან

იზაცი

ა 

1.3.1.1 

საქართველოს 

ევროპული და 

ევროატლანტიკ

1.3.1.1 (1) 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

ენებზე 

სსიპ-ის 

საინფორმაციო 

ცენტრი 

სსიპ 

საინფორმაციო 

ცენტრი ნატოსა 

შერიგების

ა და 

სამოალაქო 

2020 წელი       
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ური 

ინტეგრაციის 

შესახებ 

ინფორმირებუ

ლობის 

გაზრდის 

მიზნით 

ეთნიკური 

უმცირესობები

ს ენებზე 

(სომხურ და 

აზერბაიჯანულ 

ენებზე) 

საინფორმაციო 

მასალების 

მომზადება და 

გავრცელება 

 

მომზადებული 

საინფორმაციო 

მასალები 

ნატოსა და 

ევროკავშირის 

შესახებ 

წლიური 

ანგარიში 

და 

ევროკავშირის 

შესახებ 

თანასწორ

ობის 

საკითხებშ

ი 

საქართვე

ლოს 

სახელმწი

ფო 

მინისტრის 

აპარატი 

1.3.1.1 (2) 

გავრცელებული 

საინფორმაციო 

მასალების 

რაოდენობა და 

გეოგრაფიული 

არეალი 

1.3.1.2 

„მეგობრობის 

სახლის“ 

საქმიანობის 

ფარგლებში 

საჭიროებისამე

ბრ, 

არაქართულენ

ოვანი 

განცხადებების 

და სხვა 

დოკუმენტაციი

ს თარგმნის 

უზრუნველყოფ

ა; საჭიროების 

შემთხვევაში 

სანოტარო 

დამოწმება 

1.3.1.2 
ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

მომზადებული 

დოკუმენტაცია 

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტე

ტის მერია 

 2020 წელი       

1.3.1.3 

ეთნიკური 

უმცირესობები

ს 

წარმომადგენლ

ებისათვის ქ. 

თბილისის 

1.3.1.3 

შეხვედრების 

პერიოდულობა/რა

ოდენობა 

მიწოდებული 

დოკუმენტები, 

მასალები 

ქ. თბილისის 

საკრებულო 
 2020 წელი       
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საკრებულოს 

მიერ 

მიღებული/მისა

ღები 

გადაწყვეტილე

ბების გაცნობა 

1.3.1.4 
სახელმწიფო 

ენის სწავლება  
1.3.1.4 

„სახელმწიფო ენის 

სწავლის 

კურსდამთავრებუ

ლთა რაოდენობა“ 

განხორციელ

ებული 

კურსის 

კურიკულუმ

ი; სასწავლო 

მასალები 

დმანისის 

მუნიციპალიტე

ტი  

ზ. ჟვანიას 

სახელობი

ს 

სახელმწი

ფო 

ადმინისტ

რირების 

სკოლა  

2020 წელი       

1.3.1.5 

„ერთი ფანჯრის 

პრინციპით“ 

მომსახურების 

დანერგვა 

ყველა 

მუნიციპალიტე

ტში, სათანადო 

თარჯიმნებით 

უზრუნველყოფ

ა; სომხური და 

რუსული  ენის 

მცოდნე 

პირების 

გამოყოფა 

მუნიციპალიტე

ტებსა და 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის 

ადმინისტრაცია

ში 

 

 

1.3.1.6 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელთა 

დახმარება 

დოკუმენტაციის 

თარგმნაში 

თარჯიმნების 

რაოდენობა; 

გამარტივებულ

ი მომსახურება 

სამცხე-

ჯავახეთის 

რწმუნებულ-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცი

ა 

 2020 წელი       
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ამოცანა1.3.2: 

(OBJECTIVE1.1): 

 

ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების ჩართულობის გაუმჯობესება სახელმწიფო რწმუნებულების-გუბერნატორების ადმინისტრაციაში 

 

აქტივობა (Activity) 
აქტივობის შედეგის 

ინდიკატორი (Output Indicator)  

დადასტურებ

ის წყარო 

პასუხისმგებელ

ი უწყება 

პარტნიორ

ი უწყება 

შესრულები

ს ვადა 

ბიუჯეტ

ი 

დაფინანსების წყარო 

სახელმწი

ფო 

ბიუჯეტი 

სხვა 

დეფიციტი 
ოდ

ენო

ბა 

კოდი 
ოდენ

ობა 

ორგან

იზაცი

ა 

1.3.2.1 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენლებ

ის ჩართულობის 

გაუმჯობესების 

მიზნით სამხარეო 

ადმინისტრაციებ

ში შექმნილი 

საზოგადოებრივი

- 

საკონსულტაციო 

საბჭოს 

სხდომების 

გამართვა  

1.3.2.1 

საბჭოს სხდომებზე 

განხილული 

საკითხები/მიღებუ

ლი 

გადაწყვეტილებები 

 

ჩატარებული 

სხდომების 

რაოდენობა 

სხდომის 

ოქმები 

კახეთის 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის 

ადმინისტრა 

ცია; 

 

ქვემო ქართლის 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის 

ადმინისტრა 

ცია; 

 

შერიგებისა და 

სამოქალაქო 

თანასწორობის 

საკითხებში 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

მინისტრის 

აპარატი 

ადგილობ

რივი 

თვითმმარ

თველობე

ბი 

2020 წელი       

ამოცანა1.3.3: 

(OBJECTIVE1.1): 

 

საზოგადოებრივი სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლებისთვის 
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აქტივობა (Activity) 

აქტივობის შედეგის 

ინდიკატორი (Output 

Indicator)  

დადასტურე

ბის წყარო 

პასუხისმგებე

ლი უწყება 

პარტნიორი 

უწყება 

შესრულე

ბის ვადა 

ბიუჯე

ტი 

დაფინანსების წყარო 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 
სხვა 

დეფი

ციტი ოდენ

ობა 
კოდი 

რა

ო

დ

ენ

ობ

ა 

ორგანიზაცია 

1.3.3.1 

ეთნიკური 

უმცირესობებით 

კომპაქტურად 

დასახლებულ 

რეგიონებში, 

სამოქალაქო 

ინტეგრაციის 

მიმართულებით 

სახელმწიფო 

პოლიტიკის 

გაცნობა/ეთნიკუ

რი 

უმცირესობების 

წარმომადგენელთა 

უფლებების გაცნობის 

მიზნით შეხვედრების 

ჩატარება 

1.3.3.1 

მონაწილეთა 

რაოდენობა; 

 

ჩატარებული 

შეხვედრების 

რაოდენობა; 

 

გეოგრაფიული 

არეალი; 

 

განხილული 

საკითხები/იდენ

ტიფიცირებულ

ი 

პრობლემები/გა

მოწვევები 

შეხვედრის 

მსვლელობის 

დაფიქსირება 

ფოტო/ვიდეო 

მასალით 

შერიგებისა და 

სამოქალაქო 

თანასწორობის

საკითხებში 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

მინისტრის 

აპარატი 

ადგილობრ

ივი 

თვითმმარ

თველობები 

2020 

წელი 
      

1.3.3.2 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელი 

ახალგაზრდების

თვის  

სამოქალაქო 

ინტეგრაციის 

საკითხებზე 

საინფორმაციო 

შეხვედრების 

გამართვა 

1.3.3.2 

შეხვედრებში 

მონაწილეთა 

რაოდენობა; 

განხილული 

საკითხები: 

შეხვედრის 

მსვლელობის  

დაფიქსირება 

ფოტო-ვიდეო 

მასალით 

შერიგებისა და  

სამოქალაქო 

თანასწორობის 

საკითხებში 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

მინისტრის 

აპარატი 

 
2020 

წელი 
      

1.3.3.3 

ქვეყანაში 

მიმდინარე 

მოვლენებთან/ 

1.3.3.3 

მომზადებული/

თარგმნილი 

მასალების 

დაბეჭდილი  

მასალა 

შერიგებისა და 

სამოქალაქო 

თანასწორობის 

ადგილობრ

ივი 

თვითმმარ

2020 

წელი 
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სხვადასხვა 

აქტუალურ 

საკითხებთან 

დაკავშირებით სა

ინფორმაციო 

მასალების 

მომზადება, 

თარგმნა/ბეჭდვა  

რაოდენობა; 

 

გავრცელების 

არეალი 

საკითხებში 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

მინისტრის 

აპარატი 

თველობები

; 

დონორი 

ორგანიზაც

იები 

1.3.3.4 

საქართველოს 

ევროპული და 

ევროატლანტიკური 

ინტეგრაციის 

პროცესის შესახებ 

საინფორმაციო 

შეხვედრების გამართვა 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენლებთან 

1.3.3.4 

(1) 

შეხვედრების 

რაოდენობა/გეო

გრაფიული 

არეალი 

სსიპ-ის 

საინფორმაც

იო ცენტრი 

ნატოსა და 

ევროკავშირ

ის შესახებ 

2020 წლის 

საქმიანობის 

ანგარიში 

(გამოქვეყნდ

ება ცენტრის 

ოფიციალურ 

ვებ-

გვერდზე);  

 

განხორციელ

ებული 

შეხვედრები

ს შესახებ 

ინფორმაცია 

განთავსდება 

ცენტრის 

ვებ-

გვერდზე: 

www.infocen

ter.gov.ge 

სსიპ 

საინფორმაცი

ო ცენტრი 

ნატოსა და 

ევროკავშირის 

შესახებ 

შერიგებისა 

და 

სამოქალაქო 

თანასწორო

ბის 

საკითხებში 

საქართველ

ოს 

სახელმწიფ

ო 

მინისტრის 

აპარატი 

2020 

წელი 
25500 10500  15000 

აშშ-ს 

სახელმწ

იფო 

დეპარტ

ამენტი 

 

1.3.3.4 

(2) 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

სსიპ-ის 

საინფორმაც

იო ცენტრი 

ნატოსა და 

ევროკავშირ

ის შესახებ 

2020 წლის 

http://www.infocenter.gov.ge/
http://www.infocenter.gov.ge/
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საქმიანობის 

ანგარიში 

(გამოქვეყნდ

ება ცენტრის 

ოფიციალურ 

ვებ-

გვერდზე) 

1.3.3.4 

(3) 

სამიზნე 

ჯგუფები 

სსიპ-ის 

საინფორმაც

იო ცენტრი 

ნატოსა და 

ევროკავშირ

ის შესახებ 

2020 წლის 

საქმიანობის 

ანგარიში 

(გამოქვეყნდ

ება ცენტრის 

ოფიციალურ 

ვებ-

გვერდზე); 

განხორციელ

ებული 

შეხვედრები

ს შესახებ 

ინფორმაცია 

განთავსდება 

ცენტრის 

ვებ-

გვერდზე: 

www.infocen

ter.gov.ge 

         

1.3.3.5 

პროექტი „ახალგაზრდა 

ევროპელი ელჩების“ 

ფარგლებში 

საქართველოს 

ევროინტეგრაციის 

პროცესის შესახებ 

საინფორმაციო 

შეხვედრების ჩატარება 

1.3.3.5 

(1) 

შეხვედრების 

რაოდენობა / 

გეოგრაფიული 

არეალი 

სსიპ-ის 

საინფორმაც

იო ცენტრი 

ნატოსა და 

ევროკავშირ

ის შესახებ 

2020 წლის 

საქმიანობის 

ანგარიში 

სსიპ 

საინფორმაცი

ო ცენტრი 

ნატოსა და 

ევროკავშირის 

შესახებ; 

შერიგებისა 

და 

სამოქალაქო 

თანასწორო

ბის 

საკითხებში 

საქართველ

ოს 

სახელმწიფ

2020 

წლის I 

– II 

კვარტა

ლი 

    

საქართვ

ელოს 

გაეროს 

ასოციაც

ია; 

აშშ-ს 

საერთაშ

ორისო 

განვითა

 

1.3.3.5 

(2) 

სამიზნე 

ჯგუფები 
     

http://www.infocenter.gov.ge/
http://www.infocenter.gov.ge/
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(გამოქვეყნდ

ება ცენტრის 

ოფიციალურ 

ვებ-

გვერდზე) 

ო 

მინისტრის 

აპარატი; 

 

საქართველ

ოს გაეროს 

ასოციაცია 

რების 

სააგენტ

ო 

1.3.3.5 

(3) 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

პროექტის 

განხორციელ

ების შესახებ 

ინფორმაცია 

გამოქვეყნდე

ბა 

სახელმწიფო 

მინისტრის 

აპარატისა 

და 

საინფორმაც

იო ცენტ 

რის 

ოფიციალურ 

ვებ-

გვერდზე 

     

1.3.3.6 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელი 

მასწავლებლებისთვის 

საქართველოს 

ევროპული და 

ევროატლანტიკური 

ინტეგრაციის შესახებ 

ცნობიერების 

ამაღლების მიზნით 

პროექტების 

განხორციელება 

1.3.3.6 

(1) 

შეხვედრების 

რაოდენობა 

სსიპ-ის 

საინფორმაც

იო ცენტრი 

ნატოსა და 

ევროკავშირ

ის შესახებ 

2020 წლის 

საქმიანობის 

ანგარიში 

(გამოქვეყნდ

ება ცენტრის 

ოფიციალურ 

ვებ-

გვერდზე); 

პროექტის 

განხორციელ

ების შესახებ 

ინფორმაცია 

გამოქვეყნდე

ბა ცენტრის 

 

 

 

 

 

 

 

სსიპ  

საინფორმაც

იო ცენტრი 

ნატოსა და 

ევროკავშირ

ის შესახებ 

 

შერიგებისა 

და 

სამოქალაქო 

თანასწორო

ბის 

საკითხებში 

საქართველ

ოს 

სახელმწიფ

ო 

მინისტრის 

აპარატი 

 

2020 

წელი 

      

1.3.3.6 

(2) 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 
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ოფიციალურ 

ვებ-

გვერდზე 

1.3.3.7 

(3) 
მედია გაშუქება 

მედიაში 

გაშუქებული 

ინფორმაციი

ს ბმული 

 

       

1.3.3.7 

ქ. ბათუმში მცხოვრები 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელთათვი

ს მუნიციპალური 

პროგრამების შესახებ 

ინფორმაციის 

მიწოდება 

1.3.3.7 

ბენეფიციართა 

რაოდენობ; 

საინფორმაციო 

შეხვედრების 

რაოდენობა 

საინფორმ

აციო 

მასალები 

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალი

ტეტის მერია 

 
2020 

წელი 
      

1.3.3.8 

საზოგადოებრივი 

სერვისებისა და 

მიმდინარე 

სახელმწიფო/ავტონომი

ური 

რესპუბლიკის/მუნიციპ

ალური პროგრამების 

(განათლების 

პროგრამები, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

პროგრამები, 

სხვადასხვა 

საკანონმდებლო 

ცვლილებები) შესახებ 

ინფორმაციის 

მიწოდება 

1.3.3.8 

გამართული 

შეხვედრების 

რაოდენობა; 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

საინფორმაც

იო მასალები 

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალი

ტეტის მერია 

 
2020 

წელი 
      

  

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელი 

ახალგაზრდებისთვის 

საინფორმაციო 

შეხვედრების 

ორგანიზება  ქ. 

