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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 გაზომვადი ინდიკატორები პასუხისმგებელი უწყება შესრულების ვადა 

1.1.1.1დაბადების ან პირადობის მოწმობების არმქონე ან 

ხარვეზიანი დოკუმენტების მქონე პირებისათვის 

მოწმობების გასაცემად სათანადო ღონისძიებების 

გატარება, რაც უზრუნველყოფს მათ დოკუმენტირებას 

 გაცემული 

დოკუმენტაციის 

სახეობა/ტიპი და 

რაოდენობა; 

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტრო 

(სსიპ სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტო) 
 

წლის განმავლობაში 

1.1.1.2 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსთან არსებული ეროვნული უმცირესობების 

საკოორდინაციო საბჭოს ეფექტიანი მუშაობა 

 საბჭოს მიერ 

ორგანიზებული 

შეხვედრები, ანგარიშები, 

აქტივობები, 

იდენფიცირებული და 

მოგვარებული  

პრობლემების 

რაოდენობა; 

ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

2018-2020 

1.1.1.3 ქალაქ ბათუმში მოქმედი ეთნიკური 

ორგანიზაციებისათვის მუნიციპალური პროგრამების 

შესახებ პროეზენტაციების მოწყობა და ეთნიკურ 

უმცირესობათა ენებზე არსებული სახელმწიფო 

პროგრამების მიწოდება 

 ეთნიკურ უმცირესობათა 

მიერ მუნიციპალური 

პროგრამებით 

სარგებლობის მონაცემები; 

ჩატარებული 

პრეზენტაციების 

რაოდენობა 

ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერია 

წლის განმავლობაში 
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1.1.1.4 საქართველოში მრავალფეროვანი მემკვიდრეობის 

თემატური კვლევები, კერძოდ:  

 

„თრიალეთის ბერძნული ძეგლების' ინვენტარიზაცია 

 

"სამცხე-ჯავახეთის კათოლიკური ძეგლების" 

ინვენტერიზაცია 

 

პოლონური მემკვიდრეობის კომპლექსური კვლევა-

ინვენტარიზაციის დაწყება 

 გამოვლენილი 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

ობიექტები;  

 

 მომზადებული 

სააღრიცხვო ბარათები;  

 

 კულტურულიმემკვიდრე

ობის სტატუსის მინიჭება 

 

 კვლევების შედეგად 

შემუშავებული 

დოკუმენტაციის 

კულტურული 

მემკვიდრეობის ერთიან-

საინფორმაციო ბაზაში 

ატვირთვა მისი საჯარო 

ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფის 

მიზნით 

 

სსიპ საქართველოს 

კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტო 

 

საქართველოს კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო 

2018 წლის მარტი-

დეკემბერი 

1.1.1.5 მუდმივმოქმედი ექსპოზიცია ბოლნისში მცხოვრები 

ეთნიკური უმცირესობების შესახებ - ბოლნისის მუზეუმი 

 ბოლნისში მცხოვრები 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

კულტურისა და 

ტრადიციების გაცნობა 

ფართო 

საზოგადოებისათვის; 

სსიპ საქართველოს 

ეროვნული მუზეუმი 

 

საქართველოს კულტურისა 

და სპორტის სამინისტრო 

2018 წლის მაისი-ივნისი 
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1.1.1.6 საქართველოში არსებული ებრაული მატერიალური 

კულტურის ძეგლების  მოძიება და ექსპონირება მუზეუმში 

 ებრაული სათვისტომოს 

კულტურული 

ტრადიციების წარმოჩენა 

ფართო 

საზოგადოებისათვის; 

 

სსიპ დავით ბააზოვის 

სახელობის საქართველოს 

ებრაელთა და ქართულ-

ებრაულ ურთიერთობათა 

ისტორიის მუზეუმი 

 

საქართველოს კულტურისა 

და სპორტის სამინისტრო 

2018 წლის იანვარი-

დეკემბერი 

1.1.1.7 „მუზეუმი - მშვიდობის სივრცე -  კულტურათა 

დიალოგი“. მუზეუმში ებრაული და ქართული 

საზოგადოებრიობისა და ორგანიზაციების, 

შემოქმედებითი და სამეცნიერო სფეროების 

წარმომადგენელთა ტრადიციული შეხვედრების მოწყობა 

 ებრაული და ქართული 

საზოგადოებრიობის, 

ორგანიზაციების, 

შემოქმედებითი და 

სამეცნიერო სფეროების 

წარმომადგენლები 

(დაახლ. 3 000 ადამიანი) 

წლის განმავლობაში 15-20 

შეხვედრა) 

სსიპ დავით ბააზოვის 

სახელობის საქართველოს 

ებრაელთა და ქართულ-

ებრაულ ურთიერთობათა 

ისტორიის მუზეუმი, 

ქართველ და ებრაელ ხალხთა 

26-საუკუნოვანი მეგობრობის 

საზოგადოება და მსოფლიოს 

ქართველ და ებრაელ ქალთა 

ასოციაცია „ესთა“; 

 

საქართველოს კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო 

2018 წლის იანვარი-

დეკემბერი 

შუალედური მიზანი: 1.2 გენდერული მეინსტრიმინგი 

ამოცანა: 1.2.1 გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის აღმოფხვრის ხელშეწყობა 
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1.2.1.1 ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტებში შემავალ 

ქალთა ოთახებში - ტრენინგები ქალთა ეკონომიკურ 

გაძლიერებაზე, ქალთა ძალადობის შემცირებაზე და 

პრევენციაზე, ასევე მათ უფლებებზე და 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა 

ჩართულობაზე; მეწარმეობის ფორუმში ქვემო ქართლის 

რეგიონში მცხოვრები  ქალების ჩართულობა  

 ქალთა ოთახებში 

ჩატარებულ 

ტრენინგთა 

რაოდენობა, ქალების 

მიერ ინიცირებული 

და დაფინანსეული 

პროექტები; 

 მონაწილეთა 

რაოდენობა 

 

სახელმწიფო რწმუნებულის- 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია ქვემო 

ქართლში და ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტები; დონორი 

ორგანიზაციები 

 

წლის განმავლობაში  

1.2.1.2 კახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში შექმნილი 

ქალთა ოთახების საქმიანობის ხელშეწყობა; 

 

 ღონისძიებებისა და 

მონაწილეთა 

რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები 

 

კახეთის რეგიონის 

სახელმწიფო რწმუნებულის - 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია, 

მუნიციპალიტეტების მერიები 

 

წლის განმავლობაში 

1.2.1.3 სამცხე ჯავახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში 

შექმნილი ქალთა ოთახების საქმიანობის ხელშეწყობა; 

 

 ღონისძიებებისა და 

მონაწილეთა 

რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები 

 

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის 

სახელმწიფო რწმუნებულის - 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია, 

მუნიციპალიტეტების მერიები 

 

წლის განმავლობაში 

1.2.1.4 სამცხე ჯავახეთის მუნიციპალიტეტებში და 

სამხარეო ადმინისტრაციაში ვაკანტურ 

თანამდებობებზე საკონკურსო შერჩევის დროს 

გენდერული ბალანსის დაცვის კონტროლი 

 

 ღონისძიებებისა და 

მონაწილეთა 

რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები 

 

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის 

სახელმწიფო რწმუნებულის - 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია, 

მუნიციპალიტეტების მერიები 

 

წლის განმავლობაში 

1.2.1.5 საკონკურსო კომისიების შემადგენლობაში ქალი 

საჯარო მოხელეების ჩართულობის უზრუნველყოფა 

 

 ღონისძიებებისა და 

მონაწილეთა 

რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები 

 

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის 

სახელმწიფო რწმუნებულის - 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია, 

მუნიციპალიტეტების მერიები 

 

წლის განმავლობაში 
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1.2.1.6 გენდერულ პრობლემატიკაზე მომუშავე 

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრებში და 

თემატურ ტრეინინგებში ქალთა ჩართულობა  

 

 ღონისძიებებისა და 

მონაწილეთა 

რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები 

 

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის 

სახელმწიფო რწმუნებულის - 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია, 

მუნიციპალიტეტების მერიები 

 

წლის განმავლობაში 

1.2.1.7 ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი 

პ/მსჯავრდებულების ინფორმირება/ცნობიერების 

ამაღლება ქალთა უფლებებსა და გენდერულ საკითხებზე 

 ჩატარებული 

საინფორმაციო 

შეხვედრების/ 

ტრენინგების 

რაოდენობა 

სსიპ არასაპატამრო სასჯელთა 

აღსრულებისა და პრობაციის 

ეროვნული სააგენტო 

წლის განმავლობაში 

1.2.1.8 აკადემიის IV კურსის იუნკერებისთვის შეფასებადი 

ლექცია (4 სთ) გენდერული თანასწორობის პრინციპებზე 

 

 იუნკერების 

რაოდენობა 

 ლექციების 

რაოდენობა  

სსიპ დავით აღმაშენებლის 

სახელობის ეროვნული 

თავდაცვის აკადემია 

 

თებერვალი 

1.2.1.9   I კურსის იუნკერებისათვის გაცნობითი სახის 

ტრენინგი (2სთ) გენდერული თანასწორობის პრინციპებსა 

და გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესახებ 

 ქართულ ენაში 

მომზადების 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის 1 

მსმენელი 

სსიპ დავით აღმაშენებლის 

სახელობის ეროვნული 

თავდაცვის აკადემია 

 

მარტი 

1.2.1.10 2018-2019 აკადემიური წლისათვის აკადემიაში 

ჩარიცხული მსმენელებისთვის გენდერული 

თანასწორობის პრინციპების გაცნობითი სახის ტრენინგი 

(2 სთ)  

 მონაწილე 

მსმენელების 

რაოდენობა  

სსიპ დავით აღმაშენებლის 

სახელობის ეროვნული 

თავდაცვის აკადემია 

2018 წლის მესამე 

კვარტალი 

1.2.1.11 სასწავლო პროგრამები და ტრენინგები გენდერულ 

თემატიკაზე, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენელი პოლიციის თანამშრომლებისათვის 

 სასწავლო 

პროგრამები/ტრენინგ

ები; მომზადებულ 

პირთა შორის 

ეთნიკურ 

უმცირესობათა 

რაოდენობა 

სსიპ შსს-ს აკადემია წლის განმავლობაში 



 
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 
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1.2.1.12 საინფორმაციო შეხვედრები გენდერული 

