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სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის 

2019 წ. სამოქმედო გეგმა 

 
 

სრატეგიული 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 

1.1.1.1 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსთან ეროვნული უმცირესობების 

საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში სხვადასხვა 

ღონისძიების ჩატარება  

 შეხვედრები, ანგარიშები, 

აქტივობები, 

იდენტიფიცირებული და 

მოგვარებული  პრობლემები 

ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 წლის განმავლობაში  

1.1.1.2 „მეგობრობის სახლი“-ს ფარგლებში ქ. ბათუმში 

მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების 

წარმოამდგენელთათვის საიდენტიფიკაციო 

დოკუმენტების მოწესრიგების საკითხში დახმარების 

გაწევა  

 ბენეფიციართა რაოდენობა 

 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერია;  

საქართველოს  

წლის განმავლობაში  

1.1.1.3 ქ. ბათუმში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლებისათვის მუნიციპალური პროგრამების 

შესახებ ინფორმაციების ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა    

 ჩატარებული საინფორმაციო 

შეხვედრების რაოდენობა 

 ბენეფიციართა რაოდენობა   

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერია 

წლის განმავლობაში 
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1.1.1.4   მუნიციპალიტეტების მიერ ახალგაზრდული 

პოლიტიკის დოკუმენტის დამტკიცება, რომელიც მოიცავს 

ეთნიკურ უმცირესობათა ინტეგრაციის ხელშემწყობ 

ღონისძიებებს 

 დამტკიცებული ახალგაზრდული 

პოლიტიკის ფარგლებში 

ეთნიკური უმცირესობების 

ინტეგრაციის მიზნით 

განხორციელებული 

პროექტები/პროგრამები/ღონისძი

ებები 

 ბენეფიციართა რაოდენობა 

ქვემო ქართლის მხარეში 

სახელმწიფო რწმუნებულის 

გუბერნატორის ადმინისტრაცია;  

 

ქვემო ქართლის რეგიონის 

შესაბამისი მუნიციპალური 

ორგანოები 

წლის განმავლობაში 

1.1.1.5 დაბადების/პირადობის მოწმობების არმქონე ან 

ხარვეზიანი დოკუმენტების მქონე პირებისათვის 

დოკუმენტირების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების 

გატარება 

 პარტნიორი ორგანიზაციის 

დახმარებით სტატისტიკური 

მონაცემების დამუშავება 

 გაცემული დოკუმენტაციის 

სახეობა/ტიპი და რაოდენობა 

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტრო 

 

სსიპ სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტო 

 წლის განმავლობაში  

შუალედური მიზანი: 1.2 გენდერული მეინსტრიმინგი 

ამოცანა: 1.2.1 გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის აღმოფხვრის ხელშეწყობა 
დაგეგმილი ღონისძიებები გაზომვადი ინდიკატორები პასუხისმგებელი უწყება შესრულების ვადა 

1.2.1.1 გენდერული თანასწორობის თემაზე საინფორმაციო 

შეხვედრების გამართვა ეთნიკური უმცირესობებით 

მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში 

 შეხვედრების   

ლოკაცია/რაოდენობა 

 განხილული საკითხები 

 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო წლის განმავლობაში 

1.2.1.2 ქალთა მეწარმეობის გაძლიერება  ქვემო ქართლში, სამცხე-

ჯავახეთსა და კახეთში 

სახელმწიფო პროგრამებში 

მონაწილე ქალთა 

რაოდენობა 

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ წლის განმავლობაში 
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1.2.1.3 მასწავლებლებისა და კლასის დამრიგებლების 

გადამზადება ბულინგის პრევენციისა და ტოლერანტული 

კულტურის წახალისების ასევე, გენდერული 

თანასწორობის საკითხებზე 

 გადამზადებული 

მასწავლებლების/დამრიგე

ბლების რაოდენობა 

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო 

 

სსიპ მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების 

ცენტრი  

წლის 

განმავლობაში 

 

1.2.1.4 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსთან არსებული გენდერული თანასწორობის 

საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში სხვადასხვა 

ღონისძიების ჩატარება  

 ჩატარებული ღონისძიების 

რაოდენობა 

 განხილული საკითხები 

 ბენეფიციართა რაოდენობა  

ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

წლის 

განმავლობაში  

1.2.1.5 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი 

ქალებისთვის, გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის 

შესახებ სამუშაო შეხვედრებისა და  ტრეინინგების 

ორგანიზება 

 სამუშაო 

შეხვედრების/ტრენინგების 

რაოდენობა 

 ბენეფიციართა რაოდენობა 

 განხილული 

საკითხები/იდენტიფიცირე

ბული პრობლემები  

ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

წლის განმავლობაში  

1.2.1.6 ქ. ბათუმის „მეგობრობის სახლი“-ში მოქმედი 

„ქალთა კლუბი“-ს ფარგლებში შეხვედრების ორგანიზება, 

ქალთა მიმართ ძალადობის შემცირების/პრევენციის 

მიზნით 

 შეხვედრების რაოდენობა 

 მონაწილეთა რაოდენობა 

 განხილული საკითხები 

 იდენტიფიცირებული 

პრობლემები  

 

ქ.ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერია  
 

„მეგობრობის სახლი“ 
 

წლის განმავლობაში 

ყოველთვიურად 
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1.2.1.7 გენდერულ პრობლემატიკაზე მომუშავე 

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრებში და 

თემატურ ტრენინგებში ქალთა ჩართულობის 

უზრუნველყოფა  

 შეხვედრების/თემატური 

ტრენინგების 

სახეობა/რაოდენობა 

 მონაწილე ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელი ქალების 

რაოდენობა 

 განხილული 

საკითხები/იდენტიფიცირე

ბული პრობლემები  

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერია 

2019 წლის მე II –III 

კვარტალი, 

თითოეულ 

კვარტალში 2 

შეხვედრა  

1.2.1.8 საინფორმაციო შეხვედრები გენდერული 

თანასწორობის თემატიკაზე ეთნიკურ ჯგუფებთან - ა(ა)იპ 

ბათუმის კულტურის ცენტრთან არსებული „მეგობრობის 

სახლი“-ს წევრებთან  

 შეხვედრების/მონაწილეთა 

რაოდენობა 

 განხილული 

საკითხები/იდენტიფიცირე

ბული პრობლემები 

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერია  

2019 წლის I  და მე -

III კვარტალი, 

თითოეულ 

კვარტალში 1 

შეხვედრა წლის 

განმავლობაში 

1.2.1.9  გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ კამპანიის 

ფარგლებში, ქ. ბათუმის „მეგობრობის სახლში“ მოქმედი 

დიასპორების წარმომადგენელთათვის სამართლებრივი 

საკონსულტაციო შეხვედრების გამართვა იურიდიულ 

საკონსულტაციო დაწესებულებებთან  

 

 შეხვედრების რაოდენობა  

 დამსწრეთა რაოდენობა  

 განხილული 

საკითხები/იდენტიფიცი

რებული პრობლემები 

 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერია; ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო  

 

2019 წლის ივნისი, 

ნოემბერი 

1.2.1.10 მუნიციპალური სერვისის „ქალთა ოთახების“ 

ფარგლებში შეხვედრების ჩატარება „ეროვნულ 

უმცირესობათა დაცვის შესახებ ევროპული ჩარჩო 

კონვენციის“ შესახებ                                                                       

 ჩატარებული შეხვედრების 

რაოდენობა 

 ბენეფიციართა რაოდენობა 

 გეოგრაფიული არეაული 

კახეთის მხარეში 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის 

ადმინისტრაცია, 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

ორგანოები 

წლის განმავლობაში  
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1.2.1.11 აკადემიის IV კურსის იუნკერებისათვის 