თბილისის 

1.3.3.9 

(1) 

შეხვედრების 

რაოდენობა 

საკრებულო

ს ვებ-

გვერდზე 

განთავსებუ

ლი 

ინფორმაცია; 

მონაწილეთა 

უკუკავშირი 

ქ. თბილისის 

საკრებულო 
 

2020 

წელი 
      

1.3.3.9 

(2) 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა; 
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საკრებულოს 

საქმიანობის გაცნობის 

მიზნით 

1.3.3.10 

ჯანმრთელობის 

ხელშეწყობის 

საკითხებზე 

მომზადებული 

საგანმანათლებლო 

ბეჭდური და 

ვიდეო მასალის 

გავრცელება 

 

1.3.3.10

(1) 

ეთნიკურ 

უმცირესობების 

ენებზე 

მომზადებული 

ბეჭდური 

მასალის (15 

სახეობა) და  

ვიდეო-

რგოლების (3 

სახეობის) 

გავრცელება  

 

ბეჭდური 

საინფორმაც

იო მასალა 

დაბეჭდილი 

და 

გავრცელებუ

ლია 

ეთნიკური 

უმცირესობე

ბის ენებზე;  

 

სატელევიზი

ო კლიპები 

სახელმწიფო 

ენაზე, სუბ-

ტიტრებით 

ეთნიკური 

უმცირესობე

ბის ენებზე 

გაშვებული 

ეთერში 

სოციალური 

რეკლამის 

ფარგლებში 

და 

სოციალური 

მედია 

არხების 

საშუალებით 

გავრცელებუ

ლი მასალის 

გეოგრაფიუ

ლი 

არეალი/რეგ

იონული 

ტელევიზიე

ბი 

სსიპ ლ. 

საყვარელიძის 

სახელობის 

დაავადებათა 

კონტროლისა 

და 

საზოგადოებრ

ივი 

ჯანმრთელობ

ის ეროვნული 

ცენტრი 

საქართველ

ოს 

ოკუპირებუ

ლი 

ტერიტორი

ებიდან 

დევნილთა, 

შრომის, 

ჯანმრთელ

ობისა და 

სოციალურ

ი დაცვის 

სამინისტრ

ო 

2020 

წელი 

„ჯანმრთელობ

ის 

ხელშეწყობის“, 

„უსაფრთხო 

სისხლის“ და 

„დაავადებათა 

ადრეული 

გამოვლინება 

და 

სკრინინგის“ 

სახელმწიფო 

პროგრამების 

ბიუჯეტის 

ფარგლებში 

4

,

0

0

0 

ლ 

270302 10 

 

270302 04 

 

2703 

0201 

   

1.3.3.10 

(2) 

საინფორმაციო 

მასალის 

გავრცელება 

ეთნიკური 

უმცირესობებით 

დასახლებულ 

რეგიონებში 
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1.3.3.11 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელ 

ბრალდებულ/მსჯავრდ

ებულთა ინფორმირება 

მათი უფლებების 

შესახებ პენიტენციურ 

დაწესებულებებში  

მიღება-განთავსების 

დროს 

1.3.3.11 

ბრალდებულებ

ის/მსჯავრდებუ

ლების 

უფლებების 

შესახებ 

მიწოდებული 

საინფორმაციო 

მასალების 

რაოდენობა 

სპეციალური 

პენიტენციურ

ი სამსახურის 

პენიტენციურ

ი 

დაწესებულებ

ების 

ადმინისტრაც

იული 

მონაცემები 

სპეციალური 

პენიტენციური 

სამსახური 

საქართველ

ოს 

იუსტიციის 

სამინისტრ

ო 

2020 

წელი 

დონორი 

ორგანიზაცი

ა 

   

ევროკ

ავშირ

ი 

 

1.3.3.12 

ეთნიკურ 

უმცირესობათა 

წარმომადგენლებისთვ

ის საზოგადოებრივი 

სერვისებისა და 

მიმდინარე 

სახელმწიფო 

პროგრამების შესახებ 

საინფორმაციო 

მასალების გავრცელება 

1.3.3.12 

საზოგადოებრივ 

ცენტრებში 

განთავსებული 

და 

გავრცელებული 

საინფორმაციო 

მასალების 

სახეობა, 

რაოდენობა და 

გეოგრაფიული 

არეალი 

ყოველთვიურ

ი 

ანგარიში 

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტროს 

სსიპ 

„სახელმწიფო 

სერვისების 

განვითარების 

სააგენტო“ 

(მხოლოდ 

საინფორმაციო 

მასალების 

გავრცელების 

ნაწილში) 

 
2020 

წელი 

ადმინისტრა

ციული 

ხარჯი 

     

1.3.3.13 

პროექტის 

„ახალგაზრდა 

ევროპელი ელჩების“ 

ფარგლებში 

საქართველოს 

ევროინტეგრაციის 

პროცესის შესახებ ToT 

ტრენინგის ჩატარება 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელი 

სტუდენტებისათვის 

1.3.3.13 

განხილული 

საკითხებისა და 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

გადაცემულ

ი 

სერტიფიკატ

ების 

რაოდენობა; 

 

 
შერიგებისა და 

სამოქალაქო 

თანასწორობის

საკითხებში 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

მინისტრის 

აპარატი 

სსიპ 

საინფორმა

ციო 

ცენტრი 

ნატოსა და 

ევროკავშირ

ის შესახებ; 

 

საქართველ

ოს გაეროს 

ასოციაცია 

2020 

წელი 
      

1.3.3.14 

პროექტის 

„ახალგაზრდა 

ევროპელი ელჩები“ 

ფარგლებში 

საქართველოს 

ევროინტეგრაციის 

1.3.3.14 

შეხვედრების 

რაოდენობა; 

 

სამიზნე 

ჯგუფები; 

 

ტრენინგების 

მსვლელობის 

დაფიქსირება 

ფოტო/ვიდეო 

მასალით 

შერიგებისა და 

სამოქალაქო 

თანასწორობის

საკითხებში 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

სსიპ 

საინფორმა

ციო 

ცენტრი 

ნატოსა და 

ევროკავშირ

2020 

წელი 
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პროცესის შესახებ 

საინფორმაციო 

შეხვედრების ჩატარება 

გეოგრაფიული 

არეალი; 

 

განხილული 

საკითხები/იდენ

ტიფიც 

ირებული 

პრობლემები 

მინისტრის 

აპარატი 

ის შესახებ; 

 

საქართველ

ოს გაეროს 

ასოციაცია 

ამოცანა1.3.4: 

(OBJECTIVE1.1): 

 

საჯარო ადმინისტრირებასა და საჯარო სამსახურში ეთნიკურ უმცირესობათა ჩართულობის გაზრდა და პროფესიული განვითარება 

აქტივობა (Activity) 

აქტივობის შედეგის 

ინდიკატორი (Output 

Indicator)  

დადასტურებ

ის წყარო 

პასუხისმგებელ

ი უწყება 

პარტნიორი 

უწყება 

შესრულე

ბის ვადა 

ბიუჯეტ

ი 

დაფინანსების წყარო 

სახელმწი

ფო 

ბიუჯეტი 

სხვა 

დეფიციტი 
ოდ

ენო

ბა 

კოდი 
ოდენ

ობა 

ორგან

იზაცი

ა 

1.3.4.

1 

„1+4“ სტაჟირების 

პროგრამის 

განხორციელება 

1.3.4.1 

(1) 

განმცხადებლების  

რაოდენობა 

ჩატარებული 

გასაუბრებები 

შერიგებისა
და 
სამოქალაქო 
თანასწორობ
ის 
საკითხებში 
საქართველ
ოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი 

 

საქართვე

ლოს 

მთავრობი

ს#410 

დადგენილ

ებით 

განსაზღვრ

ული 

ყველა 

შესაბამისი

სახელმწიფ

ო 

უწყება/ად

გილობრივ

ი 

თვითმმარ

თველობის

ორგანოები 

2020 

წელი 
      

1.3.4.1 

(2) 

სტაჟირების 

მონაწილეთა 

რაოდენობა; 

 

სტაჟირების 

პერიოდი/ხანგრძლ

ივობა; 

 

 

1.3.4.

2 

პოლიტიკური 

მონაწილეობის 

1.3.4.2 

(1) 

ჩატარებული 

ღონისძიების 

შეხვედრების 

მასალები 

ბოლნისის 

მუნიციპალიტე
 

2020 

წელი 
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შესახებ 

ცნობიერების 

ასამაღლებლად 

კულტურულ- 

საგანმანათლებლო 

ღონისძიებების 

გამართვა: 

გამოფენები, 

ფილმის ჩვენება, 

დისკუსია  

რაოდენობა ტის მერია 

1.3.4.2 

(2) 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

1.3.4.

3 

საჯარო 

სამსახურში 

ეთნიკური 

უმცირესობის 

ჩართულობის 

გაზრდისა და 

პროფესიული 

განვითარების 

მიზნით 

ტრენინგების 

მომსახურების 

შესყიდვა  

1.3.4.3  

განხორციელებული 

ტრენინგები; 

 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

გაცემული 

სერტიფიკატე

ბი 

დმანისის 

მუნიციპალიტე

ტის მერია 

 
2020 

წელი 
      

1.3.4.

4 

საჯარო 

მმართველობისა და 

ადმინისტრირების 

პროგრამის 

ფარგლებში 

ეთნიკურ 

უმცირესობათა 

წარმომადგენლების 

გადამზადება  

1.3.4.4 15-20 ბენეფიციარი 

სტატისტიკურ

ი მონაცემები; 

მსმენელთა 

სიები 

ზ. ჟვანიას 

სახელობის 

სახელმწიფო 

ადმინისტრირე

ბის სკოლა 

 
2020 

წელი 
      

1.3.4.

5 

საკონკურსო 

შერჩევებში 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენლები

ს მოწვევის მიზნით 

სათანადო 

კამპანიის 

წარმართვა; „ღია 

1.3.4.5 

დამსწრეთა 

რაოდენობა; 

შეხვედრების 

რაოდენობა 

მიწოდებული 

ინფორმაცია 

და მასალები  

სამცხე-

ჯავახეთის 

რწმუნებულ-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

 
2020 

წელი 
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კარის დღის“ 

მოწყობა 

სახელმწიფო 

რწმუნებულთან 

 

მიზანი1.4: 

(GOAL1): 

ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების მონაწილეობის წახალისება პოლიტიკურ 

გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში 

 
მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

(SDGs)კავშირი: ----- 

 
ამოცანა1.4.1: 

(OBJECTIVE1.1): 

 

ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების მიერ ხმის მიცემისა და ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების უზრუნველყოფა 

აქტივობა (Activity) 

აქტივობის შედეგის 

ინდიკატორი (Output 

Indicator)  

დადასტურებ

ის წყარო 

პასუხისმგებელ

ი უწყება 

პარტნიორ

ი უწყება 

შესრულები

ს ვადა 

ბიუჯეტ

ი 

დაფინანსების წყარო 

სახელმწიფ

ო ბიუჯეტი 
სხვა 

დეფიციტი 
ოდენ

ობა 
კოდი 

ოდე

ნობა 

ორგან

იზაცი

ა 

1.4.1.

1 

საარჩევნო 

დოკუმენტაციის 

და სხვა 

საინფორმაციო 

მასალების თარგმნა 

სომხურ და 

აზერბაიჯანულ 

ენებზე 

 

 

 

1.4.1.1 

სომხურ და 

აზერბაიჯანულ 

ენებზე ნათარგმნი 

საარჩევნო 

დოკუმენტაციისა 

და სხვა 

საინფორმაციო 

მასალების 

რაოდენობა 

 

 

 

ცესკოს 

ვებგვერდი 

www.cesko.ge 

ეთხოვოს 

საქართველოს 

ცენტრალურ 

საარჩევნო 

კომისიას 

 2020 წლის 

აგვისტო, 

სექტემბერი, 

ოქტომბერი 

50 000 

ლარი1 

50 000 

ლარი 

060

401 

- - - 

1.4.1.

2 

ცესკოს 

საინფორმაციო/ 

სარეკლამო 

1.4.1.2 

(1) 

სომხურ და 

აზერბაიჯანულ 

ენებზე ნათარგმნი 

ცესკოს 

ვებგვერდი 

www.cesko.ge 

ეთხოვოს 

საქართველოს 

ცენტრალურ 

  

2020 წლის  

აგვისტო 

500 000 

ლარი2 

 

500 00

0 

ლარი 

060

401 - - - 

 
1ცესკოს ბიუჯეტში თარგმნის და სათარჯიმნო მომსახურებისთვის გათვალისწინებულია 50 000 ლარი, რომელიც ასევე მოიცავს სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე საარჩევნო/საინფორმაციო მასალებისა და 

დოკუმენტაციის თარგმნას. 
2ცესკოს ბიუჯეტში ვიდეორგოლების დამზადებისთვის გათვალისწინებულია 500 000 ლარი, რომელიც ასევე მოიცავს 2020 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის გასავრცელებელ 

საინფორმაციო/სარეკლამო  ვიდეორგოლებს, როგორც ქართულ, ისე სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე, ასევე სპეციალურ ვიდეორგოლს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ამომრჩევლებისთვის 

ხელმისაწვდომი სერვისების შესახებ. 
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მასალების 

მისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა 

სომხურ და 

აზერბაიჯანულ 

ენებზე 

საინფორმაციო/სარ

ეკლამო მასალების 

რაოდენობა 

 

 

 

 

ცესკოს 

ანგარიშები 

საარჩევნო 

კომისიას 

სექტემბერი 

ოქტომბერი 

ნოემბერი 

1.4.1.2 

(2) 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელი 

ამომრჩევლებისთვი

ს ხელმისაწვდომი 

სერვისების შესახებ 

საინფორმაციო 

ვიდეო რგოლი 

მომზადებულია 

 

1.4.1.2 

(3) 

გამოყენებული 

საინფორმაციო 

საშუალებების 

რაოდენობა 

 

1.4.1.