თანასწორობის თემატიკაზე ეთნიკურ ჯგუფებთან - ა(ა)იპ 

„ბათუმის კულტურის ცენტრთან“ არსებული მეგობრობის 

სახლის წევრებთან - სხვადასხვა დიასპორებთან 

 საინფორმაციო 

შეხვედრებში 

მონაწილე ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენლები 

(მინ. 10 

წარმომადგენელი 

თითო თემიდან) 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერია 

წლის განმავლობაში 

1.2.1.13 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 

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო 

 
სსიპ მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების 

ცენტრი 

წლის განმავლობაში  

1.2.1.14 მასწავლებელთა დამხმარე პრაქტიკული 

რესურსის მომზადება გენდერული მეინსტრიმინგის 

შესახებ;  

მიზნობრივი შეხვედრების ორგანიზება აღნიშნული 

რესურსის დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით 

 მომზადებული 

რესურსი 

 შეხვედრებში 

მონაწილე 

მასწავლებელთა 

რაოდენობა 

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო 

 

სსიპ მასწავლებელთა 

პროფესიული 

განვითარების ცენტრი 

წლის განმავლობაში 

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

 შეხვედრების რაოდენობა  
 მონაწილეთა რაოდენობა 
 განხილული საკითხები 

 

შერიგებისა და სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი; 

 
ადამიანით ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, 

დაზარალებულთა დაცვისა და 

დახმარების სახელმწიფო ფონდი; 
 
 

წლის განმავლობაში 



 
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 
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1.2.1.16 შეხვედრა ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენ ქალებთან ეკონომიკური შესაძლებლობების 
გაძლიერების მიზნით 

 მონაწილეთა რაოდენობა 
 განხილული საკითხები 

შერიგებისა და სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი; 
 
ფინანსთა სამინისტროს აკადემია; 

2018 წლის თებერვალი  

1.2.1.17 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი 
ქალებისათვის გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის 
შესახებ ინფორმაციული ხასიათის სამუშაო შეხვედრების 
და ტრენინგების ორგანიზება 

 ეთნიკური 
უმცირესობების 
ინფორმირებულობის 
კუთხით გამართული 
ტრენინგების, 
კონფერენციებისა და 
შეხვედრების რაოდენობა 

ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

2018-2020 

1.2.1.18 ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 

ძალადობის საკითხებზე, ასევე არსებული სახელმწიფო 

მომსახურებების პოპულარიზაციის მიზნით 

საგანმანათლებლო საინფორმაციო შეხვედრების 

ორგანიზება თბილისსა და რეგიონებში მცხოვრებ 

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან 

 მინიმუმ ორი შეხვედრა სსიპ ადამიანით ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, 

დაზარალებულთა დაცვისა და 

დახმარების სახელმწიფო 

ფონდი 

წლის განმავლობაში 



 
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 
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1.2.1.19 ქალთა მეწარმეობის გაძლიერება 
 ქვემო ქართლში, სამცხე-

ჯავახეთსა და კახეთში 

სახელმწიფო 

პროგრამებში მონაწილე 

ქალთა რაოდენობა   

 

 კერძო სექტორის 

განვითარების 

ხელშეწყობის 

საკონსულტაციო 

საბჭოსთან ქალთა 

მეწარმეობის 

ხელშეწყობის მიზნით 

ქვესაბჭოს შექმნა და 

ქალთა მეწარმეობის 

ხელშეწყობის ქვესაბჭოს 

ჩატარებული სხდომები 

საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო 

 

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ 

2018-2020 

შუალედური მიზანი: 1.3 სახელმწიფო ადმინისტრირებისა და სამართალდამცავი ორგანოებისა და 

მექანიზმების ხელმისაწვდომის 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 გაზომვადი ინდიკატორები პასუხისმგებელი უწყება შესრულების ვადა 

1.3.1.1. სახელმწიფო ენის არმცოდნე მოქალაქეებისათვის 

საჯარო დაწესებულებისათვის წარსადგენი, 

არასახელმწიფო ენაზე შედგენილი განცხადებებისა და 

დოკუმენტების თარგმნის ხელშეწყობა. 

 მხარის ადმინისტრაციაში 

და მუნიციპალიტეტების 

მერიებში რუსული და 

სომხური ენების მცოდნე 

თანამშრომელთა 

რაოდენობრივი 

მაჩვენებელი 

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის 

სახელმწიფო რწმუნებულის - 

გუბერნატორის ადმინისტრაცია, 

მუნიციპალიტეტების მერიები 

2018 წლის განმავლობაში 

ამოცანა: 1.3.2 ეთნიკურ უმცირესობათა ჩართულობის გაუმჯობესება სახელმწიფო რწმუნებულების-გუბერნატორების ადმინისტრაციაში 

დაგეგმილი ღონისძიებები გაზომვადი ინდიკატორები პასუხისმგებელი უწყება შესრულების ვადა 



 
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 
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1.3.2.1. კახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის-

გუბერნატორის ადმინისტრაციასთან არსებული 

სამოქალაქო ჩართულობის გაუმჯობესების საბჭოს 

სხდომების ჩატარება 

 

 საბჭოს შეკრებებზე 

განხილული საკითხები 

და მიღებული 

გადაწყვეტილებები; 

 საბჭოს სხდომის ოქმები; 

 საბჭოს სხდომების 

ანალიზი 

 
 

კახეთის მხარეში სახელმწიფო 

რწმუნებულის-გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

წლის განმავლობაში 

1.3.2.2  ქვემო ქართლის სახელმწიფო-რწმუნებულის 

გუბერნატორის ადმინისტრაციასთან არსებული 

სამოქალაქო ჩართულობის გაუმჯობესების მიზნით 

შექმნილი საბჭოს გასვლითი სხდომები 

 

 საბჭოს შეკრებებზე 

განხილული საკითხები 

და მიღებული 

გადაწყვეტილებები;  

 საბჭოს სხდომის ოქმები; 

 საბჭოს სხდომების 

ანალიზი 

ქვემო ქართლის მხარეში 

სახელმწიფო რწმუნებულის- 

გუბერნატორის ადმინისტრაცია; 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოები; 

 

წლის განმავლობაში 

1.3.2.3 სტაჟირების პროგრამის ფარგლებში ეთნიკური 

უმცირეობების წარმომადგენელი სტაჟიორების ჩართვა 

სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის 

ადმინისტრაციასა და  ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოებში 

 

 პროგრამაში ჩართული 

სტაჟიორების რაოდენობა;  

 სტაჟირების 

ხანგრძლივობა 
 

ქვემო ქართლის მხარეში 

სახელმწიფო რწმუნებულის- 

გუბერნატორის ადმინისტრაცია;   

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოები; 

 

წლის განმავლობაში 

1.3.2.4 სხვადასხვა უწყებების მიერ გამოცხადებულ 

სტაჟირების პროგრამებში სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო 

ადმინისტრაციის ჩართულობა 

 

 სტაჟიორების რაოდენობა;  

 სტაჟირების 

ხანგრძლივობა 
 

სამცხე-ჯავახეთის მხარეში 

სახელმწიფო რწმუნებულის - 

გუბერნატორის ადმინისტრაცია; 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოები; 

 

 

წლის განმავლობაში 

1.3.2.5 სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის 

ადმინისტრაციაში საჯარო მოხელეთა ვაკანტურ 

თანამდებობებზე გამოცხადებულ 

კონკურსში მონაწილეობის მიზნით ეთნიკური  

უმცირესობების წარმომადგენლების ინფორმირება, 

სათანადო შეხვედრების ორგანიზება სასწავლო 

დაწესებულებებში 

 

 საჯარო სკოლების, 

უმაღლესი და 

სპეციალური 

საწავლებლების 

რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები, 

შეხვედრების 

მონაწილეთა 

რაოდენობრივი მაჩვენებელი. 

სამცხე-ჯავახეთის მხარეში 

სახელმწიფო რწმუნებულის - 

გუბერნატორის ადმინისტრაცია, 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოები; 

 

 

წლის განმავლობაში 
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1.3.2.6. ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად 

დასახლებულ რეგიონებში, სამოქალაქო ინტეგრაციის 

მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკის/ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენელთა უფლებების გაცნობის 

მიზნით შეხვედრების ჩატარება  

 მონაწილეთა რაოდენობა;  
 ჩატარებული 

შეხვედრების რაოდენობა; 

 გეოგრაფიული არეალი 

შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი; 

  
 

წლის განმავლობაში 

1.3.2.7 ეთნიკური უმცირესობების საბჭოს წევრების 

ჩართულობის ზრდა ქ. თბილისის საკრებულოს 

საქმიანობაში 

 ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენელთათვის 

საკრებულოს მიერ 

მიღებული/მისაღები 

გადაწყვეტილებების 

გაცნობა; 

 ჩართულობის 

პერიოდულობა 

ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

2018-2020 

ამოცანა: 1.3.3 საზოგადოებრივი სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლებისთვის 
დაგეგმილი ღონისძიებები გაზომვადი ინდიკატორები პასუხისმგებელი უწყება შესრულების ვადა 

1.3.3.1 სახელმწიფო სერვისებისა და მიმდინარე 

სახელმწიფო პროგრამების (ფსიქო-სოციალური 

რეაბილიტაციის პროგრამები, განათლების პროგრამები, 

უახლესი საკანონმდებლო რეგულაციები) შესახებ 

ეთნიკურ უმცირესობათა ენებზე მომზადებული 

საინფორმაციო მასალების გავრცელება რეგიონებში 

 

 საზოგადოებრივ 

ცენტრებში 

განთავსებული და 

გავრცელებული 

საინფორმაციო 

მასალების 

სახეობა/ტიპი და 

რაოდენობა 

 

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტრო - დამხმარე უწყება 

მხოლოდ საინფორმაციო მასალის 

გავრცელების ნაწილში 

 

წლის განმავლობაში 

1.3.3.2 სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში იუსტიციის სახლების 

რაოდენობის ზრდის ხელშეწყობა ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენლებით დასახლებულ 

ადმინისტრაციულ ერთეულებში, იუსტიციის სახლების 

მშენებლობის ხელშეწყობა (სათანადო დოკუმენტაციის 

მომზადება, მიწის ნაკვეთების გამოყოფა) 

 

 იუსტიციის სახლების 

რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები; 

 ბენეფიციარების 

რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები. 