შეფასებადი ლექცია (4 სთ) გენდერული თანასწორობის 

პრინციპებზე  

 მონაწილე 

სტუდენტთა/ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელი 

სტუდენტების რაოდენობა 

სსიპ დავით აღმაშენებლის 

სახელობის ეროვნული 

თავდაცვის აკადემია  

2019 წლის 

თებერვალი 

1.2.1.12 I კურსის იუნკერებისათვის გაცნობითი სახის 

ტრენინგი (2 სთ) გენდერული თანასწორობის პრინციპებსა 

და გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესახებ 

 მონაწილე 

სტუდენტთა/ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელი 

სტუდენტების 

რაოდენობარაოდენობა 

სსიპ დავით აღმაშენებლის 

სახელობის ეროვნული 

თავდაცვის აკადემია 

2019 წლის მარტი 

1.2.1.13 2019-2020 აკადემიური წლისათვის აკადემიაში 

ჩარიცხული მსმენელებისათვის გაცნობითი სახის 

ტრენინგი (2 სთ) გენდერული თანასწორობის პრინციპებზე 

 მონაწილე 

სტუდენტთა/ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელი 

სტუდენტების რაოდენობა 

სსიპ დავით აღმაშენებლის 

სახელობის ეროვნული 

თავდაცვის აკადემია 

2019 წლის III 

კვარტალი 

1.2.1.14 მუნიციპალურ სერვის „ქალთა ოთახებში“ ქალთა 

ეკონომიკურ გაძლიერებაზე, ქალთა მიმართ ძალადობის 

შემცირება/პრევენციაზე, ასევე მათ უფლებებსა და 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულობაზე 

ორიენტირებული შეხვედრებისა და ტრენინგების 

ჩატარება (ქალთა ბიზნეს სტარტაპებზე, მეწარმეობაზე) 

 

 

 ჩატარებულ 

ტრენინგების/შეხვედრების 

რაოდენობა 

 ქალების მიერ ინიცირებული / 

დაფინანსეული პროექტების 

რაოდენობა 

 

ქვემო ქართლის მხარეში 

სახელმწიფო რწმუნებულის 

გუბერნატორის ადმინისტრაცია 

და ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტები, 

დამფინანსებელი ორგანიზაცია 

ქალთა საინფორმაციო ცენტრი, 

მერსი კორფსი. ქალები 

სამართლიანობისთვის. 

ძალადობის 16 ღიანი კამპანიის 

ფარგლებში ღონისძიებები 

ჩატარდება ქვემო ქართლის 

შვიდივე მუნიციპალიტეტში 

2019 წლის მე II-III 

კვარტალი  
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1.2.1.15 დასაქმების დროს, გენდერული თანასწორობის 

პრინციპების დაცვა, მმართველობით საბჭოებში 

გენდერული ბალანსის დაცვა 

 გენდერულ ჭრილში 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

ორგანოებში დასაქმებულთა 

სტატისტიკის წარმოება, მათ 

შორის დასაქმებული ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენლების სტატისტიკა  

ქვემო ქართლის მხარეში 

სახელმწიფო რწმუნებულის 

გუბერნატორის ადმინისტრაცია 

და  

 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოები 

2019 წლის მე III 

კვარტალი  

1.2.1.16 გენდერული საბჭოების შექმნა და ეფექტიანი 

ფუნქციონირების უზრუნველყოფა ქვემო ქართლის 

რეგიონში შემავალ მუნიციპალიტეტებში. აღნიშნული 

საბჭოები ტარდება საკრებულოებში  

 

 საბჭოების რაოდენობა  

 ჩატარებული სხდომების 

სტატისტიკა 

 სხდომებზე განხილული 

საბჭოები 

 სხდომებში ჩართული ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელთა რაოდენობა  

ქვემო ქართლის მხარეში 

სახელმწიფო რწმუნებულის 

გუბერნატორის ადმინისტრაცია 

 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოები 

 

 წლის 

განმავლობაში, 

წელიწადში 4 ჯერ  

1.2.1.17 პროექტის „ახალგაზრდები გენდერული 

თანასწორობისათვის“ ფარგლებში 

თანატოლგანმანათლებელთა გადამზადება (TOT ტრენინგის 

ჩატარება) და მათ მიერ გენდერული თანასწორობის, ოჯახში 

ძალადობის, ადრეული ქორწინების შესახებ 

ტრენინგების/შეხვედრების ჩატარება  

 გადამზადებულ 
თანატოლგანმანათლებელთა 
რაოდენობა 

 შეხვედრების რაოდენობა 
 გეოგრაფიული არეალი  
 მონაწილეთა რაოდენობა 
 განხილული საკითხები 
 სამიზნე ჯგუფები 

 

შერიგებისა და სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი; 

 
ადამიანით ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, 

დაზარალებულთა დაცვისა და 

დახმარების სახელმწიფო ფონდი 
 
 

I, II – IV კვარტალი  
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1.2.1.18 სასწავლო ტრენინგ-კურსი „როგორ დავიწყოთ და 

განვავითაროთ ბიზნესი“ პანკისის ხეობაში მცხოვრები 

ქალებისათვის   

 მონაწილეთა რაოდენობა; 
 სასწავლო კურსის საკითხები 
 მომზარებული საპროექტო 

წინადადებების რაოდენობა  
 

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

III- IV კვარტალი 

1.2.1.19 გენდერული ოთახების ფარგლებში 

შეხვედრების/ღონისძიებების ჩატარება  

 ღონისძიებების/შეხვედრების 
რაოდენობა 

 მონაწილეთა, მათ შორის 
ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენელთა  რაოდენობა 

 განხილული საკითხები 

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის 
სახელმწიფო რწმუნებულის 
ადმინისტრაცია 
 
 მუნიციპალიტეტების მერიები 

წლის განმავლობაში 

1.2.1.20 გენდერულ პრობლემატიკაზე მომუშავე 

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრებში და 

თემატურ ტრეინინგებში ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენელთა  ჩართულობა 

 ღონისძიებების/შეხვედრების 
რაოდენობა 

 მონაწილეთა, მათ შორის 
ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენელთა  რაოდენობა 

 განხილული საკითხები 

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის 
სახელმწიფო რწმუნებულის 
ადმინისტრაცია,  
 
ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოები 

წლის განმავლობაში 

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 
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1.3.1.1 ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის 

საკითხებზე, ასევე არსებული სახელმწიფო 

მომსახურებების პოპულარიზაციის მიზნით 

საგანმანათლებლო საინფორმაციო შეხვედრების 

ორგანიზება თბილისსა და რეგიონებში 

 ღონისძიებების/შეხვედრების 
რაოდენობა 

 მონაწილეთა, მათ შორის 
ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენელთა  რაოდენობა 

 განხილული საკითხები 

სსიპ ადამიანით ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, 

დაზარალებულთა დაცვისა და 

დახმარების სახელმწიფო ფონდი 

II- IV კვარტალი  

1.3.1.2 ქ. ბათუმის „მეგობრობის სახლი“-ს საქმიანობის 

ფარგლებში არაქართულენოვანი განცხადებებისა და სხვა 

დოკუმენტაციის თარგმანის უზრუნველყოფა, საჭიროების 

შემთხვევაში სანოტარო დამოწმებით (რუსულ, უკრაინულ 

და ბერძნულ ენებზე)  

 თარგმნილი/დამოწმებული 

დუკუმენტაციის 

სახეობა/რაოდენობა 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერია  

წლის განმავლობაში 

1.3.1.3 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 

 თარმნილი დოკუმენტების 

რაოდენობა  

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის 

სახელმწიფო რწმუნებულის 

ადმინისტრაცია,  

 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

ორგანოები 

წლის განმავლობაში 

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

დაგეგმილი ღონისძიებები გაზომვადი ინდიკატორები პასუხისმგებელი უწყება შესრულების ვადა 

1.3.2.1  ეთნიკური უმცირესობების საბჭოს წევრების 

ჩართულობის უზრუნველყოფა თბილისის საკრებულოს 

საქმიანობაში. საკრებულოში გამართულ მნიშვნელოვან 

შეხვედრებსა და საკრებულოსა და კომისიების სხდომებში 

მათი მონაწილეობა 

 

 ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლებისათვის 

საკრებულოს მიერ 

მიღებული/მისაღები 

გადაწყვეტილებების რაოდენობა 

 მონაწილეთა რაოდენობა  

ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო  

წლის განმავლობაში  
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1.3.2.2 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა 

სამოქალაქო ჩართულობის გაუმჯობესების მიზნით 

შექმნილი საბჭოს სხდომების ჩატარება 

 ჩატარებული სხდომების 

რაოდენობა 

 მონაწილეთა, მათ შორის 

ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენელთა 

სტატისტიკური მონაცემები 

 საბჭოს სხდომაში ჩართული 

ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლები 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით 

 საბჭოს სხდომებზე განხილული 

საკითხები/მიღებული 

გადაწყვეტილებები 

კახეთის მხარეში სახელმწიფო 

რწმუნებულის ადმინისტრაცია 

წლის განმავლობაში  

1.3.2.3 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა 

სამოქალაქო ჩართულობის გაუმჯობესების მიზნით 

შექმნილი საბჭოს სხდომების ჩატარება 

 ჩატარებული სხდომების 

რაოდენობა 

 მონაწილეთა, მათ შორის 

ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენელთა 

სტატისტიკური მონაცემები 

 საბჭოს სხდომაში ჩართული 

ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლები 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით 

 საბჭოს სხდომებზე განხილული 

საკითხები/მიღებული 

გადაწყვეტილებები 

ქვემო ქართლის მხარეში 

სახელმწიფო რწმუნებულის 

გუბერნატორის ადმინისტრაცია  

II კვარტალი 

1.3.2.4 გუბერნატორის ადმინისტრაციაში  საჯარო 

მოხელეთა ვაკანტურ თანამდებობებზე  გამოცხადებულ 

კონკურსში  მონაწილეობის მიზნით ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენლების ინფორმირება, 

სათანადო შეხვედრების ორგანიზება სასწავლო 

დაწესებულებებში 

 შეხვედრების  მონაწილეთა 

რაოდენობრივი მაჩვენებელი 

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის 

სახელმწიფო რწმუნებულის 

ადმინისტრაცია 

 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოები 

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

1.3.3.1 ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სახელმწიფო 

პროგრამის ფარგლებში ჯანმრთელობის ხელშეწყობის 

საკითხებზე საგანმანათლებლო და ვიდეო მასალების 

მომზადება/გავრცელება 

 ეთნიკური უმცირესობების 

ენებზე მომზადებული 

საგანმანათლებლო მასალა 

 გავრცელებული საინფორმაციო 

მასალის გეოგრაფიული 

არეალი/რეგიონული 

ტელევიზიები 

 

 

სსიპ - ლ. საყვარელიძის 

სახელობის დაავადებათა 

კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის ეროვნული 

ცენტრი 

საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო 

 

წლის განმავლობაში 

1.3.3.2 საკრებულოს საქმიანობის შესახებ ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენელი ახალგაზრდებისთვის 

საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება 

 საინფორმაციო შეხვედრების 

რაოდენობა, პერიოდულობა, 

მასშტაბი 

 მონაწილე ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელი 

ახალგაზრდების რაოდენობა   

ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

წლის განმავლობაში 

1.3.3.3 საზოგადოებრივი სერვისებისა და მიმდინარე 

სახელმწიფო/ავტონომიური 

რესპუბლიკის/მუნიციპალური პროგრამების (განათლების 

პროგრამები, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

პროგრამები, სხვადასხვა საკანონმდებლო ცვლილებები) 

გაცნობა 

 

 საინფორმაციო შეხვედრების 

რაოდენობა, პერიოდულობა, 

მასშტაბი 

 მონაწილე ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელების რაოდენობა   

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერია, ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

კვარტალში ერთხელ  
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1.3.3.4 საინფორმაციო კამპანია საქართველოს 

ევროინტეგრაციის პროცესის შესახებ 

 საინფორმაციო შეხვედრების 

რაოდენობა, პერიოდულობა, 

მასშტაბი 

 მონაწილე ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელების რაოდენობა   

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერია  

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

წლის განმავლობაში ერთი 

შეხვედრა 

1.3.3.5 საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური 

ინტეგრაციის პროცესის შესახებ საინფორმაციო 

შეხვედრები ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლებთან 

 შეხვედრების 
რაოდენობა/გეოგრაფიული 
არეალი 

 მონაწილეთა რაოდენობა; 
 სამიზნე ჯგუფები 

 

სსიპ საინფორმაციო 

ცენტრი ნატოსა და 

ევროკავშირის შესახებ 

 

წლის განმავლობაში 

1.3.3.6 პროექტის „ახალგაზრდა ევროპელი ელჩების“ 

ფარგლებში საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის 

შესახებ ToT ტრენინგის ჩატარება ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენელი სტუდენტებისათვის  

 ჩატარებული 

ტრენინგის 

ხანგრძლივობა 

 განხილული 

საკითხები 

 მონაწილეთა 

რაოდენობა 

 

 

სსიპ საინფორმაციო 

ცენტრი ნატოსა და 

ევროკავშირის შესახებ 

 

 

შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი  

წლის განმავლობაში 
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1.3.3.7 პროექტი „ახალგაზრდა ევროპელი ელჩების“ 

ფარგლებში საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის 

შესახებ საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება  

 შეხვედრების 

რაოდენობა 

 სამიზნე ჯგუფები 

 გეოგრაფიული არეალი  

 განხილული 

საკითხები/იდენტიფიც

ირებული პრობლემები  

შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 

 

სსიპ საინფორმაციო 

ცენტრი ნატოსა და 

ევროკავშირის შესახებ 

 

წლის განმავლობაში  

1.3.3.8 ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად 

დასახლებულ რეგიონებში, სამოქალაქო ინტეგრაციის 

მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკის 

გაცნობის/ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენელთა უფლებების გაცნობის 

მიზნით შეხვედრების ჩატარება 

 მონაწილეთა რაოდენობა  

 ჩატარებული შეხვედრების 

რაოდენობა 

 გეოგრაფიული არეალი 

 განხილული 

საკითხები/იდენტიფიცირებული 

პრობლემები/გამოწვევები 

შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 

  
 

წლის განმავლობაში 

1.3.3.9 პროექტის „პანკისის ხეობის საჯარო სკოლების 

მასწავლებლებისა და დირექტორებისათვის საქართველოს 

ევროპული და ავეროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ 

ცნობიერების ამაღლების მიზნით“ ფარგლებში 

ღონისძიებების განხორციელება  

 მონაწილეთა რაოდენობა 

 ჩატარებული შეხვედრების 

რაოდენობა 

 განხილული საკითხები 

 მედიაში გაშუქება  
 

შერიგებისა და სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი 
 

სსიპ საინფორმაციო 

ცენტრი ნატოსა და 

ევროკავშირის შესახებ 
 

 I კვარტალი   

1.3.3.10 იუსტიციის სახლების რაოდენობის ზრდის 

ხელშეწყობა ეთნიკური უმცირესობებით 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 

ადმინისტრაცია 

 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოები 

წლის განმავლობაში 
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1.3.3.11 საზოგადოებრივი სერვისებისა და მიმდინარე 

სახელმწიფო პროგრამების შესახებ საინფორმაციო 

მასალების (მათ შორის, ეთნიკურ უმცირესობათა ენებზე 

გავრცელება რეგიონებში) 

 საზოგადოებრივ ცენტრებში 

განთავსებული და 

გავრცელებული საინფორმაციო 

მასალების სახეობა/ტიპი  

 რაოდენობა 

 გეოგრაფიული არეალი  

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტრო (სსიპ სახელმწიფო 

სერვისების განვითარების 

სააგენტო) 

 
 