3 

შეხვედრების 

ორგანიზება 

მცირერიცხოვან 

ეთნიკურ 

ჯგუფებთან 

1.4.1.3 

არანაკლებ 3 

საინფორმაციო 

შეხვედრის 

ჩატარება 

მცირერიცხოვან 

ეთნიკურ 

ჯგუფებთან 

(ბოშათა თემი, 

ქისტები, ოსები და 

სხვა.) 

 

ცესკოს 

ვებგვერდი 

www.cesko.ge 

 

ცესკოს 

ანგარიშები 

ეთხოვოს 

საქართველოს 

ცენტრალურ 

საარჩევნო 

კომისიას 

  

2020 წლის 

სექტემბერი 

ოქტომბერი 

 

43 500 

ლარი3 

- - - - - 

1.4.1.

4 

საგრანტო 

კონკურსის 

ორგანიზება 

1.4.1.4 ეთნიკური 

უმცირესობებით 

კომპაქტურად 

დასახლებულ 

რეგიონებში 

მცხოვრები 

ცესკოს და 

სწავლების 

ცენტრის 

ოფიციალური 

ვებგვერდები 

www.cesko.ge

ეთხოვოს 

საქართველოს 

ცენტრალურ 

საარჩევნო 

კომისიას 

 

 მთელი 

წელი 

2 

384789,5

ლარი4 

 

238

478

9,5 

ლა

რი 

060

302 

- - - 

 
3ცესკოს ბიუჯეტში ინფორმირების კამპანიისთვის „ვესაუბრებით ამომრჩევლებს“ სულ გათვალისწინებულია 43 500 ლარი.კამპანიის ერთ-ერთი აქტივობაა შეხვედრები მცირერიცხოვან ეთნიკურ ჯგუფებთან. 
4ცესკოსთან არსებული სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის (სწავლების ცენტრი) ბიუჯეტში საგრანტო კონკურსების ორგანიზებისთვის გათვალისწინებულია 2 

384789,5 ლარი (მოცემული თანხა ასახავს საგრანტო კონკურსის წლიური დაფინანსების ფარგლებს), ცესკო ყოველწლიურად განსაზღვრავს საგრანტო კონკურსის დაფინანსების სხვადასხვა მიმართულებებს, 

სადაც ითვალისწინებს ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში მცხოვრები ამომრჩევლების განათლებისა და ინფორმირების საკითხებს. 

http://www.cesko.ge/
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ამომრჩევლების 

ინფორმირების 

მიზნით 

დაფინანსებული 

ადგილობრივი 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციების 

რაოდენობა/ბიუჯე

ტი 

www.electionr

eforms.ge 

 

ცესკოს 

ანგარიშები 

 

 

 

ცესკოსთან 

არსებულ 

სწავლების 

ცენტრს 

1.4.1.

5 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელი 

ახალგაზრდებისთვ

ის 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების 

განხორციელება 

1.4.1.5 

(1) 

ახმეტის, 

ახალციხის, 

მარნეულისა და 

გარდაბანის 

მუნიციპალიტეტებ

ში 

განხორციელებულ 

საგანმანათლებლო 

პროგრამაში 

,,საარჩევნო 

განვითარების 

სკოლა“  მონაწილე 

ახალგაზრდების 

(18-დან 24-წლამდე) 

რაოდენობა 

 

 

ცესკოსა და 

სწავლების 

ცენტრის 

ოფიციალური 

ვებგვერდები 

www.cesko.ge 

www.electionr

eforms.ge 

 

ცესკოს 

ანგარიშები 

ეთხოვოს 

საქართველოს 

ცენტრალურ 

საარჩევნო 

კომისიას 

 

ცესკოსთან 

არსებულ 

სწავლების 

ცენტრს 

 მთელი 

წელი 

38 000 

ლარი5 

 

38 000 

ლარი 

 

 

 

060

401 

   

1.4.1.5 

(2) 

საგარეჯოს, ახმეტი

ს, 

ლაგოდეხის, თელავ

ის, გარდაბანის,მარ

ნეულის, ბოლნისის

, დმანისის, წალკის, 

თეთრიწყაროს, 

ახალციხის, 

ახალქალაქისა და 

ნინოწმინდის 

მუნიციპალიტეტებ

16500 

ლარი 

165

00 

ლა

რი 

060

2 

 
5ცესკოს ბიუჯეტში საარჩევნო განვითარების სკოლების პროექტისთვის სულ გათვალისწინებულია 94000 ლარი, აქედანთითოეულ მუნიციპალიტეტში (ერთ ლოკაციაზე)პროექტის ღირებულება საშუალოდ 

შეადგენს 9500 ლარს. 

http://www.electionreforms.ge/
http://www.electionreforms.ge/


 

25 
 

ში 

განხორციელებულ 

საგანმანათლებლო 

პროგრამაში  

„არჩევნები და 

ახალგაზრდა 

ამომრჩეველი“ (XI-

XII კლასის 

მოსწავლეები) 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

 

 

 

 

1.4.1.5 

(3) 

საგარეჯოს, ახმეტი

ს, 

ლაგოდეხის, თელავ

ის, გარდაბანის,მარ

ნეულის, ბოლნისის

, დმანისის, წალკის, 

თეთრიწყაროს, 

ახალციხის, 

ახალქალაქისა და 

ნინოწმინდის 

მუნიციპალიტეტებ

ში 

განხორციელებულ 

საგანმანათლებლო 

პროგრამაში   

„საარჩევნო 

ადმინისტრატორის 

კურსები“,  

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

 

20000 

ლარი 

 

20000 

ლარი 

 

0602 

 

1.4.1.5 

(4) 

სასწავლო კურსში 

„საარჩევნო 

სამართლის დარგში 

- ახალციხის 

უნივერსიტეტის 

2500 

ლარი 

 

250

0 

ლა

რი 

0602 
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სტუდენტებისთვის

“ მონაწილეთა 

რაოდენობა 

 

მიზანი1.5: 

(GOAL1): 

ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლებისათვის მასმედიასა და ინფორმაციაზე 

ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

(SDGs) კავშირი: ----- 

 
ამოცანა1.5.1: 

(OBJECTIVE1.1): 

ეთნიკური უმცირესობების ენებზე სამაუწყებლო პროგრამებისა და ელექტრონული/ბეჭდვითი მედიის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 

აქტივობა (Activity) 

აქტივობის შედეგის 

ინდიკატორი (Output 

Indicator)  

დადასტურებ

ის წყარო 

პასუხისმგებელ

ი უწყება 

პარტნიორ

ი უწყება 

შესრულები

ს ვადა 

ბიუჯეტ

ი 

დაფინანსების წყარო 

სახელმწი

ფო 

ბიუჯეტი 

სხვა 

დეფიციტი 
ოდ

ენო

ბა 

კოდი 
ოდენ

ობა 

ორგან

იზაცი

ა 

1.5.1.

1 

არაქართულენოვან

ი გაზეთების 

გამოცემა  

(აზერბაიჯანულენ

ოვანი 

,,გურჯისტანი“ 

სომხურენოვანი 

,,ვრასტანი“) 

1.5.1.1  

გამოქვეყნებული 

გაზეთების 

რაოდენობა/ტირაჟი

; 

 

გაზეთებში 

ასახული 

საკითხები; 

 

გავრცელების 

არეალი 

დაბეჭდილი 

გაზეთები  

გაზეთების 

,,გურჯისტანის“ 

და ,,ვრასტანის“ 

რედაქციები  

შერიგების

ა და 

სამოქალაქ

ო 

თანასწორ

ობის 

საკითხებშ

ი 

საქართვე

ლოს 

სახელმწი

ფო 

მინისტრის 

აპარატი 

2020 წელი       

1.5.1.

2 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის 

ადმინისტრა 

ციიისა და 

ადგილობრივი 

1.5.1.2 
მკითხველთა 

რაოდენობა 

მომზადებუ

ლი და 

განთავსებუ

ლი 

მასალები 

კახეთის 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის 

ადმინისტრა 

ცია, 

 2020 წელი       
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თვითმმართველობ

ების ვებ-გვერდზე, 

ასევე სოციალურ 

ქსელებში 

რეგიონში 

მიმდინარე 

პროცესების 

გაშუქება 

ადგილობრივი 

თვითმმართ 

ველობის 

ორგანოები 

1.5.1.

3 

საქართველოს 

დასავლური 

ინტეგრაციის 

პროცესის შესახებ 

ეთნიკური 

უმცირესობებით 

დასახლებულ 

რეგიონებში 

ინფორმირებულობ

ის გაზრდის 

მიზნით მედია 

გაშუქების 

ხელშეწყობა და 

შესაბამისი მედია 

პროდუქტების 

მომზადება 

1.5.1.3 

(1) 

მომზადებული 

მედია მასალა 

გაშუქებული 

მასალის 

ბმული 

სსიპ 

საინფორმაციო 

ცენტრი ნატოსა 

და 

ევროკავშირის 

შესახებ 

„ინტერნი

უს 

საქართვე

ლო" (IGE); 

 

2020 წელი    

33500 "ინტე

რნიუ

სსაქა

რთვე

ლო" 

(IGE); 

 

1.5.1.3 

(2) 

გავრცელებული 

საინფორმაციო 

მასალის 

გეოგრაფიული 

არეალი 

წლიური 

ანგარიში 

 

1.5.1.

4 

შრომისა და 

დასაქმების 

სფეროში 

(შრომითი 

უფლებები) 

განხორციელებულ

ი და მიმდინარე 

რეფორმების 

შესახებ 

ცნობიერების 

ამაღლების მიზნით 

მედია 

საშუალებებში 

ინფორმაციის 

განთავსება 

 

1.5.1.4 

(1) 

მედია 

საშუალებებით 

გავრცელებული 

საინფორმაციო 

მასალების 

რაოდენობა 

 

მომზადებულ

ი მასალები  

 

 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიები

დან დევნილთა, 

შრომის, 

ჯანმრთელობის

ა და 

სოციალური 

დაცვის 

სამინისტრო 

სსიპ დასაქმების 

ხელშეწყობის 

სახელმწიფო 

სააგენტო 

 2020 წელი 

ადმინის

ტრაციუ

ლი 

ხარჯი 
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1.5.1.

5 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელ 

ბრალდებულ/მსჯა

ვრდებულთა 

უზრუნველყოფა 

შესაბამისი 

სახელმწიფო 

მაუწყებლობით 

1.5.1.5 

(1) 

პენიტენციურ 

დაწესებულებებში 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

ენებზე 

მიწოდებული 

სამაუწყებლო 

არხების 

რაოდენობა 

პენიტენციურ

ი 

დაწესებულებ

ების 

ადმინისტრაც

იული 

მონაცემები 

სპეციალური 

პენიტენციური 

სამსახური 

 2020 წელი 

ადმინ

ისტრა

ციულ

ი 

ხარჯი 

     

1.5.1.

6 

„ინტერნეტი 

განვითარებისთვის

“ პროგრამის 

განხორციელება  

1.5.1.6  

ერთჯერადი 150 

ლარიანი ინტერნეტ 

ვაუჩერების 

მეშვეობით 

ინტერნეტში 

ჩართული 

მაღალმთიან 

დასახლებებში 

მცხოვრები 

სოციალურად 

დაუცველი 

ოჯახების 

რაოდენობა  

ინტერნეტის 

მიმწოდებელ 

კომპანიასთან 

გაფორმებულ

ი 

ხელშეკრულე

ბა 

საქართველოს 

ინოვაციებისა 

და 

ტექნოლოგიები

ს სააგენტო 

საქართველოს 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

მსოფლი

ო ბანკი 
2020 წელი       

მიზანი 1.6: 

(GOAL1): 

ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენელთა უფლებების თაობაზე საზოგადოების 

ინფორმირებულობის უზრუნველყოფა მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

(SDGs) კავშირი: ----- 

 
ამოცანა 1.6.1: 

(OBJECTIVE1.1): 

„ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ “ევროპული ჩარჩო კონვენციის შესრულების შესახებ   საზოგადოების ინფორმირებულობის უზრუნველყოფა 

აქტივობა (Activity) 

აქტივობის შედეგის 

ინდიკატორი (Output 

Indicator)  

დადასტურებ

ის წყარო 

პასუხისმგებელ

ი უწყება 

პარტნიორ

ი უწყება 

შესრულები

ს ვადა 

ბიუჯეტ

ი 

დაფინანსების წყარო 

სახელმწი

ფო 

ბიუჯეტი 

სხვა 

დეფიციტი 
ოდ

ენო

ბა 

კოდი 
ოდენ

ობა 

ორგან

იზაცი

ა 
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1.6.1.

1 

საინფორმაციო 

შეხვედრები 

„ეროვნულ 

უმცირესობათა 

დაცვის შესახებ“ 

ევროპული ჩარჩო 

კონვენციის 

გაცნობის მიზნით 

1.6.1.1 

ჩატარებული 

შეხვედრების 

რაოდენობა; 

 

მონაწილეთა 

რაოდენობა; 

 

გეოგრაფიული 

არეალი 

შეხვედრის 

მსვლელობის 

დაფიქსირება 

ფოტო/ვიდეო 

მასალით 

შერიგებისა და 

სამოქალაქო 

თანასწორობის 

საკითხებში 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

მინისტრის 

აპარატი 

 2020 წელი       

1.6.1.