 

სამცხე-ჯავახეთის 

რეგიონის სახელმწიფო 

რწმუნებულის - 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია, 

მუნიციპალიტეტების 

მერიები 

 

წლის განმავლობაში 



 
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 
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1.3.3.3 საზოგადოებრივი სერვისებისა და მიმდინარე 

სახელმწიფო პროგრამების(ფსიქო-სოციალური 

რეაბილიტაციის პროგრამები, განათლების პროგრამები, 

უახლოესი საკანონმდებლო რეგულაციები) შესახებ 

ინფორმაციის მიწოდება 

ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის. 

 

 სხვადასხვა 

მომსახურებებითა და 

პროგრამებით 

მოსარგებლე 

ეთნიკური 

უმცირესობის 

წარმომადგენელ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

 

საქართველოს 

სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის სამინისტრო 

 

წლის განმავლობაში 

1.3.3.4 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ 

ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ინფორმირება მათი 

უფლებების შესახებ 

 ბრალდებულების

/მსჯავრდებულებ

ის უფლებების 

შესახებ 

მიწოდებული 

საინფორმაციო 

მასალების 

რაოდენობა 

 ინფორმირებული 

ბრალდებულ/მსჯ

ავრდებულების 

რაოდენობა 

 

საქართველოს 

სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის სამინისტრო 

 

წლის განმავლობაში 

1.3.3.5 საინფორმაციო კამპანია საქართველოს 

ევროინტეგრაციის პროცესის შესახებ  

 ჩატარებული 

შეხვედრების რაოდენობა; 

 მონაწილეთა რაოდენობა; 

 სამიზნე 

ჯგუფები; 

 

შერიგებისა და სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი;  
 
სსიპ ნატოსა და ევროკავშირის 
საინფორმაციო ცენტრი; 
 

 

წლის განმავლობაში 



 
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 
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1.3.3.6 პროექტის „ახალგაზრდა ევროპელი ელჩები“ 

ფარგლებში ტრენინგების/შეხვედრების ჩატარება ეთნიკური 

უმცირესობებით დასახლებული რეგიონებში    

 შეხვედრების რაოდენობა;  
 მონაწილეთა რაოდენობა; 
 განხილული საკითხები; 

 

შერიგებისა და სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი 

 

სსიპ ნატოსა და 

ევროკავშირის საინფორმაციო 

ცენტრი; 

 

 

წლის განმავლობაში 

1.3.3.7 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი 

ახალგაზრდებისათვის საინფორმაციო შეხვედრების 

ორგანიზება და მათთვის საკრებულოს საქმიანობის გაცნობა, 

საქმიანობაში ჩართულობის გაზრდა 

 საინფორმაციო 
შეხვედრების რაოდენობა; 
მათი პერიოდულობა, 
მასშტაბი 

ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

2018-2020 

1.3.3.7 გუბერნატორის ადმინისტრაციის ვებ-გვერდზე 

რეგიონში 

მიმდინარე პროცესების სისტემატური გაშუქება; 

მუნიციპალიტეტების ვებ-გვერდებზე მასალების 

განთავსება; 

მედიასაშუალებებთან თანამშრომლობა 

 

 ინტერვიუებისა და 

გამოქვეყნებული 

 მასალების 

რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები 

სამცხე-ჯავახეთის 

მხარეში სახელმწიფო 

რწმუნებულის- 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია; 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

ორგანოები; 

წლის განმავლობაში 

1.3.3.8 გუბერნატორის ადმინისტრაციის ვებ-გვერდზე 

რეგიონში მიმდინარე პროცესების სისტემატური გაშუქება; 

მუნიციპალიტეტების ვებ-გვერდებზე მასალების 

განთავსება; 

მედიასაშუალებებთან თანამშრომლობა 

 

 ინტერვიუებისა და 

გამოქვეყნებული 

მასალების 

რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები 

კახეთის მხარეში 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია, 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

ორგანოები; 

წლის განმავლობაში 
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1.3.3.9 ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სახელმწიფო 

პროგრამის ფარგლებში - ჯანმრთელობის ხელშეწყობის 

საკითხებზე საგანმანათლებლო და ვიდეო მასალების 

მომზადება/გავრცელება  

 სომხურ და 

აზერბაიჯანულ ენებზე 

დაბეჭდილი 

საგანმანათლებლო 

მასალა 

 მომზადებული  ვიდეო 

კლიპების რაოდენობა 

 

სსიპ - ლ. საყვარელიძის 

სახელობის 

დაავადებათა 

კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის 
ეროვნული ცენტრი 

 

საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

 

წლის განმავლობაში 

1.3.3.10. ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლებისათვის შრომისა და დასაქმების 

სფეროში განხორციელებული რეფორმების შესახებ 

ცნობიერების ამაღლება  

 სომხურ და 

აზერბაიჯანულ ენებზე 

მომზადებული 

საინფორმაციო 

ბუკლეტების  (დასაქმების 

ხელშეწყობა და შრომითი 

უფლებები) გავრცელება 

რეგიონებში 

საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

2018 წლის მე-4 

კვარტალი 

1.3.3.11 ინფორმააციის გავრცელება ტურიზმის სფეროში 

არსებული სიახლეებისა და განვითარების ტენდენციების 

შესახებ სამაუწყებლო პროგრამების, 

ელექტრონული/ბეჭდვითი და სოციალური მედიის 

საშუალებებით 

 გავრცელებული 

მასალების რაოდენობა;  

 გეოგრაფიული არეალი 

სსიპ საქართველოს 

ტურიზმის ეროვნული 

ადმინისტრაცია 

წლის განმავლობაში 

 

ამოცანა: 1.3.4. საჯარო ადმინისტრირებასა და საჯარო სამსახურში ეთნიკურ უმცირესობათა ჩართულობის გაზრდა და პროფესიული განვითარება 

დაგეგმილი ღონისძიებები გაზომვადი ინდიკატორები პასუხისმგებელი უწყება შესრულების ვადა 
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1.3.4.1ეთნიკურ უმცირესობების წარმომადგენელი 

ახალგაზრდებისათვის პერიოდული სამუშაო პრაქტიკის 

უზრუნველყოფა 

 

 სააგენტოს 

ტერიტორიული 

სამსახურებში/საზოგად

ოებრივ ცენტრებში 

ჩარიცხული 

სტაჟიორების 

რაოდენობა; 

 სტაჟირების პროგრამის 

მონაცემები 

(სტაჟირების 

ხანგრძლივობა, 

სტაჟირების ადგილი, 

საქმიანობა) 

 

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტრო 

 

(სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტო)  

 

წლის განმავლობაში 

1.3.4.2 სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ეთნიკური 

უმცირესობებით კომპაქტურად 

დასახლებულ ადმინისტრაციულ ერთეულებში 

გუბერნატორის, მუნიციპალიტეტების და 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელმძღვანელების 

შეხვედრების ორგანიზება საჯარო სამსახურების 

საქმიანობის გაცნობისა და ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლების დასაქმების მიზნით 

 

 შეხვედრებისა და 

საჯარო სამსახურებში 

დასაქმებული ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენლების 

რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები 

 

სამცხე-ჯავახეთის მხარეში  

სახელმწიფო რწმუნებულის - 

გუბერნატორის ადმინისტრაცია 

 

წლის განმავლობაში 

1.3.4.3 საჯარო სამსახურებში დასაქმებული საჯარო 

მოხელეების ჩართულობის უზრუნველყოფა სხვადასხვა 

სასწავლო პროგრამებში 

 შეხვედრებისა და 

საჯარო სამსახურებში 

დასაქმებული ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენლების 

რაოდენობრივი 

მაჩვენებელი 

 

სამცხე-ჯავახეთის მხარეში 

სახელმწიფო რწმუნებულის - 

გუბერნატორის ადმინისტრაცია 

 

წლის განმავლობაში 
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1.3.4.4 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა 

პროფესიული განვითარება და საჯარო სამსახურში 

ჩართულობის გაზრდა 

 საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

საშუალოვადიანი 

სამოქმედო გეგმის, 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელთა 

პროფესიული 

გადამზადების 

ქვეპროგრამის, 

ფარგლებში 2018 წელს 

ზურაბ ჟვანიას 

სახელობის სახელმწიფო 

ადმინისტრირების 

სკოლას დაგეგმილი აქვს 

საჯარო მმართველობისა 

და ადმინისტრირების 

პროგრამით 300 

ბენეფიციარის 

გადამზადება 

საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს სსიპ 

ზურაბ ჟვანიას სახელობის 

სახელმწიფო ადმინისტრირების 

სკოლა 

წლის განმავლობაში  

1.3.4.5 სტაჟირების პროგრამა ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენელი ახალგაზრდებისათვის თბილისის 

საკრებულოში 

 პროგრამის მონაწილეთა 

რაოდენობა; 

 პროგრამის 

ხანგრძლივობა 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

2018-2020 

შუალედური მიზანი: 1.4 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა მონაწილეობის 

წახალისება პოლიტიკურ გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში 

ამოცანა: 1.4.1 ეთნიკური უმცირესობათა მიერ ხმის მიცემისა და ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების უზრუნველყოფა 

დაგეგმილი ღონისძიებები გაზომვადი ინდიკატორები პასუხისმგებელი უწყება შესრულების ვადა 
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1.4.1.1 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ 

ამომრჩეველთა ინფორმირება 

 

 ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელ 

ამომრჩეველთა 

ხელმისაწვდომი 

სერვისების შესახებ 

სპეციალური 

საინფორმაციო რგოლი 

მომზადებულია; 

 ცესკოს ყველა 

საინფორმაციო ვიდეო 

რგოლი ნათარგმნია 

აზერბაიჯანულ და 

სომხურ ენებზე; 

 აზერბაიჯანულ და 

სომხურ ენებზე 

ნათარგმნი 

საინფორმაციო ვიდეო 

რგოლები 

განთავსებულია 

სხვადასხვა ტელევიზიის 

ეთერში; 

 

ინფორმაცია კენჭისყრაში 

მონაწილეობის შესახებ სომხურ 

და აზერბაიჯანულ ენებზე, 

ბეჭდურ მედიაში 

განთავსებულია 

 

ცენტრალური 

საარჩევნო კომისია 

 

2018 წლის აგვისტო, 

სექტემბერი, ოქტომბერი 
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1.4.1.2 ეთნიკური უმცირესობების წარმომაადგენელ 

ამომრჩეველთა ინფორმირება კენჭისყრის დღის 

პროცედურების შესახებ 

 