წლის განმავლობაში  

1.3.3.12 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ 

ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ინფორმირება მათი 

უფლებების შესახებ 

 ბრალდებულების/მსჯავრდებუ
ლების უფლებების შესახებ 

მიწოდებული საინფორმაციო 

მასალების რაოდენობა 

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროს სპეციალური 

პენიტენციური სამსახური 

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 

1.3.4.1 1+4 სტაჟირების პროგრამის განხორციელება   განმცხადებლების რაოდენობა 
 სტაჟირების მონაწილეთა 

რაოდენობა  
 სტაჟიერბის 

პერიოდი/ხანგრძლივობა 
 

შერიგებისა და სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი  
 
საქართველოს მთავრობის #410 
დადგენილებით განსაზღვრული 
ყველა შესაბამისი სახელმწიფო 
უწყება/ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოები  

მაისი - ნოემბერი  

1.3.4.2 სტაჟირების პროგრამა ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენელი ახალგაზრდებისთვის თბილისის 

საკრებულოში 

 მონაწილეთა რაოდენობა 
 სტაჟირების 

პერიოდი/ხანგრძლივობა 
 განმცხადებლების რაოდენობა 

 

ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

2019 წლის მე II და მე  IV 

კვარტალი  
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1.3.4.3 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი 

ახალგაზრდებისათვის სამუშაო პრაქტიკის 

უზრუნველყოფა 

 სამუშაო პრაქტიკაში ჩართული 

ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენელი 

ახალგაზრდების რაოდენობა 

 პრაქტიკის ხანგრძლივობა 

 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერია; 

წლის განმავლობაში 

კვარტალში ერთხელ 

ერთი თვის 

ხანგრძლივობით  

 

1.3.4.4 ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად 

დასახლებულ ადმინისტრაციულ ერთეულებში 

გუბერნატორის,  მუნიციპალიტეტების და 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელმძღვანელების 

შეხვედრების ორგანიზება საჯარო სამსახურების 

საქმიანობის გაცნობისა და ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლების  დასაქმების მიზნით 

 შეხვედრების რაოდენობა  

 მონაწილეთა რაოდენობა  

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის 

სახელმწიფო რწმუნებულის 

ადმინისტრაცია 

წლის განმავლობაში 

1.3.4.5 საჯარო სამსახურებში დასაქმებული ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენელი საჯარო მოხელეების 

ჩართულობის უზრუნველყოფა სხვადასხვა სასწავლო 

პროგრამებში 

 შეხვედრების რაოდენობა 

 მონაწილეთა  რაოდენობა  

 სასწავლო პროგრამების 

სახეობა/რაპდენობა 

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის 

სახელმწიფო რწმუნებულის 

ადმინისტრაცია 

წლის განმავლობაში 

შუალედური მიზანი: 1.4 ეთნიკური უმცირესობათა მონაწილეობის წახალისება პოლიტიკურ გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში 

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

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

ახალგაზრდებისთვის საგანმანათლებლო პროგრამების 

განხორციელება: 

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

ახალგაზრდებისთვის);  

2. „არჩევნები და ახალგაზრდა ამომრჩეველი“ 

(საჯარო სკოლების  XI-XII კლასის 

მოსწავლეებისთვის); 

3.   „სასწავლო კურსი საარჩევნო სამართლის დარგში“ 

(ახალციხის უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის); 

4. ,,საარჩევნო ადმინისტრატორის საინფორმაციო-

სასწავლო კურსები“ (18 წლიდან 

მოქალაქეებისთვის) 

 

 საგანმანათლებლო 

პროგრამებში მონაწილე 

ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენელი 

ახალგაზრდების 

რაოდენობა 

 გეოგრაფიული არეალი 

 

 

 

 

 

 

 

 

ეთხოვოს საქართველოს    

ცენტრალურ საარჩევნო 

კომისიას, ცესკოსთან 

არსებულ სწავლების 

ცენტრს 

 

 

 

 

 

 

 

 

წლის განმავლობაში  

1.4.1.2 მცირე გრანტების გაცემა სამოქალაქო 

ორგანიზაციებისა და უმცირესობათა თემებისათვის - 

არჩევნების მნიშვნელობისა შესახებ საინფორმაციო 

კამპანიის წარმოებისა და საარჩევნო კულტურის 

გაძლიერების მიზნით 

 დაფინანსებული 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციების 

პროექტების (ეთნიკურ 

უმცირესობათა 

თემებისათვის) რაოდენობა 

 ბიუჯეტი 

1.4.1.3 კომპეტენციის ფარგლებში სამხარეო 
ადმინისტრაციის ჩართულობა ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენლების სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების 
მიზნით 

 

 შეხვედრების  რაოდენობა 

 მონაწილეთა  რაოდენობა 

 გეოგრაფიული არეალი 

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის 

სახელმწიფო რწმუნებულის 

ადმინისტრაცია 

 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოები 

წლის განმავლობაში 
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1.4.1.4 სამხარეო ადმინისტრაციაში „ღია კარის“ დღის 

მოწყობა ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლებისთვის ადმინისტრაციის საქმინობისა და 

ეთნიკური უმცირესობების პრობლემატიკის  გაცნობის  

მიზნით 

 შეხვედრების  რაოდენობა 

 მონაწილეთა  რაოდენობა 

 იდენტიფიცირებული 

პრობლემები 

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის 

სახელმწიფო რწმუნებულის 

ადმინისტრაცია 

 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოები 

წლის განმავლობაში 

1.4.1.5 მუნიციპალიტეტებში ბიუჯეტების საჯარო 

განხილვაში და სხვადასხვა ღონისძიებების დაგეგმვა-

ჩატარებაში ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლების ჩართვის უზრუნველყოფა 

 შეხვედრების  რაოდენობა 

 მონაწილეთა  რაოდენობა  

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის 

სახელმწიფო რწმუნებულის 

ადმინისტრაცია 

 

 ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოები 

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 რეგიონულ სატელევიზიო გადაცემებში გარემოს 

დაცვისა და სოფლის მეურნეობის თემატიკის შესახებ 

სპიკერების მონაწილეობა  

 

 ეთნიკური უმცირესობების 

ენებზე რეგიონულ 

სატელევიზიო გადაცემებში 

მონაწილეობის რაოდენობა 

 

საქართველოს გარემოს დაცვისა 

და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო 
 
სსიპ სურსათის ეროვნული 

სააგენტო 

წლის განმავლობაში 

1.5.1.2 ცხოველთა დაავადებებისა და მცენარეთა მავნებელ 

დაავადებათა შესახებ ეთნიკური უმცირესობების ენებზე 

მომზადებული საინფორმაციო ბროშურების გავრცელება   

 

 საინფორმაციო ბროშურების 

რაოდენობა 

 

საქართველოს გარემოს დაცვისა 

და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო 
 
სსიპ სურსათის ეროვნული 

სააგენტო 

წლის განმავლობაში 
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1.5.1.3 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებით 

კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში საინფორმაციო 

მასალის (გაზეთები, ბროშურები, ბუკლეტები, 

საინფორმაციო ვიდეო მასალა და სხვა) გავრცელება 

 

 გავრცელებული 

საინფორმაციო მასალის 

რაოდენობა 

 

საქართველოს გარემოს დაცვისა 

და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო 

 

წლის განმავლობაში 

1.5.1.4 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სახელმწიფო პროგრამების შესახებ ინფორმაციის 

გავრცელება 

 სომხურ, რუსულ და 

აზერბაიჯანულ ენებზე 

დაბეჭდილი საინფორმაციო 

ბუკლეტების/ფლაერების/ბროშ

ურებისა და ტრიპლეტების 

რაოდენობა 

 გეოგრაფიული არეალი  

 

საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო; 

სსიპ სოციალური მომსახურების 

სააგენტო 

 