2 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენლები

სთვის 

საქართველოს 

კანონმდებლობისა 

და "ეროვნულ 

უმცირესობათა 

დაცვის შესახებ" 

ევროპული ჩარჩო 

კონვენციის შესახებ 

საინფორმაციო 

ტრეინინგებისა და 

შეხვედრების 

გამართვა / გაცნობა 

1.6.1.2 

(1) 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენლების 

ჩართულობა  

შეხვედრებისა 

და 

ტრენინგების 

მასალები 

ქ. თბილისის 

საკრებულო 

არასამთავ

რობო 

ორგანიზა

ციები 

2020 წელი       

1.6.1.2 

(2) 

შეხვედრებისა 

დატრენინგების 

პერიოდულობა/ 

რაოდენობა 

  

ამოცანა 1.6.2: 

(OBJECTIVE 6.2): 

საჯარო მოსამსახურეთა და ეთნიკურ უმცირესობათა სამიზნე ჯგუფების ცნობიერების ამაღლება ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებებისა და 

ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის სფეროში 

აქტივობა (Activity) 
აქტივობის შედეგის 

ინდიკატორი (Output Indicator)  

დადასტურებ

ის წყარო 

პასუხისმგებელ

ი უწყება 

პარტნიორ

ი უწყება 

შესრულები

ს ვადა 
ბიუჯეტი 

დაფინანსების წყარო 

სახელ

მწიფო 

ბიუჯე

სხვა 

დეფიციტი 
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ტი 

 

ო

დ

ე

ნ

ო

ბ

ა 

კოდ

ი 

ოდენო

ბა 

ორგან

იზაცი

ა 

1.6.2.

1 

 

ტრენინგების 

ჩატარება შინაგან 

საქმეთა 

სამინისტროს 

სამართალდამცავი 

ორგანოების 

წარმომადგენლები

სთვის 

დისკრიმინაციის 

ნიშნით 

შეუწყნარებლობის 

მოტივით, მათ 

შორის ეთნიკური 

ნიშნით, ჩადენილ 

დანაშაულებთან 

დაკავშირებით. 

ტრენინგების 

ფარგლებში 

განიხილება 

ადამიანის 

უფლებათა 

დაცვისა და 

გამოძიების 

ხარისხის 

მონიტორინგის 

დეპარტამენტის 

რეკომენდაცია 

ზემოაღნიშნულ 

საკითხზე 

 

1.6.2.1 

(1) 

ტრენინგების 

რაოდენობა 

ტრენინგის 

მასალები; 

 

გაცემული 

სერტიფიკატე

ბი 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

არასამთავ

რობო 

ორგანიზა

ციები 

 

2020 წელი 

      
1.6.2.1 

(2) 

განხილული 

საკითხების 

რაოდენობა 

 

1.6.2.1 

(3) 

მონაწილეების 

რაოდენობა 

 

      

1.6.2.1 

(4) 

გეოგრაფიული 

არეალი 
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1.6.2.

2 

ეთნიკური 

უმცირესობებით 

მჭიდროდ 

დასახლებულ 

ტერიტორიულ 

ერთეულებში შსს-

ს მიერ 

შეთავაზებული 

სერვისებს შესახებ 

საინფორმაციო 

ხასიათის 

შეხვედრების 

ჩატარება 

1.6.2.2 

(1) 

შეხვედრების 

რაოდენობა 

 
მედიაში 

გავრცელებუ

ლი მასალები 

 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

შესაბამისი 

მუნიციპა

ლიტეტის 

თვითმმარ

თველობა; 

 

არასამთავ

რობო 

ორგანიზა

ციები; 

 

შესაბამისი 

სკოლის/უ

ნივერსიტე

ტის 

ადმინისტ

რაცია 

 

 

2020 წელი 

      

1.6.2.2 

(2) 

განხილული 

საკითხების 

რაოდენობა 

      

1.6.2.2 

(3) 

მონაწილეების 

რაოდენობა 

 

      

1.6.2.2 

(4) 

გეოგრაფიული 

არეალი 

 

ანგარიში 

ჩატარებულ 

ღონისძიებებ

თან 

დაკავშირები

თ 

      

1.6.2.

3 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენლები

სთვის მრგვალი 

მაგიდის 

ფორმატში 

შეხვედრის 

გამართვა, მათი 

უფლებებისა და 

შესაძლებლობების 

გაცნობის მიზნით 

1.6.2.3 

(1) 

შეხვედრების 

პერიოდულობა 

შეხვედრის/

დისკუსიის 

მასალები 

თბილისის 

საკრებულო 
 2020 წელი  

     

1.6.2.3 

(2) 

შედეგები/მონაწილ

ეთა რაოდენობა 
     

1.6.2.

4 

სპეციალური 

პენიტენციური 

სამსახურის 

თანამშრომლების 

ცნობიერების 

ამაღლება 

ტრენინგებისა და 

საინფორმაციო 

შეხვედრების 

ჩატარების გზით, 

ეთნიკურ 

1.6.2.4 

(1) 

ჩატარებული 

საინფორმაციო 

შეხვედრების/ტრენ

ინგების 

რაოდენობა/პერიო

დულობა   

ტრენინგების 

და 

საინფორმაცი

ო 

შეხვედრების 

მასალები, 

ანგარიში 

 

 

სპეციალური 

პენიტენციური 

სამსახური;  

 

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტროს 

სსიპ 

„იუსტიციის 

 

 

 

 

 

 

 

2020 წელი 

 

 

ადმინისტრ

აციული 

ხარჯი 

     

1.6.2.4 

(2) 

გადამზადებულ 

თანამშრომელთა 

რაოდენობა 
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სექტორული პრიორიტეტი 2 თანაბარი სოციალური და ეკონომიკური პირობებისა და შესაძლებლობების შექმნა 

მიზანი2.1: 

(GOAL1): 

 

სოციალური და რეგიონული მობილობის ხელშეწყობა 

 
მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

(SDGs) კავშირი: ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ამოცანა2.1.1: 

(OBJECTIVE1.1): 

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა 

 

 

აქტივობა (Activity) 
აქტივობის შედეგის 

ინდიკატორი (Output Indicator)  

დადასტურებ

ის წყარო 

პასუხისმგებელ

ი უწყება 

პარტნიორი 

უწყება 

შესრულები

ს ვადა 

ბიუჯეტ

ი 

დაფინანსების წყარო 

სახელმწი

ფო 

ბიუჯეტი 

სხვა 

დეფიციტი 

ოდენ

ობა 

კო

დი 

ოდენ

ობა 

ორგან

იზაცი

ა 

2.1.1.1 

საინფორმაციო 

კამპანიის 

წარმოება 

სახელმწიფო 

სერვისებისა და 

პროგრამების 

შესახებ 

2.1.1.1 

გეოგრაფიული 

არეალი; 

 

განხილული 

საკითხები; 

 

ბენეფიციართა 

შეხვედრის 

მსვლელობის 

დაფიქსირება 

ვიდეო/ფოტო 

მასალით 

შერიგებისა და 

სამოქალაქო 

თანასწორობის 

საკითხებში 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

მინისტრის 

 

 

შესაბამისი 

სახელმწიფო 

უწყებები;  

 

ქვემო 

2020 წელი       

უმცირესობათა 

უფლებებისა და 

ანტიდისკრიმინაც

იული 

კანონმდებლობის 

შესახებ 

სასწავლო 

ცენტრი“ 

1.6.2.

5 

ტრენინგების 

მომსახურების 

შესყიდვა/ 

საინფორმაციო 

შეხვედრების 

ჩატარება 

1.6.2.5 

სამიზნე ჯგუფის 

ჩართულობის 

სტატისტიკა   

გაფორმებულ

ი 

ხელშეკრულე

ბა / 

შეხვედრების 

ჩანაწერები; 

 

დმანისის 

მუნიციპალიტე

ტი 

 2020 წელი       
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რაოდენობა; 

 

ჩატარებული 

შეხვედრების 

რაოდენობა 

აპარატი 

 

ქართლის, 

კახეთისა და 

სამცხე-

ჯავახეთის 

რეგიონების 

სახელმწიფო 

რწმუნებული

ს- 

გუბერნატორ

ის 

ადმინისტრა

ციები 

2.1.1.2 

ინფრასტრუქტუ

რული 

სამუშაოების 

განხორციელება 

2.1.1.2 

შესრულებული 

პროექტების 

რაოდენობა 

განხორციელე

ბული 

პროექტების 

გეგმა 

კახეთის 

ადგილობრივი 

თვითმმართ 

ველობის 

ორგანოები 

რეგიონული 

განვითარები

სა და 

ინფრასტ 

რუქტურის 

სამინისტრო 

2020 წელი       

2.1.1.3 

ქალი 

მეწარმეების 

თანადაფინანსებ

ა მიკრო 

გრანტების 

პროგრამის 

ფარგლებში 

 

2.1.1.3 

დაფინანსებული 

ბენეფიციარები 

დან არანაკლებ 40% 

ქალი მეწარმეები 

მხარდაჭერილ

ი პროგრამები 

სსიპ „აწარმოე 

საქართველოში“ 

საქართველო

ს 

ეკონომიკისა 

და მდგრადი 

განვითარები

ს 

სამინისტრო 

2020 წელი       

2.1.1.4 

გზების  

რეაბილიტაცია 

(კახეთის 

რეგიონი) 

 

საბავშვო ბაღის 

რეაბილიტაცია 

(კახეთის 

რეგიონი) 

 

2.1.1.4 

(1) 

10 პროექტი; 

17 676 მეტრი; 

124 966 

ბენეფიციარი პროექტები 

ახმეტისა და 

ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტე

ტების მერიები 

 

 

 

 

რეგიონული 

განვითარები

სა და 

ინფრასტრუქ

ტურის 

სამინისტრო 

2020 წელი 

 

4 805 217 

ლარი 

 

 

 

 

 

4 521 

566 

 

 

 

 

 

    

2.1.1.4 

(2) 
1 საბავშვო ბაღი; 

81 ბენეფიციარი; 

ახმეტის 

მუნიციპალი

ტეტის მერია 

856 004 

ლარი 

813 

000 
    

2.1.1.5 

გზების  

რეაბილიტაცია 

(ქვემო ქართლის 

რეგიონი) 

 

2.1.1.5 

32 პროექტი; 

9 855 მეტრი; 

62 354 ბენეფიციარი 

 

გზის 

რეაბილიტა

ციის 

პროექტები 

 

რუსთავის, 

თეთრიწყარო

რეგიონული 

განვითარები

სა და 

ინფრასტრუქ

ტურის 

2020 წელი 

24 688 

617 

ლარი 

21 

423 

641 
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ს, დმანისის, 

ბოლნისის, 

მარნეულისა 

და  

გარდაბნის 

მუნიციპალი

ტეტების 

მერიები 

სამინისტრო 

2.1.1.6 

სკვერის  

რეაბილიტაცია 

(ქვემო ქართლის 

რეგიონი) 

 

2.1.1.6 

1 პროექტი; 

62 354 ბენეფიციარი 

 

პროექტი 

რუსთავის 

მუნიციპალიტე

ტის მერია 

რეგიონული 

განვითარები

სა და 

ინფრასტრუქ

ტურის 

სამინისტრო 

2020 წელი 
2 287 144 

ლარი 

2 172 

783 
    

2.1.1.7 

სანიაღვრე 

არხების 

რეაბილიტაცია 

(ქვემო ქართლის 

რეგიონი) 

2.1.1.7 

1 პროექტი; 

940 მეტრი; 

5500 ბენეფიციარი 

 

პროექტი 

რუსთავის 

მუნიციპალიტე

ტის მერია 

რეგიონული 

განვითრების

ა და 

ინფრასტრუქ

ტურის 

სამინისტრო 

2020 წელი 
542 880 

ლარი 

515 

732 
    

2.1.1.8 

შენობების 

ფასადების 

რეაბილიტაცია 

(ქვემო ქართლის 

რეგიონი) 

 

2.1.1.8 

2 შენობა; 

150 000      

ბენეფიციარი 

 

პროექტი 

რუსთავის 

მუნიციპალიტე

ტის მერია 

რეგიონული 

განვითრების

ა და 

ინფრასტრუქ

ტურის 

სამინისტრო 

2020 წელი 
2 215 198 

ლარი 

2 069 

182 
    

2.1.1.9 

წყლის 

რეაბილიტაციის 

პროექტი (ქვემო 

ქართლის 

რეგიონი) 

 

2.1.1.9 

1 პროექტი; 

400 მეტრი; 

9 287 ბენეფიციარი 

 

მომზადებულ

ი და 

განხორციელე

ბული 

პროექტი და 

გეგმა 

მარნეულის 

მუნიციპალიტე

ტის მერია 

რეგიონული 

განვითრების

ა და 

ინფრასტრუქ

ტურის 

სამინისტრო 

2020 წელი 
3 150 685 

ლარი 

2 993 

151 
    

2.1.1.10 

გზების  

რეაბილიტაცია 

(სამცხე-

ჯავახეთის 

რეგიონი) 

 

2.1.1.10 

44 569 მეტრი; 

7269 ბენეფიციარი 

 

მომზადებულ

ი და 

განხორციელე

ბული 

პროექტი და 

გეგმა 

მუნიციპალიტე

ტების მერიები 

(ასპინძა, 

ადიგენი, 

ახალციხე, 

ახალქალაქი, 

ბორჯომი, 

ნინოწმინდა) 

რეგიონული 

განვითრების

ა და 

ინფრასტრუქ

ტურის 

სამინისტრო 

2020 წელი 

20 302 

190 

ლარი 

 

18 957 

349 
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2.1.1.11 

სანიაღვრე 

არხების 

რეაბილიტაცია 

(სამცხე-

ჯავახეთის 

რეგიონი) 

2.1.1.11 

1 პროექტი; 

107 მეტრი; 

17500 ბენეფიციარი 

 

მომზადებულ

ი და 

განხორციელე

ბული 

პროექტი და 

გეგმა 

ახალციხის 

მუნიციპალიტე

ტის მერია 

რეგიონული 

განვითრების

ა და 

ინფრასტრუქ

ტურის 

სამინისტრო 

2020 წელი 
428 664 

ლარი 

407 

227 
    

2.1.1.12 

წყლის 

რეაბილიტაციის 

პროექტი 

(სამცხე-

ჯავახეთი) 

 

2.1.1.12 

 

1 პროექტი; 

ისარგებლებს 3      

სოფელი; 

800  ბენეფიციარი 

 

 

მომზადებულ

ი და 

განხორციელე

ბული 

პროექტი და 

გეგმა 

ასპინძის 

მუნიციპალიტე

ტის მერია 

 

 

რეგიონული 

განვითრების

ა და 

ინფრასტრუქ

ტურის 

სამინისტრო 

2020 წელი 
581 669 

ლარი 

536 

192 
    

2.1.1.13 

შენობების 

ფასადების 

რეაბილიტაცია 

(სამცხე-

ჯავახეთი) 

 

2.1.1.13 

10 კორპუსის 

რეაბილიტაცია; 

150 000 

ბენეფიციარი 

 

მომზადებულ

ი და 

განხორციელე

ბული 

პროექტი და 

გეგმა 

ახალციხის 

მუნიციპალიტე

ტის მერია 

 

რეგიონული 

განვითრების

ა და 

ინფრასტრუქ

ტურის 

სამინისტრო 

2020 წელი 

1 033 

939 

ლარი 

982 

242 
    

2.1.1.14 

კულტურის 

ობიექტების 

რეაბილიტაცია 

(სამცხე-

ჯავახეთის 

რეგიონი) 

 

2.1.1.14 

2 შენობა; 

380 ბენეფიაციარი 

 

მომზადებულ

ი და 

განხორციელე

ბული 

პროექტი და 

გეგმა 

ბორჯომის 

მუნიციპალიტე

ტისმერია  

რეგიონული 

განვითრების

ა და 

ინფრასტრუქ

ტურის 

სამინისტრო 

2020 წელი 
1 100 446 

ლარი 

1 014 

580 
    

2.1.1.15 

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის ააიპ 

ბათუმის 

კულტურის 

ცენტრ  

„მეგობრობის 

სახლში“ 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენლე

ბისათვის 

მუნიციპალიტე

ტის 

ეკონომიკური 

 

 

 

 

2.1.1.15 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

წარმოდგენილ

ი და 

განხილული 

დოკუმენტი 

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტე

ტის მერია 

 2020 წელი       
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პოლიტიკისა და 

2020-2021წწ. 