 ეთნიკური 

უმცირესობებით 

დასახლებულ 

მუნიციპალურ 

ცენტრებსა და სოფლებში 

საინფორმაციო 

შეხვედრები არჩევნების, 

საარჩევნო უფლებებისა 

და ხელმისაწვდომი 

სერვისების შესახებ; 

 

 ეთნიკური 

უმცირესობებით 

კომპაქტურად 

დასახლებულ 

რეგიონებში 

ჩატარებული 

შეხვედრების 

რაოდენობა; 

 

ცენტრალური 

საარჩევნო კომისია 

 

2018 წლის აგვისტო, 

სექტემბერი, ოქტომბერი 

1.4.1.3 ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენელებისთვის საარჩევნო დოკუმენტაციის 

სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე თარგმნა 

 

 სომხურ და 

აზერბაიჯანულ ენებზე 

ნათარგმნი მასალების 

რაოდენობა 

 

ცენტრალური 

საარჩევნო კომისია 

 

2018 წლის ივლისი, 

აგვისტო, სექტემბერი 

 

1.4.1.4 მცირე გრანტების გაცემა სამოქალაქო 

ორგანიზაციებისთვის არჩევნების მნიშვნელობისა 

შესახებ საინფორმაციო კამპანიის წარმოებისა და 

საარჩევნო კულტურის გაძლიერების მიზნით 

 

 დაფინანსებული 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციების 

პროექტების 

რაოდენობა/ბიუჯეტი 

 

ცენტრალური 

საარჩევნო კომისია, 

ცესკოსთან არსებული 

სასწავლო ცენტრი 

 

2018 წლის განმავლობაში 

1.4.1.5 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ 

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა მომზადება 

საარჩევნო პროცედურებთან დაკავშირებით 

 

 გადამზადებული საუბნო 

საარჩევნო კომისიის 

წევრთა რაოდენობა 

 

ცენტრალური 

საარჩევნო კომისია, 

ცესკოსთან არსებული 

სასწავლო ცენტრი 

 

2018 წლის ოქტომბერი 
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1.4.1.6 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი 

ახალგაზრდებისთვის საგანმანათლებლო პროგრამების 

განხორციელება 

 

საგანმანათლებლო პროგრამები 

1. ,,საარჩევნო განვითარების სკოლა“(18-24 წლამდე 

ახალგაზრდებისთვის); 

2. „არჩევნები და ახალგაზრდა 

ამომრჩეველი“ (XI-XII კლასის 

მოსწავლეებისთვის);  

3. „საარჩევნო ადმინისტრატორის კურსები“; 

4. სასწავლო კურსი „საარჩევნო 

სამართლის დარგში - ახალციხის 

უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის“ 

 

 პროგრამებში მონაწილე 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელი 

ახალგაზრდების 

რაოდენობა 

ცენტრალური 

საარჩევნო კომისია, 

ცესკოსთან არსებული 

სასწავლო ცენტრი 

 

 წლის განმავლობაში 

1.4.1.7 საარჩევნო და არასაარჩევნო პერიოდებში 

კომპეტენციის ფარგლებში სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო 

ადმინისტრაციის ჩართულობა ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლების სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების 

მიზნით 

 

 შეხვედრების, 

ღონისძიებების 

რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები 

 

სამცხე-ჯავახეთის 

მხარეში სახელმწიფო 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია, 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

ორგანოები 

 

წლის განმავლობაში 
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1.4.1.8 სამხარეო ადმინისტრაციაში „ღია კარის“ დღის 

მოწყობა ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლებისთვის 

ადმინისტრაციის საქმინობისა და ეთნიკური 

უმცირესობების პრობლემატიკის გაცნობის მიზნით. 

 

 შეხვედრების, 

ღონისძიებების 

რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები 

 

სამცხე-ჯავახეთის 

მხარეში სახელმწიფო 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია, 

მუნიციპალიტეტების 

მერიები 

 

წლის განმავლობაში 

1.4.1.9 მუნიციპალიტეტებში ბიუჯეტების საჯარო 

განხილვაში და სხვადასხვა ღონისძიებების დაგეგმვა- 

ჩატარებაში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების 

ჩართვის უზრუნველყოფა 

 შეხვედრების, 

ღონისძიებების 

რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები 

 

სამცხე-ჯავახეთის 

მხარეში სახელმწიფო 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია, 

მუნიციპალიტეტების 

მერიები 

 

წლის განმავლობაში 

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 გაზომვადი ინდიკატორები პასუხისმგებელი უწყება შესრულების ვადა 

1.5.1.1. სამცხე-ჯავახეთის, კახეთისა და ქვემო ქართლის 

ეთნიკური უმცირესობების ენებზე მომუშავე ონლაინ და 

ბეჭდურ მედიის წარმომადგენლებისთვის ნატოსთან და 

ევროკავშირთან დაკავშირებული სხვადასხვა სიახლის 

მიწოდება 

 გაგზავნილი 

სიახლეებისა და 

გამოქვეყნებული 

სტატიების რაოდენობა 

 ჩართული 

მედიასაშუალებების 

რაოდენობა 

სსიპ ნატოსა და ევროკავშირის 
საინფორმაციო ცენტრი 
 
შერიგებისა და სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი;  
 

წლის განმავლობაში 

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 
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დაგეგმილი ღონისძიებები გაზომვადი ინდიკატორები პასუხისმგებელი უწყება შესრულების ვადა 

1.6.1.1. მედიასთან თანამშრომლობის გაძლიერება, 

შესაბამის უწყებებსა და არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან კოორდინაცია, ერთობლივი 

ღონისძიებების დაგეგმვა 

 ღონისძიებებისა და 

მონაწილეთა 

რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები 

სამცხე-ჯავახეთის 

მხარეში სახელმწიფო 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

 

წლის განმავლობაში 

1.6.1.2. საინფორმაციო კამპანია ეროვნულ უმცირესობათა 

დაცვის ევროპული ჩარჩო კონვენციის გაცნობის მიზნით 

როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს რეგიონებში 

 ჩატარებული 

შეხვედრების 

რაოდენობა;  

 მონაწილეთა რაოდენობა 

შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 

სახელმწიფო რწმუნებულის 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაციებთან 

თანამშრომლობით 

  წლის განმავლობაში 

1.6.1.3 არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად, 

თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლებისათვის საინფორმაციო სახის 

ტრეინინგებისა და შეხვედრების ჩატარების 

უზრუნველყოფა; ეროვნულ უმცირესობებს საქართველოს 

კანონმდებლობასა და "ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის 

შესახებ" ევროპული ჩარჩო კონვენციის გაცნობა  

 ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენლობის 

ჩართულობა 

 შეხვედრებისა და 

ტრეინინგების 

პერიოდულობა  

ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

2018-2020 

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 

1.6.2.1. გასვლითი შეხვედრების ორგანიზება 

ახალქალაქისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 
 
 
 

 ღონისძიებებისა და 

მონაწილეთა 

რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები 

სამცხე-ჯავახეთის მხარეში 
სახელმწიფო რწმუნებულის-
გუბერნატორის ადმინისტრაცია 

წლის განმავლობაში 
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1.6.2.2ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებებისა და 

ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის შესახებ 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის 

მოსამსახურეთა ცნობიერების ამაღლება ტრენინგებისა და 

საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარების გზით 

 ჩატარებული 

ტრენინგების რაოდენობა 

 გადამზადებული 

თანამშრომლების  

რაოდენობა 

საქართველოს 
სასჯელაღსრულებისა და 
პრობაციის სასწავლო ცენტრი 

 წლის განმავლობაში 

1.6.2.3. არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად, 

ეთნიკური უმცირესობების სამიზნე ჯგუფებისათვის 

მრგვალი მაგიდის ფორმატის შეხვედრის უზრუნველყოფა, 

სადაც ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები 

საკუთარ უფლებებსა და შესაძლებლობებს გაეცნობიან 

 შეხვედრების 

პერმანენტულობა, 

შედეგები/რაოდენობა 

ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

2018-2020 

 

 

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 გაზომვადი ინდიკატორები პასუხისმგებელი უწყება შესრულების ვადა 

2.1.1.1. ადგილობრივი ბიუჯეტით დაგეგმილი 

ინფრასტრუქტურული სამუშაოები: ჭაბურღილის 

მოწყობა, წყალსადენი მაგისტრალის მოწყობა, 

საავტომობილო გზების შეკეთება, გარე განათებების 

მოწყობა, სპორტული სტადიონისა და სკვერის განათება 

და სხვ. 

 

 განხორციელებუ

ლი 

ინფრასტრუქტურ

ული 

პროექტები/რაოდ

ენობა 

 

კახეთის მხარეში 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

ორგანოები 

 

წლის განმავლობაში 
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2.1.1.2 ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი გარემოს 

ფორმირება, სახელმწიფო პროგრამების განხორციელების 

ხელშეწყობა, ტრანსასაზღვრო ეკონომიკური კავშირების 

გაძლიერების ხელშეწყობა 

 „აწარმოე საქართველოში“ 

პროგრამის ფარგლებში 

გამართული 

შეხვედრების 

ორგანიზება; 

 თურქეთის მეზობელ 

გუბერნიასთან 

ბიზნესფორუმების 

ჩატარების 

რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები; 

 ეთნიკური 

უმცირესობებით 

კომპაქტურად 

დასახლებულ 

მუნიციპლიტეტებში 

განსახორციელებელი 

ინფრასტრუქტურული 

პროექტების რაოდენობა; 

 2018-21 წლებში: 

ახალქალაქის 

მუნიციპალიტეტში137 

პროექტი 79 420 914 

ლარის ღირებულების; 

ნინოწმინდის 

მუნიციპალიტეტში- 35 

პროექტი 19 554 965 

ლარის ღირებულების; 

ახალციხის 

მუნიციპალიტეტში 36 

პროექტი 40 258 271 

ლარის ღირებულების 

სამცხე-ჯავახეთის 

მხარეში სახელმწიფო 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია, 

მუნიციპალიტეტების 

მერიები 

2018-2021 
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2.1.1.3 მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის 

გაუმჯობესების მიზნით ინფრასტრუქტურული 

პროექტების განხორციელება 

 განხორციელებუ

ლი 

ინფრასტრუქტურ

ული პროექტების 

რაოდენობა 

სამცხე-ჯავახეთის 

მხარეში სახელმწიფო 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია, 

მუნიციპალიტეტების 

მერიები 

2018-2021 

2.1.1.4 სოციალური პროგრამების გაცნობის მიზნით, 

საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება ეთნიკური 

უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების 

მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფთან: 