წლის განმავლობაში 

1.5.1.5 შრომისა და დასაქმების სფეროში (შრომითი 

უფლებები) განხორციელებული და მიმდინარე 

რეფორმების შესახებ ცნობიერების ამაღლება 

 

 საინფორმაციო შეხვედრების 

რაოდენობა  

 რეგიონული მედია 

საშუალებებით რეფორმების 

შესახებ ინფორმაციის 

გავრცელება 

 გავრცელებული საინფორმაციო 

მასალების რაოდენობა 

 გეოგრაფიული არეალი  

 

საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო 

 

IV კვარტალი 
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1.5.1.6 გუბერნატორის ადმინისტრაციის ვებ-გვერდზე 

რეგიონში მიმდინარე პროცესების სისტემატური გაშუქება; 

მუნიციპალიტეტების ვეგ-გვერდებზე  მასალების 

განთავსება 

 ინტერვიუების/  
გამოქვეყნებული მასალების 
რაოდენობა 

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის 
სახელმწიფო რწმუნებულის 
ადმინისტრაცია, 
მუნიციპალიტეტების  მერიები 

წლის განმავლობაში 
 

1.5.1.7 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ 

ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა 

შესაბამისი სახელმწიფო მაუწყებლობით 

 დაწესებულებებში ეთნიკური 

უმცირესობების ენებზე 

მიწოდებული სამაუწყებლო 

არხების რაოდენობა 

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროს სპეციალური 

პენიტენციური სამსახური 

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 

დაგეგმილი ღონისძიებები გაზომვადი ინდიკატორები პასუხისმგებელი უწყება შესრულების ვადა 

1.6.1.1  არასამთავრობო ორგანიზაციებთან 

თანამშრომლობით ტრეინინგების/შეხვედრების 

ორგანიზება ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლებისათვის საქართველოს 

კანონმდებლობის, ეთნიკური უმცირესობების 

უფლებებისა და "ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის 

შესახებ ევროპული ჩარჩო კონვენციის" გაცნობის მიზნით 

 ჩატარებული 

საინფორმაციო 

შეხვედრების/ტრენინგებ

ის რაოდენობა 

 მონაწილე ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელთა 

რაოდენობა 

 გეოგრაფიული არეალი  

ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო  

II და IV კვარტალი  
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1.6.1.2  ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის, 

საკრებულოსა და „მეგობრობის სახლის“ ორგანიზებით 

„ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ“ ევროპული 

ჩარჩო კონვენციისა და „რეგიონული ან უმცირესობათა 

ენების შესახებ“ ევროპული ქარტიის შესახებ 

საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრის გამართვა 

საზოგადოების ინფორმირებულობის მიზნით მასობრივი 

კომუნიკაციის საშუალებების, არასამთავრობო 

ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა საფეხურის 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ჩართულობის გზით 

 

 შეხვედრაზე დამსწრე 

ორგანიზაციათა რაოდენობა  

 შეხვედრების რაოდენობა  

 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერია 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

ქ. ბათუმის „მეგობრობის სახლი“  

 

წლის მეორე და მეოთხე 

კვარტალი;  

 

კვარტალში 1 შეხვედრა  

 

1.6.1.3 საინფორმაციო შეხვედრები ეროვნულ 

უმცირესობათა 

დაცვის ევროპული ჩარჩო კონვენციის გაცნობის მიზნით 

 

 ჩატარებული შეხვედრების 

რაოდენობა 

 მონაწილეთა რაოდენობა 

 გეოგრაფიული არეალი  

შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 

 

წლის განმავლობაში 

1.6.1.4 მედიასთან თანამშრომლობის გაძლიერება, 

შესაბამის უწყებებსა და არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან კოორდინაცია,  ერთობლივი 

ღონისძიებების დაგეგმვა 

 

ღონისძიებებისა და 

მონაწილეთა რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები 

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის 

სახელმწიფო რწმუნებულის 

ადმინისტრაცია 

წლის განმავლობაში 

 

ამოცანა: 1.6.2 საჯარო მოსამსახურეთა და ეთნიკურ უმცირესობათა სამიზნე ჯგუფების ცნობიერების ამაღლება ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებებისა და 

ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის სფეროში 

დაგეგმილი ღონისძიებები გაზომვადი ინდიკატორები პასუხისმგებელი უწყება შესრულების ვადა 

1.6.2.1 სამართალდამცავების გადამზადება 
დისკრიმინაციის საკითხებში 

 ტრენინგებისა და 
მონაწილეების რაოდენობა 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო წლის განმავლობაში 

1.6.2.2 პოლიციელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ეთნიკურ 
უმცირესობათა უფლებებისა და ანტიდისკრიმინაციული 
კანონმდებლობის სფეროში 

 ჩატარებული ტრენინგების 
რაოდენოაბა 

 გეოგრაფიული არეალი 
 გადამზადებული  

პოლიციელების რაოდენობა 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო წლის განმავლობაში 
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1.6.2.3 არასამთავრობო ორგანიზაციებთან 
თანამშრომლობით ტრეინინგების/შეხვედრების 
ორგანიზება ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენლებისათვის ეთნიკური უმცირესობების 
უფლებებისა და "ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის 
შესახებ" ევროპული ჩარჩო კონვენციის გაცნობის მიზნით 

 ჩატარებული 

საინფორმაციო 

შეხვედრების/ტრენინგებ

ის რაოდენობა 

 მონაწილე ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელთა 

რაოდენობა 

 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერია 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო  
 

წლის მეორე და მეოთხე 

კვარტალი;  

კვარტალში 1 შეხვედრა 

 

1.6.2.4 გასვლითი შეხვედრების ორგანიზება  ეთნიკური 
უმცირესობებით დასახლებულ ადმინისტრაციულ 
ერთეულებში მათი პრობლემებისა და საჭიროებების 
იდენტიფიცირების მიზნით  

 შეხვედრებისა და 
მონაწილეთა რაოდენობა 

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის 

სახელმწიფო რწმუნებულის 

ადმინისტრაცია 

წლის განმავლობაში  

 

1.6.2.5 იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომლების 
ცნობიერების ამაღლება ტრენინგებისა და საინფორმაციო 

შეხვედრების ჩატარების გზით, ეთნიკურ უმცირესობათა 

უფლებებისა და ანტიდისკრიმინაციული 

კანონმდებლობის შესახებ 

 ჩატარებული საინფორმაციო 

შეხვედრების/ტრენინგების 

რაოდენობა/პერიოდულობა 

 გადამზადებულ 

თანამშრომელთა რაოდენობა 

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროს სპეციალური 

პენიტენციური სამსახური 

 

სსიპ იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 

წლის განმავლობაში  

 
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 
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2.1.1.1 საინფორმაციო კამპანია სახელმწიფო სერვისებისა 

და პროგრამების შესახებ 

 ჩატარებული 

შეხვედრების 

რაოდენობა 

 გეოგრაფიული არეალი  

 განხილული საკითხები 

 ბენეფიციართა 

რაოდენობა  

შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 

 

ქვემო ქართლის, სამცხე-

ჯავახეთის, კახეთის 

გუბერნატორების 

ადმინისტრაციები;  

შესაბამისი სახელმწიფო 

უწყებები  

III-IV კვარტალი  

2.1.1.2 ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებით 

კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში დაგეგმილი 

მობილური ექსტენციის ფარგლებში ფერმერებთან 

საინფორმაციო- საკონსულტაციო შეხვედრების ჩატარება 

 

 საინფორმაციო- 

საკონსულტაციო 

შეხვედრების 

რაოდენობა 

 ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

 გეოგრაფიული არეალი 

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო 

 წლის განმავლობაში 

2.1.1.3 კოოპერატივების მხარდამჭერი სახელმწიფო 

პროგრამების შესახებ საინფორმაციო შეხვედრების 

ჩატარება ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებით 

დასახლებულ რეგიონებში (ქვემო ქართლი, სამცხე- 

ჯავახეთი, კახეთი) 

 