სამოქმედო 

გეგმის გაცნობა 

2.1.1.16 

ბოლნისისა და 

დმანისის 

მუნიციპალიტე

ტებში 

სახელოვნებო 

შემოქმედებითი 

პროფესიული 

და 

საგანმანათლებ

ლო 

პროგრამების 

განხორციელება 

2.1.1.16 ბენეფიციართა 

რაოდენობა; 

შეთავაზებული 

კურსები 

სასწავლო 

კურსების 

მოდულები/პ

როგრამები 

ბოლნისისა და 

დმანისის 

მუნიციპალიტე

ტების მერიები 

 

 2020 წელი       

2.1.1.17 

ინფრასტრუქტუ

რული 

სამუშაოების 

განხორციელება  

 

ტრანსსასაზღვრ

ო ეკონომიკური 

კავშირების 

გაძლიერების 

ხელშეწყობა 

2.1.1.17 მიკრო და მცირე 

მეწარმეობის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

დაფინანსებული 

ბენეფიციარების 

რაოდენობა 

მხარდაჭერილ

ი პროგრამები 

ქ. რუსთავის 

მუნიციპალიტე

ტის მერია, 

მარნეულის 

მუნიციპალიტე

ტის მერია 
 2020 წელი       

2.1.1.18 

დაბა ადიგენის 

წყალმომარაგები

ს სისტემის 

რეაბილიტაციის 

სამუშაოები  

2.1.1.18 

1. წყალსადენის 

ქსელის მოწყობა 

19657 მეტრი; 2. 

აღრიცხვის კვანძის 

მოწყობა 288 ც.; 3. 

რეზერვუარის 

მოწყობა 1X700 მ3; 

4. საშიბერო 

კამერის 

მშენებლობა; 5. 

სანიტარული 

ზონის მოწყობა; 6. 

გამწმენდი 

ნაგებობის 

მშენებლობა და 

მომზადებულ

ი და 

განხორციელე

ბული 

პროექტი და 

გეგმა 
 

შპს 

„საქართველოს 

გაერთიანებულ

ი 

წყალმომარაგებ

ის კომპანია“ 

რეგიონული 

განვითარები

სა და 

ინფრასტრუქ

ტურის 

სამინისტრო 

2020 წელი 

2,665,5

57.62 

ლარი 
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ტექნოლოგიური 

კეთილმოწყობა; 7. 

სათავე ნაგებობის 

მშენებლობა და 

კეთილმოწყობ 

2.1.1.19 

ვალეს 

წყალმომარაგები

ს სისტემის 

რეაბილიტაციის 

სამშენებლო 

სამუშაოები 

(სამცხე-

ჯავახეთი) 

2.1.1.19 

1. წყალსადენის 

ქსელის მოწყობა 

56841 მ.; 2. 

ჭაბურღილის 

მოწყობა 8 ც.; 

3.რეზერვუარის 

მოწყობა 2X300 მ3 

4.შემკრები ჭის 

მოწყობა; 5. 

საქლორატორო 

შენობის რემონტი 

და სატუმბის 

ტექნოლოგია; 6. 

აღრიცხვის კვანძი 

1310 

მომზადებულ

ი და 

განხორციელე

ბული 

პროექტი და 

გეგმა 

შპს 

„საქართველოს 

გაერთიანებულ

ი 

წყალმომარაგებ

ის კომპანია“ 

რეგიონული 

განვითარები

სა და 

ინფრასტრუქ

ტურის 

სამინისტრო 

2020 წელი 
4,988,585.

3 ლარი 
     

2.1.1.20 

ქ. მარნეულში, 

იაღლუჯის 

დასახლებაში 31 

ბენეფიციარისათ

ვის 

წყალსადენისა 

და 

წყალარინების 

გარე ქსელების 

მოწყობის 

სამუშაოები  

2.1.1.20 

1. პოლიეთილენის 

მილის მოწყობა 

3340 გრძ. მ; 2. 

აღრიცხვის კვანძი 

31ც; 3. 

პოლიეთილენის 

გოფრირებული 

მილისმოწყობა 2472 

გრძ.მ; 

4.კანალიზაციის 

ანაკრები 

რკინაბეტონის ჭა 79 

ც. 

მომზადებულ

ი და 

განხორციელე

ბული 

პროექტი და 

გეგმა 
 

შპს 

„საქართველოს 

გაერთიანებულ

ი 

წყალმომარაგებ

ის კომპანია“ 

რეგიონული 

განვითარები

სა და 

ინფრასტრუქ

ტურის 

სამინისტრო 

2020 წელი 

893,750

.00 

ლარი 

     

2.1.1.21 

ადიგენის 

მუნიციპალიტე

ტის  სოფელ 

მოხეში სკოლის 

რეაბილიტაცია  

2.1.1.21  

საქართველოს 

მუნიციპალუ

რი 

განვითარების 

ფონდი 

საქართველოს 

მუნიციპალური 

განვითარების 

ფონდი 

რეგიონული 

განვითარები

სა და 

ინფრასტრუქ

ტურის 

სამინისტრო 

2020 წელი 

164440

4,5 

ლარი 
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2.1.1.22 

ახალქალაქის 

მუნიციპალიტე

ტის სოფ. 

ჩუნჩხას ერთი 

ხელშეკრულები

ს ფარგლებში 

Design-Build 

მეთოდით 90 

მოსწავლეზე 

გათვლილი 

საჯარო სკოლის 

პროექტირება და 

მშენებლობა  

2.1.1.22  

საქართველოს 

მუნიციპალუ

რი 

განვითარების 

ფონდი 

საქართველოს 

მუნიციპალური 

განვითარების 

ფონდი 

რეგიონული 

განვითარები

სა და 

ინფრასტრუქ

ტურის 

სამინისტრო 

2020 წელი 

188375

2 

ლარი 

     

2.1.1.23 

ნინოწმინდის 

მუნიციპალიტე

ტი ს სოფელ 

ორლოვკის, 

ერთი 

ხელშეკრულები

ს ფარგლებში 

Design-Build 

მეთოდით 90 

მოსწავლეზე 

გათვლილი 

საჯარო სკოლის 

პროექტირება/მშ

ენებლობა  

2.1.1.23  

საქართველოს 

მუნიციპალუ

რი 

განვითარების 

ფონდი 

საქართველოს 

მუნიციპალური 

განვითარების 

ფონდი 

რეგიონული 

განვითარები

სა და 

ინფრასტრუქ

ტურის 

სამინისტრო 

2020 წელი 

188210

0 

ლარი 

     

2.1.1.24 

ერთი 

ხელშეკრულები

ს ფარგლებში 

Design-Build 

მეთოდით 

ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტე

ტში, სოფ. 

თელაში სოფ. 

ბაისუბანში და 

სოფ. 

კართუბანში 50 

ბავშვზე 

გათვლილი 

2.1.1.24  

საქართველოს 

მუნიციპალუ

რი 

განვითარების 

ფონდი 

საქართველოს 

მუნიციპალური 

განვითარების 

ფონდი 

რეგიონული 

განვითარები

სა და 

ინფრასტრუქ

ტურის 

სამინისტრო 

2020 წელი 
2286840 

ლარი 
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საბავშვო ბაღის 

პროექტირება/მშ

ენებლობა. 

(კახეთი)  

2.1.1.25 

მარნეულის 

მუნიციპალიტე

ტის სოფელ 

ცოფში 150 

ბავშვიანი 

საჯარო სკოლის 

პროექტირება/მშ

ენებლობა  

2.1.1.25  

საქართველოს 

მუნიციპალუ

რი 

განვითარების 

ფონდი 

საქართველოს 

მუნიციპალური 

განვითარების 

ფონდი 

რეგიონული 

განვითარები

სა და 

ინფრასტრუქ

ტურის 

სამინისტრო 

2020 წელი 
2395943 

ლარი 
     

2.1.1.26 

ქ. წალკის 90 

მოსწავლეზე 

გათვლილი №1 

საჯარო სკოლის 

პროექტირება/მშ

ენებლობა 

2.1.1.26  

საქართველოს 

მუნიციპალუ

რი 

განვითარების 

ფონდი 

საქართველოს 

მუნიციპალური 

განვითარების 

ფონდი 

რეგიონული 

განვითარები

სა და 

ინფრასტრუქ

ტურის 

სამინისტრო 

2020 წელი 
1782350 

ლარი 
     

2.1.1.27 

სოფელ ქვემო 

ბოლნისში 60 

ბავშვიანი №1 

საჯარო სკოლის 

პროექტირება/მშ

ენებლობა 

(ზვარეთის 

საბაზო) 

2.1.1.27  

საქართველოს 

მუნიციპალუ

რი 

განვითარების 

ფონდი 

საქართველოს 

მუნიციპალური 

განვითარების 

ფონდი 

რეგიონული 

განვითარები

სა და 

ინფრასტრუქ

ტურის 

სამინისტრო 

2020 წელი 
1087487 

ლარი 
     

2.1.1.28 

ახმეტის 

მუნიციპალიტე

ტში სოფ. 

დუისის 

(შერწყმული 

წინუბნის) ერთი 

ხელშეკრულები

ს ფარგლებში 

Design-Build 

მეთოდით 90 

მოსწავლეზე 

გათვლილი 

საჯარო სკოლის 

პროექტირება და 

მშენებლობა  

2.1.1. 28  

საქართველოს 

მუნიციპალუ

რი 

განვითარების 

ფონდი 

საქართველოს 

მუნიციპალური 

განვითარების 

ფონდი 

რეგიონული 

განვითარები

სა და 

ინფრასტრუქ

ტურის 

სამინისტრო 

2020 წელი 
2008000 

ლარი 
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2.1.1.29 

მარნეულის 

მუნიციპალიტე

ტი ს სოფელ 

ჩანახჩის ერთი 

ხელშეკრულები

ს ფარგლებში 

Design-Build 

მეთოდით 60 

მოსწავლეზე 

გათვლილი 

საჯარო სკოლის 

პრექტირება/მშენ

ე ბლობა  

2.1.1.29  

საქართველოს 

მუნიციპალუ

რი 

განვითარების 

ფონდი 

საქართველოს 

მუნიციპალური 

განვითარების 

ფონდი 

რეგიონული 

განვითარები

სა და 

ინფრასტრუქ

ტურის 

სამინისტრო 

2020 წელი 
1160000 

ლარი 
     

ამოცანა 2.1.2: 

(OBJECTIVE1.1): 

 

ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა 

აქტივობა (Activity) 

აქტივობის შედეგის 

ინდიკატორი (Output 

Indicator)  

დადასტურებ

ის წყარო 

პასუხისმგებელ

ი უწყება 

პარტნიორ

ი უწყება 

შესრულები

ს ვადა 

ბიუჯეტ

ი 

დაფინანსების წყარო 

სახელმწი

ფო 

ბიუჯეტი 

სხვა 

დეფიციტი 
ოდ

ენო

ბა 

კოდი 
ოდენ

ობა 

ორგან

იზაცი

ა 

2.1.2.

1 

სოციალური 

პროგრამით 

სარგებლობა 

2.1.2.1 

მოსარგებლე 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა, 

გაცემული თანხა 

პროგრამით 

მოსარგებლეთ

ა სია 

კახეთის 

რეგიონის 

მუნიციპალ 

იტეტების 

მერიები 

 2020 წელი       

2.1.2.

2 

სოციალურად 

დაუცველი 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელი 

ოჯახების 

დახმარება 

2.1.2.2 

მოსარგებლე 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

ბენეფიციართა  

უკუკავშირი 

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალი

ტეტის მერია 

 2020 წელი       

2.1.2.

3 

საინფორმაციო 

ხასიათის 

შეხვედრების 

2.1.2.3  

(1) 

შეხვედრების 

რაოდენობა და 

მასშტაბი 

ინფორმაცია 

პროგრამის 

შესახებ 

ქ. თბილისის 

საკრებულო 

არასამთავ

რობო 

ორგანიზა

2020 წელი       
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ორგანიზება,   

ქალაქის 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებულ

ი სოციალური 

პროგრამებისა და 

სერვისების 

გაცნობის მიზნით 

2.1.2.3 

(2) 

სერვისებით 

პოტენციურად 

მოსარგებლე 

ადამიანთა 

რაოდენობა 

ციები  

2.1.2.

4 

სოციალური 

პროგრამების 

გაცნობის მიზნით, 

საინფორმაციო 

შეხვედრების 

ჩატარება 

ეთნიკური 

უმცირესობებით 

დასახლებული 

რეგიონების 

მუნიციპალიტეტებ

ში ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენლებთ

ან 

 

2.1.2.4  

 მინიმუმ 2 

საინფორმაციო 

შეხვედრა 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

 

 

შეხვედრის 

ჩანაწერი 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიები

დან  

დევნილთა, 

შრომის, 

ჯანმრთელობის

ა და 

სოციალური 

დაცვის 

სამინისტრო 

 

 2020 წელი 

ადმინის

ტრაციუ

ლი 

რესურსი 

     

2.1.2.