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენლებთან და სხვ.; 

 მინიმუმ ორი 

შეხვედრა  

საქართველოს 

შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

წლის განმავლობაში 

2.1.1.5 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებით 

დასახლებულ რეგიონებში ჯანმრთელობის დაცვის 

სახელმწიფო პროგრამების გაცნობის მიზნით 

საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება, 

ასევე, ქრონიკული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის 

პროგრამის თაობაზე ინფორმაციის მიწოდება და  C 

ჰეპატიტის უფასო სკრინინგის ორგანიზება   

 
 

 მინიმუმ სამი 

შეხვედრა 

საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

წლის განმავლობაში 

2.1.1.6 ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად 

დასახლებულ რეგიონებში დაგეგმილი მობილური 

ექსტენციის ფარგლებში ფერმერებთან საინფორმაციო-

საკონსულტაციო შეხვედრები 

 სამიზნე 

რეგიონებში და 

მუნიციპალიტეტ

ებში სოფლებისა 

და შეხვედრების 

რაოდენობა 

საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნობის 

სამინისტრო 

წლის განმავლობაში 



 
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

24 

 

2.1.1.7 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებით 

კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში საინფორმაციო 

მასალის (ბროშურები, ბუკლეტები, სიანფორმაციო ვიდეო 

მასალა და სხვა) გავრცელება 

 გავრცელებული 

საინფორმაციო 

მასალების 

რაოდენობა 

სსიპ სასოფლო- 

სამეურნეო 

კოოპერატივების 

განვითარების 

სააგენტო 

 

საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნობის 

სამინისტრო 

 წლის განმავლობაში 

2.1.1.8 კოოპერატივების მხარდამჭერი სახელმწიფო 

პროგრამების შესახებ საინფორმაციო შეხვედრების 

ჩატარება ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ 

რეგიონებში (ქვემო ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი, კახეთი) 

 შეხვედრების 

რაოდენობა - 

ჯამში 4 შეხვედრა 

სსიპ სასოფლო- 

სამეურნეო 

კოოპერატივების 

განვითარების 

სააგენტო 

 

საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნობის 

სამინისტრო 

წლის განმავლობაში 

2.1.1.9 ეთნიკური უმცირესობების საკითხებზე მომუშავე 

ორგანიზაციებთან ერთად, საინფორმაციო ხასიათის 

შეხვედრების ორგანიზება ქალაქის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული ეკონომიკური პროგრამებისა და 

სერვისების გაცნობის მიზნით 

 შეხვედრაში 

მონაწილე და 

შეთავაზებული 

სერვისებით 

მოსარგებზე 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელ

თა რაოდენობა 

ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

2018-2020 წწ. 
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2.1.1.10 მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა 

საქართველოს რეგიონებში  

 მიკრო და მცირე 

მეწარმეობის პროგრამის 

ფარგლებში 

დაფინანსებული 

ბენეფიციარების 

რაოდენობა ქვემო 

ქართლში, სამცხე-

ჯავახეთსა და კახეთში 

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ 

 

საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო 

წლის განმავლობაში 

ამოცანა: 2.1.2 ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა 

დაგეგმილი ღონისძიებები გაზომვადი ინდიკატორები პასუხისმგებელი უწყება შესრულების ვადა 

2.1.2.1. ინფრასტრუქტურული პროექტები ქვემო 

ქართლის რეგიონში 

 

 ბოლნისის მუნიციპალიტეტში 29 პროექტი 

 გარდაბნის მუნიციპალიტეტში 33 პროექტი 

 დმანისის მუნიციპალიტეტში 32 პროექტი 

 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში 17 პროექტი 

 მარნეულის მუნიციპალიტეტში 49 პროექტი 

 რუსთავის მუნიციპალიტეტში 27 პროექტი 

 წალკის მუნიციპალიტეტში 68 პროექტი 

 

 განხორცილელებული 

და შესრულებული 

ინფრასტრუქტურული 

პროექტები 

 

ბოლნისის, დმანისის, 

თეთრიწყაროს, 

წალკის, მარნეულის, 

რუსთავის, გარდაბნის 

მუნიციპალიტეტი;  

 

ქვემო ქართლის 

მხარეში სახელმწიფო 

რწმუნებულის -

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

 

წლის განმავლობაში 
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2.1.2.2 რეგიონული განვითარების სამინისტროს 

ინფრასტრუქტურული პროექტები: 

 რუსთავის მუნიციპალიტეტი 7 პროექტი - 9 882178 

ლარი; 

 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 12 პროექტი - 4 

138000 ლარი; 

 დმანისის მუნიციპალიტეტი 1 პროექტი - 294 000₾; 

 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 5 პროექტი - 2 

101 839 ლარი 

 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 9 პროექტი - 4 

111094 ლარი 

 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 12 პროექტი - 2 

737498 ლარი 

 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 12 პროექტი - 2 

737498 ლარი 

 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 3 პროექტი - 2 504956 

ლარი 

 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 5 პროექტი - 2 780128 

ლარი 

 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 2 პროექტი - 2 

086238 

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი  7 პროექტი - 3 

119983 

 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 9 პროექტი - 2 312800 

 განცორციელებული 

პროექტების 

რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები 

 

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო - 

პროექტების ფონდი 

 

წლის განმავლობაში 
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2.1.2.3 სამცხე-ჯავახეთის მუნიციპალიტეტებისა და სხვა 

უწყებების სოციალური პროგრამებით ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენლების მიერ სარგებლობისა 

და თანაბარი განაწილების ხელშეწყობა 

 

 ეთნიკური 

უმცირესობებით 

დასახლებულ 

მუნიციპალიტეტებში 

სოციალური და 

ჯანდაცვის პროგრამების 

რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები: 

ახალქალაქის 

მუნიციპალიტეტში-10 

პროგრამა 878800 ლ; 

ნინოწმინდის 

მუნიციპალიტეტში -10 

პროგრამა 453000 ლ.; 

ახალციხის 

მუნიციპალიტეტში 13 

პროგრამა- 990400 ლ 

 

სამცხე-ჯავახეთის 

მხარეში სახელმწიფო 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია, 

მუნიციპალიტეტების 

მერიები 

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 გაზომვადი ინდიკატორები პასუხისმგებელი უწყება შესრულების ვადა 

3.1.1.1 სოფ. ბადიაურის საბავშვო ბაღში დამატებითი 

ჯგუფის გახსნა აზერბაიჯანულენოვანი ბავშვებისთვის. 

 ომალოს, დუისის N1, ბირკიანის საბავშვო        

ბაღების რეაბილიტაცია 

 

 აღსაზრდელების 

რაოდენობა, 

რეაბილიტირებული 

ბაღების რაოდენობა 

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, 

ახმეტის მუნიციპალიტეტი 

 

კახეთის მხარეში სახელმწიფო 

რწმუნებულის-გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

 

წლის განმავლობაში  
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3.1.1.2 წალკის მუნიციპალიტეტის ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენლებით დასახლებულ 

სოფლებში 

(კიზილქილისა, კოხტა) სკოლამდლი აღზრდის 

დაწესებულების მშენებლობის მეორე ეტაპი 

 

 აშენებული და 

რეაბილიტირებული 

სკოლამდელი 

დაწესებულების 

რაოდენობა 

 

წალკის მუნიციპალიტეტი 

ქვემო ქართლის მხარეში 

სახელმწიფო რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

წლის განმავლობაში 

3.1.1.3 გარდაბანში აღთაკლია-ყარათაკლიაში ბაღის 

მშენებლობის მეორე ეტაპი 

 

 აშენებული და 

რეაბილიტირებული 

სკოლამდელი 

დაწესებულების 

რაოდენობა 

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 

ქვემო ქართლის მხარეში 

სახელმწიფო რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

წლის განმავლობაში 

3.1.1.4 მარნეულში სოფელ საიმერლოში საბავშო ბაღის 

მშენებლობა 

 

 აშენებული და 

რეაბილიტირებული 

სკოლამდელი 

დაწესებულების 

რაოდენობა 

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი 

 

ქვემო ქართლის მხარეში 

სახელმწიფო რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

წლის განმავლობაში 
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3.1.1.5  სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სკოლამდელი 

აღზრდის დაწესებულებებში არაქართულენოვანი 

ჯგუფების ფორმირებისა და სახელმწიფო ენის სწავლების 

ხელშეწყობა; 

არაქართულენოვანი საბავშვო ბაღების მატერიალურ- 

ტექნიკური ბაზის აღურვა, სწავლებისა და აღზრდის 

სათანადო პირობების შექმნა; 

 

 არაქართულენოვან 

ჯგუფებში ბავშვების 

რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები; 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის 

დაფინანსებით საბავშვო 

ბაღების მშენებლობა 

(ახალქალაქში- 

აზავრეთისა და 

ბარალეთის საბავშვო 

ბაღების მშენებლობა-

161302ლ.570 

ბავშვისათვის.) 

ადგილობრივი 

ბიუჯეტების 

დაფინანსებით: 

ნინოწმინდის 

მუნიციპლიტეტში -6 

ბაღი 20500ლ. 

ახალციხის 

მუნიციპალიტეტში-3 

ბაღი-

1632240ლ.ახალქალაის 

მუნიციპალიტეტში 12 

საბავშვო ბაღი-

1608490ლ. 

 

 

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის 

მხარეში სახელმწიფო 

რწმუნებულის-გუბერნატორის  

ადმინისტრაცია;  

 

მუნიციპალიტეტების მერიები 

2018-2021წწ.  
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3.1.1.6 ეთნიკური უმცირესობების 

არმომადგენლებისათვის ხარისხიანი და 

ხელმისაწვდომი სკოლამდელი განათლების 

უზრუნველყოფის მიზნით, ადრეული და 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

სახელმწიფო სტანდარტების და აღმზრდელ-

პედაგოგის პროფესიული სტანდარტის  

თარგმნა ეროვნული უმცირესობების ენებზე 
 

 ეთნიკური 

უმცირესობების ენებზე 

თარგმნილი ადრეული 

და სკოლამდელი 

აღზრდისა და 

განათლების 

სახელმწიფო 

სტანდარტები და 

აღმზრდელ-პედაგოგის 

პროფესიული 

სტანდარტი.    