 საინფორმაციო 

შეხვედრების 

რაოდენობა 

 

საქართველოს გარემოს დაცვისა 

და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო 
 

სსიპ სასოფლო- სამეურნეო 

კოოპერატივების 

განვითარების სააგენტო 

წლის განმავლობაში 

2.1.1.4 ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი გარემოს 

ფორმირება, სახელმწიფო პროგრამების განხორციელების 

ხელშეწყობა, ტრანსასაზღვრო ეკონომიკური კავშირების 

გაძლიერების ხელშეწყობა 

„აწარმოე საქართველოში“ 

პროგრამის ფარგლებში 

გამართული შეხვედრების 

ორგანიზება; 

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“, 

მუნიციპალიტეტების მერიები 

წლის განმავლობაში 
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2.1.1.5 მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა 

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებით 

კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში 

 მიკრო და მცირე 

მეწარმეობის 

პროგრამის ფარგლებში 

დაფინანსებული 

ბენეფიციარების 

რაოდენობა ქვემო 

ქართლში, სამცხე-

ჯავახეთსა და კახეთში 

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ წლის განმავლობაში 

2.1.1.6 სოციალური პროგრამების გაცნობის მიზნით, 

საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება ეთნიკური 

უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების 

მუნიციპალიტეტებში  

 ჩატარებული 

შეხვედრების 

რაოდენობა 

 გეოგრაფიული არეალი  

 ბენეფიციართა 

რაოდენობა  

საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან  დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო 

 

წლის განმავლობაში 

2.1.1.7 არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად 

საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრების ორგანიზება   

ქალაქის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ეკონომიკური 

პროგრამებისა და სერვისების გაცნობის მიზნით 

 შეხვედრების 

რაოდენობა 

 მონაწილე და 

შეთავაზებული 

სერვისებით 

მოსარგებლე ეთნიკურ 

უმცირესობების 

წარმომადგენელთა 

რაოდენობა 

ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 IV კვარტალი 

2.1.1.8 ქ. ბათუმის „მეგობრობის სახლის“ ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოლიტიკისა და 2019-

2020წწ. სამოქმედო გეგმის გაცნობა  

 

 ჩატარებული საინფორმაციო 

შეხვედრების რაოდენობა 

 მონაწილე ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელთა რაოდენობა  

 განხილული საკითხები 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერია 

 

I კვარტალი 
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2.1.1.9 ინფრასტრუქტურული სამუშაოები: გარე განათების 

მოწყობა, წყლის სათავე-ნაგებობაზე სადრენაჟე სისტემის 

გაწმენდა-რეაბილიტაცია და ნაგებობის შემოღობვა, შიდა 

საუბნო გზების მოასფალტება, საცალფეხო ხიდის მოწყობა, 

გზების რეაბილიტაცია 

 

 გახორციელებული 

ინფრასტრუქტურული 

პროექტების 

რაოდენობა/ბიუჯეტი 

 გეოგრაფიული არეალი  

კახეთის მხარეში სახელმწიფო 

რწმუნებულის გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

 

ქვემო ქართლის მხარეში 

სახელმწიფო რწმუნებულის-

გუბერნატორის ადმინისტრაცია  

 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოები 

წლის განმავლობაში  

2.1.1.10 ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი გარემოს 

ფორმირება, სახელმწიფო პროგრამების განხორციელების 

ხელშეწყობა, ტრანსასაზღვრო ეკონომიკური კავშირების 

გაძლიერების ხელშეწყობა 

სხვადასხვა  სახელმწიფო 
სტრუქტურების მიერ 
ორგანიზებული შეხვედრები, 
მათ შორის: რეგიონში მოქმედ 
სამშენებლო ბიზნესში ჩართულ 
ბიზნესმენებთან შეხვედრის 
მონაწილეთა რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი; 
თურქეთის მეზობელ 
გუბერნიასთან  
ბიზნესფორუმებისა და 
მონაწილეთა რაოდენობრივი 
მაჩვენებლები 

 

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის 

სახელმწიფო რწმუნებულის 

ადმინისტრაცია, 

მუნიციპალიტეტების მერიები 

წლის განმავლობაში  

2.1.1.11 ინფრასტრუქტურული პროექტების 

განხორციელება 

 უმცირესობებით 

კომპაქტურად 

დასახლებულ 

მუნიციპლიტეტებში 

განსახორციელებელი 

ინფრასტრუქტურული 

პროექტების 

რაოდენობა/სახოება/ბი

უჯეტი 

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის 

სახელმწიფო რწმუნებულის 

ადმინისტრაცია, 

მუნიციპალიტეტების მერიები 

წლის განმავლობაში  
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ამოცანა: 2.1.2 ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა 

დაგეგმილი ღონისძიებები გაზომვადი ინდიკატორები პასუხისმგებელი უწყება შესრულების ვადა 

2.1.2.1 საინფორმაციო შეხვედრები   ქალაქის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული სოციალური პროგრამებისა და 

სერვისების გაცნობის მიზნით 

 შეხვედრების რაოდენობა  

 შეხვედრაში მონაწილე და 

შეთავაზებული სერვისებით 

მოსარგებლე ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენლების 

რაოდენობა 

ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

 II და IV კვარტალი 

2.1.2.2 სოციალურად დაუცველი ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენელი ოჯახების დახმარება  

 ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენელი ოჯახების 

რაოდენობა 

 ბიუჯეტი  

 

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერია 

 

 ქ. ბათუმის „მეგობრობის 

სახლი“  

წლის განმავლობაში 

ერთხელ 
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2.1.2.3 ინფრასტრუქტურული პროექტების 

განხორციელება: 

 ახალციხის მუნიციპალიტეტი - 5 პროექტი,  

ჯამური ღირებულებით 3 098 691 ლარი, მათ 

შორის რგფ თანხა  2 943 753 ლარი; 

 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი - 2 პროექტი,  

ჯამური ღირებულებით  1 000 000 ლარი, მათ 

შორის რგფ თანხა 950 000  ლარი; 

 რუსთავის მუნიციპალიტეტი - 5 პროექტი, ჯამური 

ღირებულებით 6 789 115 ლარი, მათ შორის რგფ 

თანხა 6 449 658  ლარი; 

 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი - 4 პროექტი,  

ჯამური ღირებულებით  2 610 500 ლარი, მათ 

შორის რგფ თანხა 2 479 975  ლარი; 

 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი - 4 პროექტი, 

ჯამური ღირებულებით  3 232 876 ლარი, მათ 

შორის რგფ თანხა 2 747 944 ლარი; 

 დმანისის მუნიციპალიტეტი - 3 პროექტი,  ჯამური 

ღირებულებით 1 744 365 ლარი, მათ შორის რგფ 

თანხა  1  559 743 ლარი; 

 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი - 4 პროექტი,  

ჯამური ღირებულებით 2 663 158 ლარი, მათ 

შორის რგფ თანხა  2 529 999 ლარი; 

 მარნეულის მუნიციპალიტეტი - 4 პროექტი,  

ჯამური ღირებულებით 2 715 907 ლარი, მათ 

შორის რგფ თანხა  2 019 544 ლარი; 

 წალკის მუნიციპალიტეტი - 1 პროექტი,  ჯამური 

ღირებულებით2 414 892 ლარი, მათ შორის რგფ 

თანხა  2 110 000 ლარი; 

 ახმეტის მუნიციპალიტეტი - 2 პროექტი,  ჯამური 

ღირებულებით  615 611 ლარი მათ შორის რგფ 

თანხა 584 828 ლარი 

 განხცორციელებული 

პროექტების 

რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები/ბიუჯეტი 

როგორც რეგიონულ ასევე 

მუნიციპალურ ჭრილში   

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო  

რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდი 

წლის განმავლობაში 
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2.1.2.4 მუნიციპალიტეტებისა და სხვა უწყებების 