5 

დმანისის, წალკისა 

და  თეთრიწყაროს 

მუნიციპალიტეტში 

სოციალური 

უზრუნველყოფის 

2020 წლის 

პროგრამის 

განხორციელება 

(ფულადი და 

არაფულადი 

სოციალური 

დახმარებები, 

ჯილდოები და 

სტიპენდიები 

 

თეთრიწყაროს 

მუნიციპალპიტეტშ

2.1.2.5 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა; 

 

გაცემული 

დახმარება, 

ჯილდო, 

სტიპენდია 

დმანისის, 

თეთრიწყაროსა 

და წალკის 

მუნიციპალიტე

ტების მერიები 

 2020 წელი       
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ი  პროფესიული 

განვითარების 

განათლების 

ხელშეწყობისა და 

ადგილობრივი 

სათემო 

ჯგუფების/ორგანი

ზაციების 

სოციალური 

ინიციატივების 

მხარდაჭერის 2020 

წლის პროგრამის 

განხორციელება 

სექტორული პრიორიტეტი 3 ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და სახელმწიფო ენის ცოდნის გაუმჯობესება 

მიზანი3.1 

(GOAL1): 

სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენელთათვის მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

(SDGs) კავშირი: ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ამოცანა3.1.1: 

(OBJECTIVE1.1): 

სკოლამდელი განათლების პროგრამის შემუშავება, სასწავლო რესურსების მოდელების შექმნა, აღმზრდელ-მასწავლებელთა და ადმინისტრაციული 

პერსონალის პროფესიული განვითარების პროგრამების მომზადება 

აქტივობა (Activity) 

აქტივობის შედეგის 

ინდიკატორი (Output 

Indicator)  

დადასტურებ

ის წყარო 

პასუხისმგებელ

ი უწყება 

პარტნიორ

ი უწყება 

შესრულები

ს ვადა 

ბიუჯეტ

ი 

დაფინანსების წყარო 

სახელმწი

ფო 

ბიუჯეტი 

სხვა 

დეფიციტი 
ოდ

ენო

ბა 

კოდი 
ოდენ

ობა 

ორგან

იზაცი

ა 

3.1.1.

1 

წალკისა და 

გარდაბნის 

მუნიციპალიტეტებ

ში ახალი ბაგა-

ბაღების 

მშენებლობა 

 

3.1.1.1 

(1) 

 

 

 

მასწავლებლების 

რაოდენობა  

აშენებული 

ინფრასტრუ

ქტურა 

გარდაბის, 

წალკისა და 

მარნეულის 

მუნიციპალიტე

ტების მერიები 

 2020 წელი       

3.1.1.1 

(2) 

აღსაზრდელების 

რაოდენობა  
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მარნეულის 

მუნიციპალიტეტშ

ი სასკოლო 

მზაობის  

ცენტრების 

მშენებლობა 

3.1.1.

2 

პროფესიული 

განათლების 

კურსების 

განხორციელება 

3.1.1.2 

კურსების 

რაოდენობა; 

 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

 

მარნეულის 

მუნიციპალიტე

ტის მერია 

 2020 წელი       

მიზანი 3.2: 

(GOAL1): 

ხარისხიანი ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა როგორც სახელმწიფო,  ისე მშობლიურ 

ენებზე მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

(SDGs) კავშირი: ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ამოცანა 3.2.1: 

(OBJECTIVE1.1): 

ეროვნული სასწავლო გეგმისა და საგანმანათლებლო რესურსების გაუმჯობესება-განვითარება ხარისხიანი ორენოვანი განათლების დანერგვის 

ხელშესაწყობად 

აქტივობა (Activity) 

აქტივობის შედეგის 

ინდიკატორი (Output 

Indicator)  

დადასტურებ

ის წყარო 

პასუხისმგებელ

ი უწყება 

პარტნიორ

იუწყება 

შესრულები

სვადა 

ბიუჯეტ

ი 

დაფინანსების წყარო 

სახელმწი

ფო 

ბიუჯეტი 

სხვა 

დეფიციტი 
ოდ

ენო

ბა 

კოდი 
ოდენ

ობა 

ორგან

იზაცი

ა 

3.2.1.

1 

ეთნიკურად 

ქართველი და 

არაქართულენოვან

ი ბავშვების 

ინტეგრირებული 

სწავლება 

3.2.1.1 

სახელმწიფო ენაზე 

მომზადებული 

აღსაზრდელების 

რაოდენობა 

 

დმანისის 

მუნიციპალიტე

ტის მერია 

 2020 წელი       

3.2.1.

2 

დმანისის N1 

საბავშვო ბაღში 

სახელმწიფო ენის 

შემსწავლელი 

ხელშემწყობი 

პროექტის 

განხორციელება 

3.2.1.2 

ბენეფიციარ 

ბავშვთა 

რაოდენობა 

 

დანერგილი 

სპეციალურ

ი 

პროგრამის 

მოდული 

გადამზადე

ბული 

დმანისის 

მუნიციპალიტე

ტის მერია 

საბავშვო 

ბაღის 

ადმინის

ტრაცია 

2020 წელი       
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სპეციალური 

პროგრამით, 

რომელიც 

ითვალისწინებს 

ყოველდღიურ 

დამატებით 

სწავლებას 

მასწავლებ

ლები 

3.2.1.

3 

ეროვნული 

სასწავლო 

ოლიმპიადების 

ჩატარება სომხურ, 

რუსულ და  

აზერბაიჯანულ 

ენებზე  

 

3.2.1.3 

არაქართულენოვან

ი 

ზოგადსაგანმანათ

ლებლო 

დაწესებულებების 

იმ  მოსწავლეთა 

რაოდენობა, 

რომლებიც 

მონაწილეობენ 

ეროვნული 

სასწავლო 

ოლიმპიადის 

საგანში „ქართული 

ენა 

არაქართულენოვან

ი 

ზოგადსაგანმანათ

ლებლო 

დაწესებულების 

მოსწავლეებისათვი

ს“  

 

სსიპ 

შეფასებისა და 

გამოცდების 

ეროვნული 

ცენტრის 

ანგარიში/ 

სტატისტიკა 

სსიპ შეფასებისა 

და გამოცდების 

ეროვნული 

ცენტრი 

 2020 წელი       

ამოცანა 3.2.2: 

(OBJECTIVE1.1): 

არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა 

აქტივობა(Activity) 

აქტივობის შედეგის 

ინდიკატორი (Output 

Indicator)  

დადასტურებ

ის წყარო 

პასუხისმგებელ

ი უწყება 

პარტნიორ

იუწყება 

შესრულები

ს ვადა 

ბიუჯეტ

ი 

დაფინანსების წყარო 

სახელმწი

ფო 

ბიუჯეტი 

სხვა 

დეფიციტი 
ოდ

ენო

ბა 

კოდი 
ოდენ

ობა 

ორგან

იზაცი

ა 
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3.2.2.

1 

გამოცდის/ტესტირ

ების 

უზრუნველყოფა 

არაქართულენოვან

ი სკოლების 

მასწავლებელთა 

საგნობრივი და 

პროფესიული 

კომპეტენციების 

დასადასტურებლა

დ რუსულ, 

სომხურ და 

აზერბაიჯანულ 

ენებზე 

3.2.2.1 

(1) 

 

ტესტირებაში 

მონაწილე იმ პირთა 

რაოდენობა, 

რომელთაც 

დაადასტურეს 

საგნობრივი 

კომპეტენცია  

რუსულ, სომხურ ან 

აზერბაიჯანულ 

ენაზე  

 

სსიპ 

შეფასებისა და 

გამოცდების 

ეროვნული 

ცენტრის 

ანგარიში/სტა

ტისტიკა; 

 

შედეგის 

დამადასტურე

ბელი საბუთი 

საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო 

 2020 წელი       

3.2.2.1 

(2) 

იმ პირთა 

რაოდენობა, 

რომელთაც 

წარმატებით 

დაძლიეს საგნის 

გამოცდა  რუსულ, 

სომხურ ან 

აზერბაიჯანულ 

ენაზე 

გაცემული 

სერტიფიკა

ტები 

საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა 

და სპორტის 

სამინისტრო 

        

მიზანი 3.3: 

(GOAL1): 

უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა 

მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

(SDGs) კავშირი: ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ამოცანა 3.3.1: 

(OBJECTIVE1.1): 

საშეღავათო პოლიტიკის უზრუნველყოფა და მხარდაჭერა 

აქტივობა (Activity) 

აქტივობის შედეგის 

ინდიკატორი (Output 

Indicator)  

დადასტურებ

ის წყარო 

პასუხისმგებელი 

უწყება 

პარტნიო

რი 

უწყება 

შესრულები

ს ვადა 

ბიუჯეტ

ი 

დაფინანსების წყარო 

სახელმწი

ფო 

ბიუჯეტი 

სხვა 

დეფიციტი 

ოდ

ენო
კოდი 

ოდენ

ობა 

ორგან

იზაცი



 

46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბა ა 

3.3.1.

1 

პროექტის 1+4: 

სტაჟირების 

პროგრამის, 

უმაღლესი და 

პროფესიული 

განათლების 

ხელმისაწვდომობი

ს კუთხით 

არსებული 

შესაძლებლობების 

შესახებ 

ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობა 

თანატოლ-

განმანათლებელთა 

გადამზადება (TOT 

ტრენინგის 

ჩატარება) 

3.3.1.2 

(1) 

გადამზადებულ 

თანატოლგანმანათ

ლებელთა 

რაოდენობა; 

 

გაცემული 

სერტიფიკა

ტების 

რაოდენობა 

შერიგებისა და 

სამოქალაქო 

თანასწორობის 

საკითხებში 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

მინისტრის 

აპარატი 

 

საქართვე

ლოს 

განათლე

ბის, 

მეცნიერე

ბის, 

კულტურ

ისა და 

სპორტის 

სამინისტ

რო 

 

საქართვე

ლოს 

გაეროს 

ასოციაცი

ა 

2020 წელი       

3.3.1.

2 

პროექტის:„1+4 

სტაჟირების 

პროგრამის, 

უმაღლესი და 

პროფესიული 

განათლების 

ხელმისაწვდომობი

ს კუთხით 

არსებული 

შესაძლებლობების 

შესახებ 

ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობა

“ - განხორციელება 

3.3.1.2 

 

შეხვედრების 

რაოდენობა; 

 

მონაწილეთა 

რაოდენობა; 

შეხვედრების 

არეალი; 

ჩატარებულ

ი 

შეხვედრები

ს 

საფუძველზ

ე დაწერილი 

საინფორმაც

იო მასალა 

შერიგებისა და 

სამოქალაქო 

თანასწორობის 

საკითხებში 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

მინისტრის 

აპარატი 

 

საქართვე

ლოს 

განათლე

ბის, 

მეცნიერე

ბის, 

კულტურ

ისა და 

სპორტის

სამინისტ

რო 

 

საქართვე

ლოს 

გაეროს 

ასოციაცი

ა 

2020 წელი       

3.3.1.

3 

,,1+4 პროგრამის“ 

განხორციელება 

3.3.1.3 

(1) 

ჩარიცხულ 

სტუდენტთა 

რაოდენობა 

ჩარიცხულ 

სტუდენტთ

ა სია; 

ლექციებზე 

სტუდენტებ

სსიპ დავით 

აღმაშენებლის 

სახელობის 

ეროვნული 

თავდაცვის 

 2020 წელი       
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ის 

დასწრება; 

შეფასების 

დამადასტუ

რებელი 

ცნობა 

საგნების 

მიხედვით 

აკადემია 

3.3.1.

4 

საინფორმაციო 

შეხვედრების 

ჩატარება 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადეგენელ

ი 

მოსწავლეებისთვ

ის ქართულ ენაში 

მომზადების (1+4) 

პროგრამის 

შესახებ, სამცხე-

ჯავახეთისა და 

ქვემო ქართლის 

რეგიონში 

3.3.1.4 

(1) 

ჩატარებული 

შეხვედრების 

რაოდენობა 

მიწოდებუ

ლი 

ინფორმაცია 

და 

მასალები 

სსიპ დავით 

აღმაშენებლის 

სახელობის 

ეროვნული 

თავდაცვის 

აკადემია 

 
2020 წლის I-

II კვარტალი 
      

3.3.1.4 

(2) 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

3.3.1.

5 

ერთიან ეროვნულ 

გამოცდებზე 

ზოგადი უნარების  

ტესტირების 

უზრუნველყოფა 

აზერბაიჯანულ, 

სომხურ და  

რუსულ ენებზე; 

 

 ქართულ ენაში 

მომზადების 

საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე 

ჩარიცხვისთვის 

აუცილებელი 

ერთიანი 

ეროვნული 

გამოცდების 

3.3.1.5 

იმ აპლიკანტთა 

რაოდენობა, 

რომელთაც 

რეგისტრაციისას 

მიუთითეს ზოგადი 

უნარები სომხურ, 

რუსულ და 

აზერბაიჯანულ 

ენებზე  ან ოსურ,  

აფხაზურ ენაზე 

ჩაბარებულ

ი ტესტები 

სსიპ - შეფასებისა 

და გამოცდების 

ეროვნული 

ცენტრი 

 2020 წელი       
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მხოლოდ 

აზერბაიჯანულ ან 

სომხურ ენაზე 

ზოგადი უნარების 

გამოცდის, ან 

ოსური ან 

აფხაზური ენის 

გამოცდის 

ჩატარების 

უზრუნველყოფა 

 

 

3.3.1.