 

საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო 

წლის განმავლობაში    

3.1.1.7 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებით 

დასახლებული რეგიონების სკოლამდელი განათლების 

დაწესებულებების კადრების გადამზადების მხარდაჭერა 

სახელმწიფო ენის სწავლების უზრუნველყოფის 

მიმართულებით 

 ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენლებით 

დასახლებული 

რეგიონების 

სკოლამდელი 

განათლების 

დაწესებულებების 

გადამზადებული 

კადრების რაოდენობა 

სახელმწიფო ენის 

სწავლების 

უზრუნველყოფის 

მიმართულებით 

საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო 

2018-2020წწ. 

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 პასუხისმგებელი უწყება შესრულების ვადა 
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3.2.1.1 ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის ჩატარება  

   სომხურ, აზერბაიჯანულ და რუსულ ენაზე. 

 
 

 

 მონაწილეთა    რაოდენობა საქათველოს განათლებისა 

და მეცნიერების 

სამინისტრო; 

  

სსიპ - შეფასებისა და 

გამოცდების ეროვნული 

ცენტრი 

 

2018 წლის IV კვარტალი 

3.2.1.2. სკოლის გამოსაშვები გამოცდების ჩატარება 

რუსულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე  

 მოსწავლეთა რაოდენობა 

 გამოცდების შედეგები 

საქათველოს განათლებისა 

და მეცნიერების 

სამინისტრო ; 

 

სსიპ - შეფასებისა და 

გამოცდების ეროვნული 

ცენტრი 

 

2018 წლის მაისი-ივნისი 

ამოცანა: 3.2.2 არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა 

დაგეგმილი ღონისძიებები გაზომვადი ინდიკატორები პასუხისმგებელი უწყება შესრულების ვადა 

3.2.2.1 საგნის გამოცდის, საგნობრივი და პროფესიული 

კომპეტენციების დადასტურების ჩატარება რუსულ, 

სომხურ და აზერბაიჯანულ ენაზე მხოლოდ იმ 

აპლიკანტებისათვის, რომლებიც ასწავლიან 

არაქართულენოვან სკოლებში. 

 

     

 აპლიკანტთა რაოდენობა 

საქართველოს განათლებისა 

და მეცნიერების 

სამინისტრო  

 

სსიპ - შეფასებისა და 

გამოცდების ეროვნული 

ცენტრი 

 

   2018 წლის ივლისი 

3.2.2.2 ლიდერობის აკადემია 1 და 2-ის ფარგლებში: 

 

 განსაზღვრული ტრენინგ-მოდულების თარგმნა 

ეთნიკური უმცირესობების ენებზე; 

 ტრენინგების ჩატარება საჯარო სკოლების 

არაქართულენოვანი დირექტორებისა და 

ფასილიტატორებისათვის 

 რუსულ, სომხურ და 

აზერბაიჯანულ ენებზე 

ნათარგმნი ტრენინგ-

მოდულები.  სულ 

ნათარგმნი იქნება სამივე 

ლიდერობის აკადემიის 11 

მოდული (160 საათი) 

გადამზადებული 

არაქართულენოვანი სკოლების 

დირექტორებისა და 

ფასილიტატორების პროცენტული 

რაოდენობა 

სსიპ - მასწავლებელთა 

პროფესიული 

განვითარების ეროვნული 

ცენტრი, 

 

მასწავლებელთა და 

სკოლის დირექტორთა 

პროფესიული 

განვითარების პროექტი 

წლის განმავლობაში 
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3.2.2.3  მასწავლებელთა საგნობრივი მიმართულების 

ტრენინგ-მოდულების თარგმნა ეთნიკური უმცირესობების 

ენებზე 

 მასწავლებელთა საგნობრივი 

მიმართულების (ქიმია, 

ფიზიკა, ბიოლოგია, 

მათემატიკა, გეოგრაფია, 

ინგლისური) 

ტრენინგმოდულების 

თარგმნა აზერბაიჯანულ, 

რუსულ და სომხურ ენებზე 

სსიპ - მასწავლებელთა 

პროფესიული 

განვითარების ეროვნული 

ცენტრი 

ტრენინგმოდულები 

ითარგმნება 2018 წლის 

იანვარი - ივლისის 

პერიოდში.  

 

3.2.2.4   

 ზოგადპროფესიული უნარების კურსის მეორე 

(„მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო გარემო 

- სწავლებისა და შეფასების სტრატეგიები“) და 

მესამე („სასწავლო პროცესის პოზიტიური მართვა 

და მზაობა პროფესიული განვითარებისთვის“) 

მოდულების მიხედვით მასწავლებელთა 

ტრენინგების ჩატარება; 

 საგნობრივი მიმართულების მოდულების  

მიხედვით მასწავლებელთა ტრენინგების ჩატარება 

 გადამზადებული 

არაქართულენოვანი 

სკოლების მასწავლებლების 

რაოდენობა 

სსიპ - მასწავლებელთა 

პროფესიული 

განვითარების ეროვნული 

ცენტრი 

ზოგადპროფესიული 

უნარების მეორე მოდული - 

27.01.2018. – 18.02.2018. 

 

ზოგადპროფესიული 

უნარების მესამე მოდული - 

28.04.2018. – 03.06.2018. 
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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, გეოგრაფიის 

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 წარმოდგენილი 

ქართულის, როგორც მეორე 

ენის კონსულტანტ 

მასწავლებლების და 

დამხმარე მასწავლებლების 

რაოდენობა 

 

სსიპ მასწავლებელთა 

პროფესიული 

განვითარების ეროვნული 

ცენტრი 

 

3.2.2.6 „არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების 

პროფესიული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში 

პროგრამის კონსულტანტ-მასწავლებლების მიერ 

პროგრამის დამხმარე მასწავლებლისთვის და 

ადგილობრივი მასწავლებლებისთვის პროფესიულ 

განვითარებაზე ორიენტირებული კონსულტირების გაწევა 

(საგნის სწავლების მეთოდიკის მიმართულებით, 

გაკვეთილის დაგეგმვა, საგაკვეთილო დაკვირვება, 

თვითშეფასება) 

 პროგრამის ფარგლებში 

კონსულტანტ-

მასწავლებლების მიერ 

ადგილობრივი 

მასწავლებლებისთვის 

ჩატარებული 

კონსულტირების 

რაოდენობა; პროგრამის 

მონაწილის და 

ადგილობრივი 

მასწავლებლის/ 

ადგილობრივი 

მასწავლებლების 

თანამშრომლობის არსებული 

პრაქტიკის გაუმჯობესება 

სსიპ მასწავლებელთა 

პროფესიული 

განვითარების ეროვნული 

ცენტრი 

 წლის განმავლობაში 

შუალედური მიზანი: 3.3. უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა 

ამოცანა: 3.3.1 საშეღავათო პოლიტიკის უზრუნველყოფა და მხარდაჭერა 

დაგეგმილი ღონისძიებები გაზომვადი ინდიკატორები პასუხისმგებელი უწყება შესრულების ვადა 
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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 

 ჩარიცხულ სტუდენტთა 

რაოდენობა: 

აფხაზურენოვანი; 

ოსურენოვანი; 

აზერბაიჯანულენოვანი; 

სომხურენოვანი; 

 სახელმწიფოს მიერ 

დაფინანსებულ სტუდენტთა 

რაოდენობა: 

აფხაზურენოვანი; 

ოსურენოვანი; 

აზერბაიჯანულენოვანი; 

სომხურენოვანი; 

საქართველოს განათლებისა 

და მეცნიერების 

სამინისტრო 

2018-2019 სასწავლო წელი 

3.3.1.2. ქართულე ენაში მოსამზადებელი პროგრამის („1+4 

პროგრამის“) ფარგლებში, თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაში 

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის 16 

ადგილის განსაზღვრა 

 ჩარიცხულ სტუდენტთა 

რაოდენობა (ამ ეტაპზე 

ჯამში 5 იუნკერი და 1 

მსმენელი)  

სსიპ დავით 

აღმაშენებლის 

სახელობის ეროვნული 

თავდაცვის აკადემია 

წლის განმავლობაში 

3.3.1.3 სსიპ შსს აკადემიის სასწავლო პროგრამების 

შესახებ/ინფორმაციის მიწოდება საქართველოში  

ცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენელთათვის 

 შეხვედრების რაოდენობა; 

 მონაწილეთა რაოდენობა; 

 შეხვედრების არეალი; 

სსიპ შსს-ს აკადემია 2018 წლის თებერვალი-

მარტი 

3.3.1.4 ცნობიერების ამაღლება სამართალდამცავი 

უწყებების საქმიანობის შესახებ სკოლის მოსწავლეებისა 

და სტუდენტებისათვის (მათ შორის ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის) 

 სსიპ შსს აკადემიაში 

ვიზიტორთა რაოდენობა 

(მათ შორის ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენლები) 

სსიპ შსს-ს აკადემია წლის განმავლობაში 
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3.3.1.5 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო 

პროგრამის (1+4 პროგრამის) ფარგლებში სტუდენტთა 

მიღება 

 ჩარიცხულ სტუდენტთა 

რაოდენობა 

სსიპ შსს-ს აკადემია წლის განმავობაში 

3.3.1.6. ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის 

მოსამზადებელი მასალის  შემუშავება/გამოცემა: ა) არჩევით 

საგნებში რუსულ ენაზე; ბ) ზოგად უნარებში 

აზერბაიჯანულ, სომხურ, რუსულ ენებზე ტესტები 

 

 ზოგადი უნარების 

ტესტების უზრუნველყოფა 

ყველა იმ ენაზე, რომელზეც 

ჩატარდება გამოცდები.  