სოციალური პროგრამებით ეთნიკური უმცირესობების 

მიერ სარგებლობისა და თანაბარი განაწილების 

ხელშეწყობა 

ეთნიკური უმცირესობებით 

დასახლებულ მუნიციპალიტეტებში   

სოციალური და ჯანდაცვის 

პროგრამების რაოდენობრივი  და 

ფინანსური მაჩვენებლები 

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის 

სახელმწიფო რწმუნებულის 

ადმინისტრაცია, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოები 

წლის განმავლობაში 

სტრატეგიული მიზანი 3: ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და სახელმწიფო ენის ცოდნის გაუმჯობესება 

შუალედური მიზანი: 3.1 სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის 

ამოცანა: 3.1.1 სკოლამდელი განათლების პროგრამის შემუშავება, სასწავლო რესურსების მოდელების შექმნა, აღმზრდელ-მასწავლებელთა და 

ადმინისტრაციული პერსონალის პროფესიული განვითარების პროგრამების მომზადება 

დაგეგმილი ღონისძიებები გაზომვადი ინდიკატორები პასუხისმგებელი უწყება შესრულების ვადა 

3.1.1.1 წალკის მუნიციპალიტეტის სოფლებში 

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მშენებლობის 

მეორე ეტაპის განხორციელება (მშენებლობის დასრულება 

და ინვენტარით აღჭურვა)                       

 

 

 აშენებული სკოლამდელი 

აღზრდის 

დაწესებულებების 

რაოდენობა/გეოგრაფიული 

არეალი/ბიუჯეტი  

ქვემო ქართლის მხარეში 

სახელმწიფო რწმუნებული - 

გუბენრატორის ადმინისტრაცია  

 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოები  

წლის ბოლომდე 

3.1.1.2 გარდაბანში აღათაკლია - ყარათაკლიაში ბაღის     

მშენებლობის მეორე ეტაპის განხორციელება 

 

ასევე სკოლამდელი მზაობის პროგრამების დაგეგმვა და 

შემუშავება ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტებში   

 

 აშენებული სკოლამდელი 

აღზრდის 

დაწესებულებების 

რაოდენობა/გეოგრაფიული 

არეალი/ბიუჯეტი 

ქვემო ქართლის მხარეში 

სახელმწიფო რწმუნებული - 

გუბენრატორის ადმინისტრაცია  

 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოები 

III კვარტალი  
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3.1.1.3 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში 

არაქართულენოვანი ჯგუფების ფორმირებისა და 

სახელმწიფო ენის სწავლების  ხელშეწყობა 

 

არაქართულენოვანი საბავშვო ბაღების მატერიალურ-

ტექნიკური  ბაზის აღჭურვა, სწავლებისა და აღზრდის 

სათანადო პირობების შექმნა 

 

 არაქართულენოვან 

ჯგუფებში ბავშვების 

რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები 

 აშენებული და 

რეაბილიტირებული 

საბავშვო ბაღების 

რაოდენობა 

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის 

სახელმწიფო რწმუნებულის 

ადმინისტრაცია, 

მუნიციპალიტეტების მერიები 

წლის განმავლობაში  

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 

3.2.1.1 ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის ჩატარება 

სომხურ, აზერბაიჯანულ და რუსულ ენაზე  

 
 

 

 მონაწილეთა 

რაოდენობა 

სსიპ - შეფასებისა და 

გამოცდების ეროვნული ცენტრი 

IV კვარტალი 

3.2.1.2 სკოლის გამოსაშვები გამოცდების ჩატარება  

რუსულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე 

 მოსწავლეთა 

რაოდენობა 

 გამოცდების 

შედეგები 

სსიპ - შეფასებისა და 

გამოცდების ეროვნული ცენტრი 

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, აზერბაიჯანულ ენაზე მხოლოდ იმ 

აპლიკანტებისათვის, რომლებიც ასწავლიან 

არქარათულენოვან სკოლებში   

 

 აპლიკანტთა 

რაოდენობა 

სსიპ - შეფასებისა და 

გამოცდების ეროვნული ცენტრი 

ივლისი 

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 ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ზოგადი უნარების  

ტესტირების უზრუნველყოფა აზერბაიჯანულ, სომხურ და  

რუსულ ენაზე 

 

 

 ერთიანი ეროვნული გამოცდების მხოლოდ 

აფხაზურენოვანი, ოსურენოვანი, 

აზერბაიჯანულენოვანი და სომხურენოვანი 

ზოგადი უნარების ტესტების შედეგების 

საფუძველზე ჩარიცხულ სტუდენტთა 

დაფინანსება, რომლებმაც უნდა ისწავლონ 

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო 

პროგრამით და სწავლა გააგრძელონ 

ბაკალავრიატის, მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირბული საბაკალავრო-სამაგისტრო, 

დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის 

საგანმანათლებლო პროგრამით 

 

 მონაწილეთა 

რაოდენობა 

 

 ჩარიცხულ 

სტუდენტთა 

რაოდენობა, მათ 

შორის 

აფხაზურენოვანი, 

ოსურენოვანი, 

სომხურენოვანი, 

აზერბაიჯანულენოვა

ნი;  

 

 სახელმწიფოს მიერ 

დაფინანსებულ 

სტუდენტთა 

რაოდენობა 

აფხაზურენოვანი; 

ოსურენოვანი; 

აზერბაიჯანულენოვან

ი; სომხურენოვანი. 

სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების 

ეროვნული ცენტრი 

საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო 

ივლისი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.2 ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლებისთვის უმაღლესი განათლების 

ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით, მათთვის 

გამოცდების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება (ღია კარის 

დღეების ორგანიზება) 

 საინფორმაციო 

შეხვედრების 

რაოდენობა 

 ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების 

ეროვნული ცენტრი 

ღია კარის დღეები ჩატარდება 

თბილისსა და რეგიონებში 2019 

წლის თებერვალში, მარტში, 

აპრილსა და მაისში 
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3.3.1.3 საინფორმაციო კამპანია ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენელი მოსწავლეებისთვის სამცხე-ჯავახეთის, 

კახეთის და ქვემო ქართლის რეგიონებში 

 ჩატარებული 

შეხვედრების 

რაოდენობა 

 მონაწილეთა 

რაოდენობა 

სსიპ საინფორმაციო 

ცენტრი ნატოსა და 

ევროკავშირის შესახებ 

 

წლის განმავლობაში 

3.3.1.4 „1+4 პროგრამის“ ფარგლებში ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის უმაღლესი 

განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა/ამ 

მიზნით საინფორმაციო შეხვედრებში ჩართულობა  

 ჩარიცხულ 

სტუდენტთა 

რაოდენობა 

 საინფორმაციო 

შეხვედრების 

რაოდენობა/გეოგრაფი

ული 

არეალი/ბენეფიციართ

ა რაოდენობა 

სსიპ დავით აღმაშენებლის 

სახელობის ეროვნული 

თავდაცვის აკადემია 

წლის განმავლობაში 

3.3.1.5 პროექტის „1+4 სტაჟირების პროგრამის, უმაღლესი 

და პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის 

კუთხით არსებული შესაძლებლობების შესახებ 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა“ განხორციელება 

 გადამზადებულ 

თანატოლგანმანათლებ

ელთა რაოდენობა 

 შეხვედრების 

რაოდენობა 

მონაწილეთა 

რაოდენობა; 

შეხვედრების არეალი;  

შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი; 

 

საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო 

 

I-II კვარტალი 

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 პროფესიული ტესტირების ჩატარება რუსულ, 

აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენებზე, განმცხადებელთა მიერ 

მხოლოდ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

ჩარჩოდოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების არჩევის შემთხვევაში 

 

 

 განმცხადებელთა 

რაოდენობა 

სსიპ - შეფასებისა და 

გამოცდების ეროვნული 

ცენტრი 

II-IV კვარტალი 
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3.4.1.2 ეთნიკური უმცირესობების ზრდასრული 