6 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენლების

თვის უმაღლესი 

განათლების 

ხელმისაწვდომობი

ს გაუმჯობესების 

მიზნით, მათთვის 

გამოცდების 

შესახებ 

ინფორმაციის 

მიწოდება (ღია 

კარის დღეების 

ორგანიზება)  

 

3.3.1.6 

საინფორმაციო 

შეხვედრების 

რაოდენობა; 

 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

მიწოდებუ

ლი 

ინფორმაცია 

და 

მასალები 

სსიპ - შეფასებისა 

და გამოცდების 

ეროვნული 

ცენტრი 

 2020 წელი       

მიზანი 3.4: 

(GOAL1): 

პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების უზრუნველყოფა 

მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

(SDGs) კავშირი: ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ამოცანა 3.4.1: 

(OBJECTIVE1.1): 

პროფესიულ სასწავლებლებში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა მონაწილეობის გაუმჯობესება, აგრეთვე ზრდასრული მოსახლეობისათვის 

სახელმწიფო ენის სწავლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 

აქტივობა (Activity) 
აქტივობის შედეგის 

ინდიკატორი (Output Indicator)  

დადასტურებ

ის წყარო 

პასუხისმგებელ

ი უწყება 

პარტნიორ

ი უწყება 

შესრულები

ს ვადა 

ბიუჯეტ

ი 

დაფინანსების წყარო 

სახელმწი

ფო 

ბიუჯეტი 

სხვა 
დეფიციტი 

ოდ კოდი ოდენ ორგან
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ენო

ბა 

ობა იზაცი

ა 

3.4.1.

1 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

ზრდასრული 

წარმომადგენლები

სათვის ენობრივი 

ბარიერის 

დაძლევის 

მიზნით, ქართული 

ენის შემსწავლელი 

კურსების შექმნა 

3.4.1.1 

მსმენელთა 

რაოდენობა 

 

სასწავლო 

კურსის 

მოდული 

ქ. თბილისის 

საკრებულო 

,,თბილისი

ს 

მეგობრობ

ის სახლი“ 

2020 წელი       

3.4.1.

2 

არაქართულენოვან

ი 

მსჯავრდებულები

სათვის 

სახელმწიფო ენის 

სასწავლო კურსის 

უზრუნველყოფა 

3.4.1.2 

ქართული ენის 

სწავლების 

პროცესში ჩართულ 

მსჯავრდებულთა 

რაოდენობა 

სსიპ 

„მსჯავრდებ

ულთა 

პროფესიულ

ი 

მომზადებისა 

და 

გადამზადები

ს ცენტრის“ 

ადმინისტრა

ციული 

მონაცემები 

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტროს 

სსიპ 

„მსჯავრდებულ

თა 

პროფესიული 

მომზადებისა 

და 

გადამზადების 

ცენტრი“ 

 2020 წელი 

ადმინის

ტრაციუ

ლი 

ბიუჯეტ

ი 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ეთნიკური 

უმცირესობებისათ

3.4.1.3 

(1) 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენლებისა

თვის პროფესიულ 

განათლებაზე 

ხელმისაწვდომობის 

გაუმჯობესება 

(ეთნიკური 

უმცირესობებით 

დასახლებულ) 

მუნიციპალიტეტში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

განათლების, 

მეცნიერების 

კულტურისა 

და სპორტის 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

 

 

 

 

 

 

 

სსიპ 

საგამანათ

ლებლო 

და 

სამეცნიერ

ო 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 წლის 

მე-4 

კვარტალი 

 

4.680.000 

ლარი  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.68

0.00

0 

 

 

32070

2 

 

 

სსიპ 

საგანმ

ანათ

ლებლ

ო და 

სამეც

ნიერ

ო 

ინფრა

სტრუ

ქტურ

ის 

განვი
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3.4.1.

3 

ვის პროფესიულ 

განათლებაზე 

ხელმისწავდომობი

ს გაუმჯობესების 

მიზნით 

სპეციალური 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების 

განხორციელება 

სამინისტროს 

ანგარიში 

სამინისტრო ინფრასტრ

უქტურის 

განვითარე

ბის 

სააგენტო 

თარე

ბის 

სააგენ

ტო 

3.4.1.3 

(2) 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენლები 

პროფესიულ 

საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე 

ირიცხებიან  

სომხურ, რუსულ  

და აზერბაიჯანულ 

ენებზე გავლილი 

პროფესიული 

ტესტირების 

საფუძველზე 

ჩარიცხუ

ლ პირთა 

რაოდენ

ობის 

მიხედვი

თ 

 

  

სსიპ 

შეფას

ებისა 

და 

გამოც

დების 

ეროვნ

ული 

ცენტ

რი 

 

3.4.1.3 

(3) 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

რაოდენობა, 

რომელთაც 

პროფესიულ 

საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე 

სწავლის დროს 

გაიარეს ქართული 

ენის მოდული 

320

301 
 

განათ

ლები

ს, 

მეცნი

ერები

ს, 

კულ

ტური

სა და 

სპორ

ტის 

სამინ

ისტრ

ო 

 

3.4.1.

4 

 

სახელმწიფო ენის 

სწავლების 

პროგრამის 

ფარგლებში 

ეთნიკურ 

უმცირესობათა 

გადამზადება 

 

3.4.1.4 3500 მსმენელი 

მსმენელთა 

სტატისტიკუ

რი 

მონაცემები; 

სიები 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო; 

 

ზ. ჟვანიას 

სახელობის 

სახელმწიფო 

ადმინისტრირე

 2020 წელი       
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ბის სკოლა 

3.4.1.

5 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელთა

თვის ქართული 

ენის უფასო 

კურსების 

უზრუნველყოფა 

ა(ა)იპ „აჭარის 

განათლების 

ფონდის“ 

მხარდაჭერით 

თანამშრომლობის 

მემორანდუმის 

ფარგლებში (2020 

წელს დაგეგმილია 

მემორანდუმის 

გაფორმება 

მეგობრობის 

სახლსა და 

აღნიშნულ ფონდს 

შორის) 

 

3.4.1.5 

კურსებში 

მონაწილეთა  

რაოდენობა 

ღონისძიებ

ების 

გაშუქება;  

მომზადებუ

ლი 

ანგარიშები 

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტე

ტის მერია  

ააიპ 

აჭარის 

განათლებ

ის ფონდი 

2020 წელი       

სექტორული პრიორიტეტი 4 ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურის შენარჩუნება და ტოლერანტული გარემოს წახალისება 

მიზანი 4.1: 

(GOAL1): 

კულტურის პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციელებაში ეთნიკური უმცირესობების როლისა და 

მნიშვნელობის ასახვა 

 
მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

(SDGs) კავშირი: ----- 

 
ამოცანა 4.1.1: 

(OBJECTIVE1.1): 

ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურის შენარჩუნებისაკენ მიმართული საქმიანობის გაუმჯობესება; კოორდინაციის უზრუნველყოფა რეგიონულ და 

ადგილობრივ ერთეულებთან 
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აქტივობა(Activity) 

აქტივობის შედეგის 

ინდიკატორი (Output 

Indicator)  

დადასტურებ

ის წყარო 

პასუხისმგებელ

ი უწყება 

პარტნიორ

ი უწყება 

შესრულები

ს ვადა 

ბიუჯეტ

ი 

დაფინანსების წყარო 

სახელმწი

ფო 

ბიუჯეტი 

სხვა 

დეფიციტი 
ოდ

ენო

ბა 

კოდი 
ოდენ

ობა 

ორგან

იზაცი

ა 

4.1.1.

1 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენლებ

ის სახალხო და 

რელიგიური 

დღესასწაულების 

აღნიშვნა 

4.1.1.1 

დღესასწაულების 

რაოდენობა; 

მოქალაქეთა 

ჩართულობა 

მედიაში 

გაშუქება 

კახეთის 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის -

გუბერნატორის 

ადმინისტრა 

ცია, 

ადგილობრივი 

თვითმმართ 

ველობის 

ორგანოები 

 2020 წელი       

4.1.1.

2 

ქართულ სახალხო 

დღესასწაულების 

აღნიშვნაში 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენლები

ს  მონაწილეობა 

4.1.1.2 

დღესასწაულების 

რაოდენობა; 

 

მოქალაქეთა 

ჩართულობა 

მედიაში 

გაშუქება 

კახეთის 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის  

ადმინისტრა 

ცია, 

ადგილობრივი 

თვითმმართ 

ველობის 

ორგანოები 

 2020 წელი       

4.1.1.

3  

ააიპ „დმანისის 

კულტურისა დ 

ხელოვნების 

ცენტრთან“ 

არსებულ წრეებში 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენლები

ს ჩართვა 

4.1.1.3 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

 

 

მონაწილეთ

ა სია 

დმანისის 

მუნიციპალიტე

ტის მერია 

 2020 წელი       

4.1.1.

4 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელ 

საზოგადო 

4.1.1.4 

მონაწილეთა 

რაოდენობა; 

 

გამოფენის 

ნამუშევრებ

ი; 

ღონისძიებე

 რუსთავის, 

გარდაბნისა და 

მარნეულის 

მუნიციპალიტე

 2020 წელი       
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მოღვაწეების 

იუბილეების 

აღნიშვნა 

/ლიტერატურული 

საღამოები / 

კულტურული 

საერთაშორისო, 

საგანმანათლებლო 

ღონისძიებების 

მოწყობა 

/ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელი 

ნორჩი მხატვრების 

გამოფენების 

მოწყობა 

დაგეგმილი და 

განხორციელებული 

ღონისძიებების 

რაოდენობა 

ბის 

გაშუქება 

მედიაში 

ტების მერიები 

 

4.1.1.

5 

თავდაცვის 

ძალების სამხედრო 

ქვედანაყოფებში 

კულტურული 

მრავალფეროვნები

ს თემატიკის 

შესახებ 

ცნობიერების 

ამაღლების მიზნით 

ღონისძიებების 

გამართვა 

4.1.1.5 

გადამზადებული 

სამეთაურო 

რგოლის 

წარმომადგენლების 

რაოდენობა; 

ჩატარებული 

ტრენინგების 

რაოდენობა 

ღონისძიებე

ბის 

გაშუქება;  

მომზადებუ

ლი 

ანგარიშები 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

 2020 წელი       

4.1.1.

6 

თავდაცვის 

სამინისტროს 

პოლიტიკის 

დოკუმენტებში 

მრავალფეროვნები

ს თემების 

ინტეგრირება 

4.1.1.6 

შექმნილ ან 

განახლებულ 

პოლიტიკურ 

დოკუმენტებში 

მრავალფეროვნების 

თემები 

გამოკვეთილია 

შემუშავებუ

ლი 

დოკუმენტე

ბი 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

 2020 წელი       

4.1.1.

7 

საზოგადო 

მოღვაწეების, 

პოეტებისა და  

მწერლების 

იუბილეების 

აღნიშვნა, 

4.1.1.7 

ჩატარებული 

ღონისძიებებისა და 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

ღონისძიებე

ბის 

გაშუქება;  

მომზადებუ

ლი 

ანგარიშები 

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტე

ტის მერიის ააიპ 

ბათუმის 

კულტურის 

ცენტრი  

 2020 წელი       
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ლიტერატურული 

საღამოების 

მოწყობა, 

მოსწავლე-

ახალგაზრდობის 

ჩართულობა. 

გამოჩენილი 

მხატვრების 

იუბილეების 

აღნიშვნა და 

გამოფენების 

მოწყობა. აგრეთვე, 

ნორჩი მხატვრების 

ნახატების 

გამოფენის 

ხელშეწყობა 

„მეგობრობის 

სახლში“ 

4.1.1.

8 

ეთნიკურ 

უმცირესობათა 

სხვადასხვა 

სახალხო 

კულტურული და 

რელიგიური 

დღესასწაულების 

აღნიშვნა. ასევე, 

საქართველოს 

ტრადიციული 

სახალხო 

კულტურული და 

რელიგიური 

დღესასწაულების 

ორგანიზებაში 

ჩართულობა. 

 

4.1.1.8 
მონაწილეთა 

რაოდენობა 

მედიაში 

გაშუქება 

მუნიციპალიტე

ტის მერიის ააიპ 

ბათუმის 

კულტურის 

ცენტრი  

„მეგობრობის 

სახლი“ 

ქ. ბათუმის 

მუნიციპა

ლიტეტის 

მერია 

2020 წელი       

მიზანი:4.2 

(GOAL1): 

ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია 

მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

(SDGs) კავშირი: ----- 



 

55 
 

 
ამოცანა4.2.1: 

(OBJECTIVE1.1): 

 

ეთნიკურ უმცირესობათა მატერიალური და არამატერიალური კულტურული ფასეულობების დაცვა 

აქტივობა (Activity) 

აქტივობის შედეგის 

ინდიკატორი (Output 

Indicator)  

დადასტურებ

ისწყარო 

პასუხისმგებელ

ი უწყება 

პარტნიორ

ი უწყება 

შესრულები

სვადა 

ბიუჯეტ

ი 

დაფინანსების წყარო 

სახელმწი

ფო 

ბიუჯეტი 

სხვა 

დეფიციტი 
ოდ

ენო

ბა 

კოდი 
ოდენ

ობა 

ორგან

იზაცი

ა 

4.2.1.

1 

არაქართულენოვან 

სკოლებში 

ეთნიკური 

უმცირესობისთვის 

წიგნადი ფონდით 

დახმარება 

4.2.1.1 

მოსწავლეების 

რაოდენობა, 

რომლებმაც 

ისარგებლეს 

წიგნადი ფონდით 

სკოლის 

ბიბლიოთეკა 

 

საქართველოს 

პარლამენტის 

ეროვნული 

ბიბლიოთეკა 

 2020 წელი     სპებ ადმ. ხარჯ. 

4.2.1.

2 

ფოტოგამოფენა 

„მრავალეთნიკური 

საქართველო“ 

4.2.1.2 
დამსწრეთა 

რაოდენობა 

მედიაში 

გაშუქება 

საქართველოს 

პარლამენტის 

ეროვნული 

ბიბლიოთეკა 

 2020 წელი     
სპებ 

 

ადმ. ხარჯ. 

4.2.1.

3 

საქართველოში 

მცხოვრები 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

მოსწავლეებისთვის  

საგანმანათლებლო 

ექსკურსიების 

გამართვა 

ეროვნულ 

ბიბლიოთეკაში 

4.2.1.3 

 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

მონაწილეთა 

სია 

საქართველოს 

პარლამენტის 

ეროვნული 

ბიბლიოთეკა 

 2020 წელი     

სპებ 

 

ადმ. ხარჯ. 

4.2.1.