 

სსიპ - შეფასებისა და 

გამოცდების ეროვნული 

ცენტრი 

 

2018 წლის ივლისი 

3.3.1.7. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის 

უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის 

გაუმჯობესების მიზნით, მათთვის გამოცდების შესახებ 

ინფორმაციის მიწოდება ( ღია კარის დღეების ორგანიზება) 

 

 საინფორმაციო 

შეხვედრების რაოდენობა, 

თბილისსა და რეგიონებში 

 

საქათველოს განათლებისა 

და მეცნიერების 

სამინისტრო  

 

სსიპ - შეფასებისა და 

გამოცდების ეროვნული 

ცენტრი 

 

ღია კარის დღეები 

ჩატარდება თბილისსა და 

რეგიონებში 2018 წლის 

თებერვალში, მარტში, 

აპრილსა და მაისში 

3.3.1.8 სასწავლო პროგრამების შესახებ ინფორმაციის 

მიწოდება საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენელთათვის 

 შეხვედრების რაოდენობა;  

 მონაწილეთა რაოდენობა;  

 შეხვედრების არეალი;  

შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი; 

სსიპ შსს აკადემია; 

სსიპ დავით აღმაშენებლის 

სახელობის ეროვნული 

თავდაცვის აკადემია; 

საქართველოს განათლებისა 

და მეცნიერების  

სამინისტრო;  

 

2018 წლის თებერვალი-

მარტი 
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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 შეხვედრები ზოგადასგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში და  ქ. ახალციხეში არსებულ სსიპ 

საზოგადოებრივი კოლეჯში„ოპიზარი“რეგიონის 

სოციალური და ეკონომიკური განვითარების სტრატეგისა 

და სამოქმედო გეგმის გაცნობის, შრომის ბაზრისა და 

მოთხოვნადი პროფესიების შესახებ მოსწავლეთა 

ინფორმირების მიზნით 

 

 შეხვედრების 

რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები 

სამცხე-ჯავახეთის 

მხარეში სახელმწიფო 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

პერიოდულად 2018 წლის 

მანძილზე 

3.4.1.2 არაქართულენოვანი მსჯავრდებულებისათვის 

სახელმწიფო ენის სასწავლო კურსის უზრუნველყოფა 

 ქართული ენის 

სწავლების პროცესში 

ჩართულ 

მსჯავრდებულთა 

რაოდენობა; 

 

 ჩატარებული კურსების 

რაოდენობა; 

საქართველოს 

სასჯელაღსრულებისა 

და პრობაციის 

სამინისტრო 

 

პარტნიორი უწყება -  

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო  

წლის განმავლობაში 

3.4.1.3 პროფესიულ სასწავლებლებში ეთნიკურ 

უმცირესობების წარმომადგენელთა მონაწილეობის 

გაუმჯობესება, აგრეთვე ზრდასრული მოსახლეობისათვის 

სახელმწიფო ენის სწავლების ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა 

 

 სახელმწიფო ენის 

სწავლების პროგრამით 3300 

ბენეფიციარის   

გადამზადება  

 

საქართველოს განათლებისა 

და მეცნიერების 

სამინისტრო  

 

სსიპ ზურაბ ჟვანიას 

სახელობის 

სახელმწიფო 

ადმინისტრირების 

სკოლა 

წლის განმავლობაში 
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3.4.1.4 პროფესიული ტესტირების ჩატარება რუსულ, 

აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენებზე, განმცხადებელთა  

მიერ მხოლოდ პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის ჩარჩოდოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების არჩევის 

შემთხვევაში 

 

 

 

 

    განმცხადებელთა რაოდენობა 

საქართველოს განათლებისა 

და მეცნიერების 

სამინისტრო  

 

სსიპ - შეფასებისა და 

გამოცდების ეროვნული 

ცენტრი 

 

2018 წლის II - IV კვარტალი 

3.4.1.5. ეთნიკური უმიცრესობების 

წარმომადგენლებისათვის პროფესიულ განათლებაზე 

ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება 

 ეთნიკური უმცირესობებით 

კომპაქტურად დასახლებულ 

მინიმუმ ერთ 

მუნიციპალიტეტში 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულების/ 

ფილიალის განვითრება 

 

საქართველოს განათლებისა 

და მეცნიერების 

სამინისტრო  

 

წლის განმავლობაში 

3.4.1.6. ქართული ენის მოდულის სწავლების 

უზრუნველყოფა იმ პროფესიული სტუდენტებისათვის, 

რომელთაც პროფესიული ტესტირება გაიარეს არაქართულ 

ენაზე 

 პროფესიულ სტუდენტთა 

რაოდენობა, რომელებმაც 

გაიარეს ქართული ენის 

მოდული    

 

საქართველოს განათლებისა 

და მეცნიერების 

სამინისტრო  

 

წლის განმავლობაში 

3.4.1.7 სტაჟირება „1+4 პროგრამით“ მოსარგებლე 

პირებისთვის 

 

 განმცხადებლების 

რაოდენობა; 

 სტაჟიორთა რაოდენობა; 

 პროგრამაში ჩართული 

სახელმწიფო უწყებები; 

 

შერიგებისა და 

სამოქალაქო 

თანასწორობის 

საკითხებში 

საქართველოს 

სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატი 

 

საჯარო სამსახურის 

ეროვნული ბიურო; 

 

 

 

 

 

წლის განმავლობაში 
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3.4.1.8 ეთნიკური უმცირესობების ზრდასრული 

წარმომადგენლებისათვის ენობრივი ბარიერის დაძლევის 

მიზნით, ქართული ენის შემსწავლელი კურსების 

უზრუნველყოფა 

 კურსების 

ხანგრძლივობა/ 

პერმანენტულობა 

 მონაწილეთა 

რაიოდენობა, ქართული 

ენის გაუმჯობესების 

ხარისხი 

ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

2018-2020წწ. 

სტრატეგიული მიზანი 4: ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურის შენარჩუნება და ტოლერანტული გარემოს 

წახალისება 

შუალედური მიზანი: 4.1 კულტურის პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციალებაში 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 გაზომვადი ინდიკატორები პასუხისმგებელი უწყება შესრულების ვადა 

4.1.1.1  კულტურული მრავალფეროვნების დღე - 

„პანკისობა“, ნოვრუზ-ბაირამის დღესასწაულთან 

დაკავშირებით გამართული ღონისძიებები, ლტოლვილთა 

საერთაშორისო დღე,  ლიტერატურული საღამოები, 

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები 

 

 ჩატარებულ 

ღონისძიებათა 

რაოდენობა 

 

კახეთის მხარეში 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია; 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

ორგანოები 

 

 

წლის განმავლობაში 
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4.1.1.2 სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ჩასატარებელ 

კულტურულ ღონისძიებებში ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენელთა ჩართულობის უზრუნველყოფა -  

დაგეგმილია 154 ღონისძიების ჩატარება - 3633490 ლ. 

 

 რეგიონის 

მუნიციპალიტეტებში 

ჩასატარებელი 

ღონისძიებების 

რაოდენობრივი მაჩვენებელი 

სამცხე-ჯავახეთის 

მხარეში სახელმწიფო 

რწმუნებულის-

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია; 

მუნიციპალიტეტების 

მერიები; 

წლის განმავლობაში 

4.1.1.3 ეთნიკურ უმცირესობათა სსიპ ორგანიზაციების 

საქმიანობის ხელშეწყობა - სპექტაკლები, გასტროლები,  

გამოფენები, გამოცემები, კონცერტები 

 

აღნიშნული სსიპ-ებია: 

 

სსიპ მირზა-ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული 

კულტურის მუზეუმი,  

 

სსიპ დავით ბააზოვის საქართველოს ებრაელთა და  

 

ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი,  

 

სსიპ სმირნოვების მუზეუმი 

 

სსიპ პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური  

პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 

  

სსიპ ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერ-

ბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული 

თეატრი,  

 

სსიპ  გრიბოედოვის სახ.რუსული  პროფესიული 

სახელმწიფო  დრამატული თეატრი 

 

 

 ღონისძიებების, რაოდენობა. 

საზოგაოების მაღალი 

ჩართულობა და 

ცნობიერების ამაღლება;  

 

 გამოხმაურებები მედია-

საშუალებებში 

  

 სპექტაკლების 

რაოდენობა.  

საქართველოს 

კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო 

2018 წლის იანვარი-

დეკემბერი 



 
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

40 

 

4.1.1.4 კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა  განხორციელებული 

ღონისძიებების მასშტაბი და 

რაოდენობა 

ქალაქ თბილისის 

მუნიციპლაიტეტის 

საკრებულო 

2018-2020 წწ. 

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 გაზომვადი ინდიკატორები პასუხისმგებელი უწყება შესრულების ვადა 

4.2.1.1 გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საგრეო 

საქმეთა სამინისტროს თანამდაფინასებით, გერმანული 

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ პუბლიკაციის -

„გერმანელ კოლონისტთა არქიტექტურული 

მემკვიდრეობა საქართველოში“ -  გამოცემა (3 ენაზე) და 

საჯარო პრეზენტაციები თბილისსა და რეგიონებში; 

ფრანკფურტის ბაზრობაზე წარდგენა 

 

 გერმანული მემკვიდრეობის 

შესახებ საზოგადოებაში 

ცნობიერების ამაღლება; 
 საერთაშორისო ასპარეზზე 

საქართველოს 

მრავალფეროვანი 

მემკვიდრეობის 

პოპულარიზაცია 
 

სსიპ საქართველოს 

კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტო;  

 

საქართველოს 

კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო; 

2018 წლის მაისი-

დეკემბერი 

4.2.1.2 გამოფენა „რელიგიური და ეთნიკური 

მრავალფეროვნება“ - სიმონ ჯანაშიას სახელობის 

საქართველოს მუზეუმი 

 საქართველოში მცხოვრები 

ეთნიკური უმცირესობების 

კულტურის პოპულარიზაცია 

და საზოგადოების 

ცნობიერების ამაღლება 

 

სსიპ საქართველოს 

ეროვნული მუზეუმი 

და რელიგიის 

საკითხთა სახელმწიფო 

სააგენტო 

2018 წლის იანვარი-

თებერვალი 

4.2.1.3 ეთნიკური უმცირესობათა არამატერიალური 

კულტურის დაცვა და შენარჩუნება. თვალსაჩინო 

წარმომადგენლების მნიშვნელოვანი ღონისძიებების 

აღნიშვნა,  გამოფენების მოწყობა 

 კულტურათაშორისი 

ურთიერთობების 

გაღრმავება 

 ღონისძიებათა რაოდენობა  

ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

2018-2020წწ. 
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4.2.1.4 პროექტ „გაიცანი საქართველოს“ ფარგლებში 

გაცნობითი ტურის მოწყობა დმანისის მუნიციპალიტეტში 

ადგილობრივი ტურისტული პოტენციალის და 

კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციის მიზნით 

 მონაწილეთა რაოდენობა სსიპ ტურიზმის 

ეროვნული სააგენტო 

წლის განმავლობაში  

შუალედური მიზანი: 4.3 კულტურული მრავალფეროვნების წახალისება 

ამოცანა: 4.3.1 კულტურათაშორისი დიალოგის განვითარება 

 

დაგეგმილი ღონისძიებები გაზომვადი ინდიკატორები პასუხისმგებელი უწყება შესრულების ვადა 

4.3.1.1 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა 

კულტურის შენარჩუნებისა და განვითარების 

ხელშეწყობა; 
 