4 

ეთნიკურ 

უმცირესობათა 

არამატერიალურ

ი კულტურის 

დაცვისა და  

შენარჩუნების 

მიზნით 

თვალსაჩინო 

წარმომადგენლებ

4.2.1.4 
ღონისძიებათა 

რაოდენობა 

მედიაში 

გაშუქება; 

ღონისძიებები

ს მასალები 

თბილისის 

საკრებულო 
 2020 წელი       
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ის შესახებ 

მნიშვნელოვანი 

ღონისძიებების 

ჩატარება,  

გამოფენების 

მოწყობა 

4.2.1.

5 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

სახალხო 

დღესასწაულების  

„ავასობა“ (წალკა)  

„ნოვრუზ ბაირამი“ 

აღნიშვნა; 

ტოლერანტობის 

საერთაშორისო 

დღის აღნიშვნა; 

4.2.1.5 
მონაწილეთა 

რაოდენობა 

გამოყოფილ

ი რესურსი; 

მედიაში 

გაშუქება 

რუსთავის 

მერია,  

წალკის,   

მარნეულის,  

გარდაბანისა და 

დმანისის 

მუნიციპალიტე

ტების მერიები 

 2020 წელი       

4.2.1.

6 

ტოლერანტობისა

დმი მიძღვნილი 

კულტურულ-

საგანმანათლებლ

ო ღონისძიებების 

გამართვა 

4.2.1.6 

მონაწილეთა 

რაოდენობა; 

განხორციელებულ

ი აქტივობები 

მერიის 

ანგარიშები; 

მედიაში 

გაშუქება 

 

წალკისა და 

დმანისის 

მუნიციპალიტე

ტების მერიები 

 2020 წელი       

4.2.1.

7 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელთა 

კულტურის 

შენარჩუნებისა და 

განვითარების 

ხელშეწყობა 

ეთნიკურ 

უმცირესობათა 

კულტურულ-

შემეცნებითი 

საინფორმაციო 

ხასიათის 

შეხვედრების/დისკ

უსიების 

ორგანიზება 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

 

მონაწილეთა 

რაოდენობა; 

განხორციელებულ

ი 

შეხვედრები/დისკუ

სიები 

აქტივობები

ს 

ანგარიშები; 

მედიაში 

გაშუქება 

 

 

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტე

ტის მერიის ააიპ 

ბათუმის 

კულტურის 

ცენტრი  

„მეგობრობის 

სახლი“ 

 2020 წელი       
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კულტურის 

წარმოჩენა/ღონისძი

ებების წახალისება 

 

 



 

58 
 

მიზანი 4.3: 

(GOAL1): 

კულტურული მრავალფეროვნების წახალისება 

მდგრადი განვითარების მიზნებთან 

(SDGs) კავშირი: ----- 

 
ამოცანა4.3.1: 

(OBJECTIVE3.1): 

 

კულტურათაშორისი დიალოგის განვითარება 

აქტივობა (Activity) 

აქტივობის შედეგის 

ინდიკატორი (Output 

Indicator)  

დადასტურებ

ის წყარო 

პასუხისმგებელ

ი უწყება 

პარტნიორ

ი უწყება 

შესრულები

ს ვადა 

ბიუჯეტ

ი 

დაფინანსების წყარო 

სახელმწი

ფო 

ბიუჯეტი 

სხვა 

დეფიციტი 
ოდ

ენო

ბა 

კოდი 
ოდენ

ობა 

ორგან

იზაცი

ა 

4.3.1.

1 

ტოლერანტობის 

საერთაშორისო 

დღისადმი 

მიძღვნილი 

ღონისძიებების 

ჩატარება 

4.3.1.1 

ჩატარებული 

ღონისძიებები; 

 

მონაწილეთა/დამსწ

რეთა  რაოდენობა; 

 

 

მედიაში 

გაშუქება 

შერიგებისა და 

სამოქალაქო 

თანასწორობის 

საკითხებში 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

მინისტრის 

აპარატი 

დონორი 

ორგანი

ზაცია 

2020 წელი       

4.3.1.

2 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელი 

მასწავლებლებისთვ

ის ევროპულ და 

ევროატლანტიკურ 

სტრუქტურებში 

ინტეგრაციის 

საკითხებზე 

ცნობიერების 

ამაღლების მიზნით 

ქ. ბრიუსელში 

სასწავლო ვიზიტის 

გამართვა 

4.3.1.2 

(1) 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

სსიპ-ის 

საინფორმაცი

ო ცენტრი 

ნატოსა და 

ევროკავშირის 

შესახებ 2020 

წლის 

საქმიანობის 

ანგარიში 

(გამოქვეყნდებ

ა ცენტრის 

ოფიციალურ 

ვებ-გვერდზე); 

პროექტის 

განხორციე

სსიპ 

საინფორმაციო 

ცენტრი ნატოსა 

და 

ევროკავშირის 

შესახებ;  

 

შერიგებისა და 

სამოქალაქო 

თანასწორობის 

საკითხებში 

სახელმწიფო 

მინისტრის 

აპარატი 

 

 

 

 

 

 

 

2020 წელი 
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ლების 

შესახებ 

ინფორმაცია 

გამოქვეყნდ

ება ცენტრის 

ოფიციალუ

რ ვებ-

გვერდზე: 

www.infocen

ter.gov.ge 

4.3.1.2 

(2) 

განხილული 

საკითხები 

პროექტის 

განხორციე

ლების 

შესახებ 

ინფორმაცია 

გამოქვეყნდ

ება ცენტრის 

ოფიციალუ

რ ვებ-

გვერდზე: 

www.infocen

ter.gov.ge 

4.3.1.

3 

"მრგვალი 

მაგიდის" 

შეხვედრის 

ორგანიზება 

ეთნიკურ 

ქართველებსა და 

თბილისში 

მცხოვრებ 

არაქართულენოვა

ნ მოსახლეობას 

შორის.  

ერთობლივი 

პროექტის 

განხორციელება, 

რომლის 

ფარგლებშიც  

მონაწილეები  

4.3.1.3 

ღონისძიებების 

რაოდენობა და 

მასშტაბურობა 

საკრებულო

ს 

ანგარიშები; 

მედიაში 

გაშუქება 

ქ. თბილისის 

საკრებულო 
 2020 წელი       

http://www.infocenter.gov.ge/
http://www.infocenter.gov.ge/
http://www.infocenter.gov.ge/
http://www.infocenter.gov.ge/
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საკუთარ 

კულტურას 

წარმოაჩენენ  

4.3.1.

4 

ეთნო ფესტივალის 

გამართვა 
4.3.1.4 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

მედიაში 

გაშუქება; 

ღონოსძიები

ს პროგრამა 

დმანისის 

მუნიციპალიტე

ტის მერია 

 2020 წელი       

4.3.1.

5 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენლები

თ დასახლებულ 

რეგიონებში 

არსებული 

მუზეუმების 

გაძლიერება 

საგანმანათლებლო 

საქმიანობის 

კუთხით; 

 

 მუზეუმების 

თანამშრომელთა 

გადამზადების 

გზით 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების 

მომზადება 

4.3.1.5 

(1) 

მუზეუმების 

გადამზადებული 

თანამშრომლების 

რაოდენობა 

სსიპ 

კულტურული 

მემკვიდრეობ

ის 

ორგანიზაციე

ბის ანგარიში / 

სტატისტიკა 

 

საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო 

 2020 წელი       

4.3.1.5 

(2) 

მუზეუმების 

გადამზადებულ 

თანამშრომელთა 

მიერ 

შემუშავებული 

პროგრამების 

რაოდენობა 

4.3.1.

6 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენლებ

ისათვის 

მუზეუმების 

კოლექციებისა და 

მატერიალური 

და 

არამატერიალურ

ი მემკვიდრეობის 

დაცვის 

მიმართულებით 

გატარებული 

4.3.1.6 

ჩატარებული 

ტურებისა და 

მათში 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

სსიპ 

კულტურული 

მემკვიდრეობ

ის 

ორგანიზაციე

ბის ანგარიში / 

სტატისტიკა 

საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო 

 2020 წელი       
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ღონისძიებების  

გაცნობა 

ტურებისა და 

სპეციალური 

პროგრამების 

მეშვეობით 

4.3.1.

7 

პროექტ 

„მრავალფეროვანი 

საქართველოს“ 

ფარგლებში 

ლიტერატურულ-

მუსიკალური 

ღონისძიებების 

ორგანიზება ქვემო 

ქართლის, სამცხე-

ჯავახეთისა და 

კახეთის (პანკისის 

ხეობა) რეგიონების 

სოფლებში 

4.3.1.7 

ჩატარებული 

ღონისძიებების 

რაოდენობა 

სსიპ გ. 

ლეონიძის სახ. 

ლიტერატური

ს მუზეუმის 

ანგარიში/სტა

ტისტიკა 

საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო 

 2020 წელი 45 000 ლ.      

4.3.1.

8 

პროექტ „გაიცანი 

საქართველოს“ 

ფარგლებში 

ეთნიკური 

უმცირესობებისათ

ვის საქართველოს 

კულტურული 

ძეგლებისა და 

ღირშესანიშნავი 

ადგილების 

მონახულების 

ხელშეწყობა 

(ექსკურსიების/ტუ

რების ორგანიზება) 

4.3.1.8 

ექსკურსიებისა და 

ტურების 

რაოდენობა 

მედიაში 

გაშუქება 

ქ. ბათუმის 

მერიასთან 

არსებული 

„მეგობრობის 

სახლი“ 

 2020 წელი       

სახელმწიფო მინისტრის აპარატის კოორდინირებით სამთავრობო კომისიის საქმიანობა 

 

4.3.1.

9 

კომისიის 

სხდომების 

გამართვა 

4.3.1.9 

განხილული 

საკითხები; 

 

შესრულების 

ანგარიშები 

შერიგებისა და 

სამოქალაქო 

თანასწორობის 

სამთავრობ

ო 

კომისიის 

2020 წელი       
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წარმოდგენ

ილი 

რეკომენდა

ციები; 

 

მიღებული 

გადაწყვეტილებებ

ი 

საკითხებში 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

მინისტრის 

აპარატი 

წევრი 

უწყებები 

4.3.1.

10 

სამთავრობო 

კომისიის 

თემატური სამუშაო 

ჯგუფების 

შეხვედრების 

გამართვა 

4.3.1.10 

განხილული 

საკითხები; 

 

წარმოდგენ

ილი 

რეკომენდა

ციები; 

 

მიღებული 

გადაწყვეტილებებ

ი 

შესრულების 

ანგარიშები 

შერიგებისა და 

სამოქალაქო 

თანასწორობის 

საკითხებში 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

მინისტრის 

აპარატი 

 

სამთავრობ

ო 

კომისიის 

წევრი 

უწყებები 

2020 წელი       

4.3.1.

11 

ახალი სამოქალაქო 

თანასწორობისა და 

ინტეგრაციის 

სახელმწიფო 

პოლიტიკისა და 

სამოქმედო გეგმის 

შემუშავება 

 

4.3.1.11 

ჩატარებული 

შეხვედრების, 

ფოკუს-ჯგუფებისა 

და  

კონსულტაციების 

რაოდენობა 

დამტკიცებუ

ლი 

სტრატეგიისა 

და სამოქმედო 

გეგმის 

დოკუმენტი 

შერიგებისა და 

სამოქალაქო 

თანასწორობის 

საკითხებში 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

მინისტრის 

აპარატი 

საქართვე

ლოს 

გაეროს 

ასოციაცია; 

 

აშშ-ს 

საერთაშო

რისო 

განვითარე

ბის 

სააგენტო; 

 

საერთაშო

რისო 

ორგანიზა

ციები; 

 

ექსპერტებ

ი; 

 

2020 წელი       
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სამოქალაქ

ო 

საზოგადო

ების 

წარმომად

გენლები 

4.3.1.

12 

„სამოქალაქო 

თანასწორობისა და 

ინტეგრაციის 

სახელმწიფო 

სტრატეგიისა და 

2015-2018 წლების 

სამოქმედო გეგმის“ 

შუალედური 

შეფასების 

დოკუმენტის 

წარდგენა სახალხო 

დამცველთან 

არსებულ 

ეროვნულ 

უმცირესობათა 

საბჭოსთვის 

4.3.1.12 

მონაწილეთა 

რაოდენობა; 

 

განხილული 

საკითხების 

რაოდენობა; 

 

 

წარმოდგენ

ილი 

რეკომენდა

ციები; 

 

მიღებული 

გადაწყვეტილებები 

შეხვედრის 

მსვლელობის 

დაფიქსირება 

ფოტო/ვიდეო 

მასალით 

შერიგებისა და 

სამოქალაქო 

თანასწორობის 

საკითხებში 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

მინისტრის 

აპარატი 

საქართვე

ლოს 

გაეროს 

ასოციაცია; 

 

აშშ-ს 

საერთაშო

რისო 

განვითარე

ბის 

სააგენტო 

20-22 

თებერვალი, 

2020 წელი 

      

4.3.1.

13 

„სამოქალაქო 

თანასწორობისა და 

ინტეგრაციის 

სახელმწიფო 

სტრატეგიისა და 

2015-2020 წლების 

სამოქმედო გეგმის“ 

საბოლოო 

შეფასების 

დოკუმენტის 

მომზადება 

4.3.1.13 

ჩატარებული 

შეხვედრების/ 

ინტერვიუების 

რაოდენობა 

 

დოკუმენტის 

მომზადების 

პროცესში  

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

 

საბოლოო 

შეფასების 

დოკუმენტი 

შერიგებისა და 

სამოქალაქო 

თანასწორობის 

საკითხებში 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

მინისტრის 

აპარატი 

საქართვ

ელოს 

გაეროს 

ასოციაც

ია; 

 

აშშ-ს 

საერთაშ

ორისო 

განვითა

რების 

სააგენტ

ო  

2020 წელი       

4.3.1.

14 

 

სამთავრობო 

კომისიის 

სხდომებისა და 

4.3.1.14 

ჩატარებული 

შეხვედრებისა და 

განხილული 

საკითხების 

შეხვედრის 

მსვლელობი

ს 

დაფიქსირებ

შერიგებისა და 

სამოქალაქო 

თანასწორობის 

საკითხებში 

დარგობ

რივი 

სამინის

ტროები 

2020 წელი       
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შეხვედრების 

გამართვა 

 

 

 

რაოდენობა 

 

ა 

ფოტო/ვიდე

ო მასალით 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

მინისტრის 

აპარატი; 

 

სამთავრობო 

კომისია 

 

 

 