 
 
 
 

4.3.1.2. ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ 

მუნიციპალიტეტებში მთავრობისა და სამინისტროების 

საქმიანობის ხელშეწყობა და კოორდინაციის გაძლიერება 

ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვისა და 

განხორციელების მიზნით 

 ქვეყნის მასშტაბითა და 

საზღვარგარეთ გამართულ 

კონკურსებსა და მხატვრული 

შემოქმედების 

ფესტივალებში და სხვა 

კულტურულ ღონისძიებებში 

რეგიონის ეთნიკური 

უმცირესობების მხტვრული 

კოლექტივებისა და სხვა 

დაწესებულებლების 

მონაწილეობის 

რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები; 

 სამინისტროებთან და 

უწყებებთან ერთად 

დაგეგმილი ღონისძიებების 

რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები 

სამცხე-ჯავახეთის მხარეში  
სახელმწიფო 
რწმუნებულის-
გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია,  
 
მუნიციპალიტეტების 
მერიები,  
 
ცენტრალური 
ხელისუფლების 
ორგანოები 

წლის განმავლობაში 



 
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

42 

 

4.3.1.3 ინტერკულტურული პროგრამებისა და სპორტული 

ღონისძიებების ჩატარება პენიტენციურ დაწესებულებებში 

 განხორციელებული 

ღონისძიებების რაოდენობა 

საქართველოს 
სასჯელაღსრულებისა და 
პრობაციის სამინისტრო 

2018 წლის განმავლობაში 

4.3.1.4 პოეტ მაია მარგოშვილის ლექსებისა და ნოველების 

პრებულის პრეზენტაცია 

 დამსწრე სტუმრების 

რაოდენობა, გამოხმაურებები 

საქართველოს 
პარლამენტის ეროვნული 
ბიბლიოთეკა 

2018 წლის 3 მაისი 

4.3.1.5 მხატვარ ვარაზდატ მინასიანის ნახატების გამოფენა  ვიზიტორთა რაოდენობა, 

გამოხმაურებები 

საქართველოს 
პარლამენტის ეროვნული 
ბიბლიოთეკა 

2018 წლის 4 ივნისი 

4.3.1.6 არაქართულენოვან სკოლებში ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის წიგნადი ფონდის 

გადაცემა 

 გადაცემული წიგნების და 

სკოლების რაოდენობა 

საქართველოს 
პარლამენტის ეროვნული 
ბიბლიოთეკა 

წლის განმავლობაში 

4.3.1.7 ეთნიკური უმცირესობების ბეჭდური გამოცემების 

გამოფენა 

 ბეჭდური გამოცემების 

რაოდენობა 

 ტირაჟი 

საქართველოს 
პარლამენტის ეროვნული 
ბიბლიოთეკა 

2018 წლის სექტემბერი 

4.3.1.8 საბიბლიოთეკო რესურსების გამოყენების სწავლება-

ტრენინგი ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლებისათვის 

 ღონისძიებაში ჩართული 

ეთნიკურ უმცირესობების 

წარმომადგენელტა 

რაოდენობა 

საქართველოს 
პარლამენტის ეროვნული 
ბიბლიოთეკა 

2018 წლის ნოემბერი 

4.3.1.9 კონკურსი ცენტრსა და რეგიონებში კულტურული 
ღონისძიებების  და საერთო კულტურულ ცხოვრებასთან 
ინტეგრირების ამსახველი კულტურული ღონისძიებების 
მხარდასაჭერად 

 

 განხორციელებული 
გამოფენები, სპექტაკლები, 
კონცერტები, სხვა 
კულტურული ღონისძიებები 

 

საქართველოს 
კულტურისა და სპორტის 
სამინისტრო 
 

2018 წლის იანვარი-
დეკემბერი 



 
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

43 

 

4.3.1.10 კონკურსი ეთნიკურ უმცირესობათა ყოფა-
ცხოვრების და კულტურული თვითმყოფადობის და 
ქართულ კულტურულ სივრცეში ინტეგრირების ამსახველი 
ალბომების გამოსაცემად 
 

 გამოცემული წიგნი-ალბომი საქართველოს 
კულტურისა და სპორტის 
სამინისტრო 
 

2018 წლის იანვარი-
დეკემბერი 

4.3.1.11 პროექტი „მრავალფეროვანი საქართველო“  შეხვედრები მწერლებთან, 
საიუბილეო თარიღების 
აღნიშვნა, კონცერტები, 
ლიტერატურული ლექციები 

საქართველოს 
კულტურისა და სპორტის 
სამინისტრო 
 

2018 წლის იანვარი-
დეკემბერი 

4.3.1.12 კულტურული მრავალფეროვნების დღისადმი 
მიძღვნილი ღონისძიება 

 კონცერტი ეთნიკურ 
უმცირესობათა და სხვა 
შემოქმედებითი ჯგუფების 
მონაწილეობით 

საქართველოს 
კულტურისა და სპორტის 
სამინისტრო 
 

2018 წლის იანვარი-
დეკემბერი 

4.3.1.13 მრავალეთნიკური ხლოვნების ფესტივალი „ერთი 
ცის ქვეშ“ 

 კონცერტი ეთნიკურ 
უმცირესობათა ბავშვთა 
ანსამბლისა და  
ინდივიდუალური 
შემსრულებლების 
მონაწილეობით 

საქართველოს 
კულტურისა და სპორტის 
სამინისტრო 
 
შერიგებისა და 
სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში 
სახელმწიფო მინისტრის 
აპარატი 
 

2018 წლის ივნისი-
ნოემბერი 

4.3.1.14 პირველი ქისტი განმანათლებლისა და სასულიერო 

პირის მათე ალბუთაშვილის დაბადებიდან 165 

წლისთავისადმი მიძღვნილი ხსოვნის საღამო 

 ღონისძიების აღწერა  

 დამსწრეთა/სტუმართა 

რაოდენობა 

 

შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი;  

 

საქართველოს 

პრეზიდენტის 

ადმინისტრაცია; 

 

საქართველოს კულტურისა 

და სპორტის სამინისტრო 

2018 წლის იანვარი 
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4.3.1.15 ტოლერანტობის საერთაშორისო დღისადმი 

მიძღვნილი ღონისძიებების ჩატარება  

 ჩატარებული ღონისძიებები; 

 მონაწილეთა/დამსწრეთა 

რაოდენობა; 

შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი; 

2018 წლის ნოემბერი 
 

4.3.1.16 ვაინახური ფოლკლორის ფესტივალი ქალაქ ფოთში  ჩატარებული ღონისძიებები; 

 

 მონაწილეთა/დამსწრეთა 

რაოდენობა; 

შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი; 

 

ქ. ფოთის მერია; 

2018 წლის აპრილი 

4.3.1.17 ქისტი საზოგადო მოღვაწისა და მწერლის - გიგი 

ხორნაულის 80 წლის იუბილე პანკისის ხეობაში 

 მონაწილეთა/დამსწრეთა 

რაოდენობა; 

შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი; 

 

 

2018 წლის მაისი 

4.3.1.18 პანკისელი ქისტი ბავშვების ნამუშევრების გამოფენა 

თბილისის საბავშვო გალერეაში 

 მონაწილეთა/დამსწრეთა 

რაოდენობა; 

შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი; 

 

საქართველოს კულტურისა 

და სპორტის სამინისტრო; 

2018 წლის ივნისი 

4.3.1.19 ქართულ-ვაინახური ვექტორები პროზასა და 

პოეზიაში 

 მონაწილეთა/დამსწრეთა 

რაოდენობა; 

შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი; 

 

საქართველოს ფოლკლორის 

სახელმწიფო ცენტრი 

 

2018 წლის ივნისი-ივლისი 
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4.3.1.20 მცირერიცხოვანი ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლების საჭიროების შესწავლა  

 შესწავლილი საჭიროებების 

ანალიზი; 

 

 შეხვედრების რაოდენობა 

შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი; 

 

წლის განმავლობაში 

4.3.1.21 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი 

უფროსკლასელების ვიზიტი შსს აკადემიასა და დავით 

აღმაშენებლის სახელობის თავდაცვის ეროვნულ 

აკადემიაში 

 მონაწილე ახალგაზრდების 

რაოდენობა;  

 მონაწილე უწყებები; 

 

შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი; 

 

შსს აკადემია 

თავდაცვის ეროვნული 

აკადემია; 

წლის განმავლობაში 

4.3.1.22 ესეების კონკურსი ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენელი ახალგაზრდებისთვის 

 კონკურსში გამარჯვებულთა 

რაოდენობა; 

 გამარჯვებული ნაშრომები 

შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 

 

წლის განმავლობაში 

4.3.1.23 მრგვალი მაგიდის შეხვედრის ორგანიზება 

ქართველებსა და თბილისში მცხოვრებ არაქართველ 

მოსახლეობას შორის 

 ღონისძიების მასშტაბი და 

ეროვნული უმცირესობების 

ჩართლობა 

 მეობრობის სახლში 

გამართლი კულტურული 

ღნისძიებების რაოდენობა 

ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

2018-2020წწ. 
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4.3.1.24 პროექტის „თბილისის მეგობრობის სახლის“ 

ხელშეწყობა 

 თბილისის მეგობრობის 

სახლში გამართული 

ღონისძიებებისა და  

პროგრამების რაოდენობა; 

(ეთნიკური უმცირესობების 

მუზეუმი, "ვისწავლოთ 

ქართული"; ლატვიური ენის 

სწავლება, უკრაინის 

დამოუკიდებლობის დღის 

აღნიშვნა, ტოლერანტობის 

საერთაშორისო დღის 

აღნიშვნა) 

ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

2018-2020წწ. 

4.3.1.25. ბათუმში მოქმედ ეთნიკური უმცირესობების მიერ 

დაგეგმილი 50-ზე მეტი ღონისძიების დაფინანსება 

 ჩატარებული 50-ზე მეტი 

ღონისძიება 

 ღონისძიებების აღწერა 

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერია 

წლის განმავლობაში 

4.3.1.26 სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისიის სხდომები   განხილული საკითხები; 

 მიღებული 

გადაწყვეტილებები; 

შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი; 

 

წლის განმავლობაში 

4.3.1.27 უწყებათაშორისი კომისიის თემატური სამუშაო  
ჯგუფების შეხვედრები 

 განხილული საკითხები; 

 მიღებული 

გადაწყვეტილებები; 

შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი; 

წლის განმავლობაში 

 