წარმომადგენლებისათვის ენობრივი ბარიერის დაძლევის 

მიზნით ქართული ენის შემსწავლელი კურსების 

შეთავაზება 

 კურსების 

ხანგრძლივობა/ 

პერმანენტულობა 

 მონაწილეთა 

რაოდენობა, 

ქართული ენის 

გაუმჯობესების 

ხარისხი 

ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

II, III და IV კვარტალი  

3.4.1.3 ქ. ბათუმის „მეგობრობის სახლის“ ფარგლებში 

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის 

ქართული ენის უფასო კურსის შეთავაზება  

 ენის კურსის 

ხანგრძლივობა 

 მონაწილეთა 

რაოდენობა   

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერია; აჭარის განთლების 

ფონდი  

III -IV კვარტალი 

3.4.1.4 ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება  მონაწილეთა 

რაოდენობა  

 

 დამსწრეთა 

რაოდენობა; 

 მედიაში გაშუქება 

შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 

 

საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო; 

აპრილი 

3.4.1.5 შეხვედრები ზოგადასგანმანათლებლო სკოლებში 

ახალციხის პროფესიული განათლების საწავლებელ 

„ოპიზარში“ რეგიონის სოციალური და ეკონომიკური 

განვითარების სტრატეგისა და სამოქმედო გეგმის 

გაცნობისა და შრომის ბაზრისა და მოთხოვნადი 

პროფესიების შესახებ მოსწავლეთა ინფორმირების 

მიზნით 

 

 შეხვედრების/მონაწილ

ეების რაოდენობა  

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის 

სახელმწიფო რწმუნებულის 

ადმინისტრაცია 

წლის განმავლობაში  

3.4.1.6 არაქართულენოვანი მსჯავრდებულებისათვის 

სახელმწიფო ენის სასწავლო კურსის უზრუნველყოფა 

 ქართული ენის 

სწავლების პროცესში 

ჩართულ 

მსჯავრდებულთა 

რაოდენობა 
 

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროს სპეციალური 

პენიტენციური სამსახური 

წლის განმავლობაში  

სტრატეგიული მიზანი 4: ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურის შენარჩუნება და ტოლერანტული გარემოს წახალისება 
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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 ღონისძიებების ხელშეწყობა განხორციელებული 

ღონისძიებების მასშტაბი და 

რაოდენობა 

ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

წლის განმავლობაში 

4.1.1.2 ეთნიკურ უმცირესობათა სხვადასხა სახალხო, 

კულტურული და რელიგიური დღესასწაულების 

აღნიშვნა, ასევე საქართველოს ტრადიციული სახალხო, 

კულტურული და რელიგიური დღესასწაულების 

ორგანიზებაში ჩართულობა  

 

 ჩატარებული 

ღონისძიებების 

რაოდენობა 

მონაწილეთა 

რაოდენობა  

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერია 

წლის განმავლობაში 

4.1.1.3 საზოგადო მოღვაწეების (პოეტები, მწერლები) 

იუბილეების აღნიშვნა, ლიტერატურული საღამოების 

მოწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის ჩართულობით; 

გამოჩენილი მხატვრების იუბილეების აღნიშვნა და 

გამოფენების მოწყობა   

 ჩატარებული 

ღონისძიებების 

რაოდენობა 

 ჩართული ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმოამდგენელთა 

რაოდენობა 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერია 

წლის განმავლობაში 

4.1.1.4 ეთნიკურ უმცირესობების წარმომადგენელი ნორჩი 

მხატვარების ნახატების გამოფენის ხელშეწყობა თემაზე 

„მოსწავლე-ახალგაზრდობის თავალით დანახული 

საქართველო და ქართველები“ 

 ჩატარებული 

გამოფენის 

რაოდენობა/ბენეფიცი

ართა რაოდენობა   

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერია 

წლის განმავლობაში 

4.1.1.5 პროექტ „გაიცანი საქართველოს“ ფარგლებში 

ეთნიკური უმცირესობებისათვის საქართველოს 

კულტურული ძეგლებისა და ღირშესანიშნავი ადგილების 

მონახულების ხელშეწყობა (ექსკურსიების, ტურების 

ორგანიზება)  

 ექსკურსიების/ტურებ

ის რაოდენობა 

 გეოგრაფიული 

არეალი 

 მონაწილეთა 

რაოდენობა  

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერია 

წლის განმავლობაში 
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4.1.1.6 ნოვრუზ-ბაირამის დღესასწაულთან დაკავშირებით 

გამართული ღონისძიებები, ლტოლვილთა საერთაშორისო 

დღე,  ლიტერატურული საღამოები, სპორტული და 

კულტურული ღონისძიებები 

 ჩატარებულ 

ღონისძიებათა 

რაოდენობა 

 ბენეფიციართა 

რაოდენობა  

ქვემო ქართლის მხარეში 

სახელმწიფო რწმუნებულის 

გუბერნატორის   

ადმინისტრაცია 

თვითმმართველობის 

ორგანოები 

წლის განმავლობაში  

4.1.1.7 სახალხო დღესასწაულები (რუსთავქალაქობა, 

დმანისობა, გარდაბნობა, საბაობა, ავასობა, ქოსალარობა, ხაბ 

ნისანი). 

ღონისძიებების 

რაოდენობა ამსახველი 

მედიაში გაშუქება  

ქვემო ქართლის მხარეში 

სახელმწიფო რწმუნებულის 

გუბერნატორის   

ადმინისტრაცია 

თვითმმართველობის 

ორგანოები 

წლის განმავლობაში 

4.1.1.8 ტოლერანტობის კვირეულის ჩატარება   ჩატარებული 

ღონისძიებების 

სახეობა/რაოდენობა 

 ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

 მედიაში გაშუქება  

სახელმწიფო რწმუნებულის  

ადმინისტრაცია  ქვემო 

ქართლში და ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტები 

წლის განმავლობაში  

4.1.1.9 ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიებები  (3 და 8 მარტი) 

 ჩატარებული 

ღონისძიებების 

სახეობა/რაოდენობა 

 ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

 მედიაში გაშუქება  

სახელმწიფო რწმუნებულის  

ადმინისტრაცია  ქვემო 

ქართლში და ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტები 

წლის განმავლობაში  
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4.1.1.10 დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიებები ( 26 მაისი) 

 ჩატარებული 

ღონისძიებების 

სახეობა/რაოდენობა 

 ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

 მედიაში გაშუქება  

 

სახელმწიფო რწმუნებულის  

ადმინისტრაცია  ქვემო 

ქართლში და ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტები 

მაისი 

4.1.1.11 რეგიონში ჩასატარებელი კულტურული 

ღონისძიებებში ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობის 

უზრუნველყოფა 

  

 

 ღონისძიებების 

რაოდენობა  

 ბენეფიციართა 

რაოდენობა  

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის 

სახელმწიფო რწმუნებულის 

ადმინისტრაცია 

წლის განმავლობაში 

შუალედური მიზანი: 4.2 ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია 

ამოცანა: 4.2.1 ეთნიკურ უმცირესობათა მატერიალური და არამატერიალური კულტურული ფასეულობების დაცვა 

დაგეგმილი ღონისძიებები გაზომვადი ინდიკატორები პასუხისმგებელი უწყება შესრულების ვადა 

4.2.1.1 ეთნიკურ უმცირესობათა სსიპ ორგანიზაციების 

საქმიანობის ხელშეწყობა - სპექტაკლები, გასტროლები, 

გამოფენები, გამოცემები, კონცერტები 

 
 

 

 სსიპები/წლიური 

ბიუჯეტი 

 ჩატარებულ 

ღონისძიებათა 

რაოდენობა 

 ჩატარებული 

ღონისძიებების 

რაოდენობა 

 ღონისძიებებისრათვ

ის გამოყოფილი 

ბიუჯეტი 

 გაშუქება მედიაში  

 

საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო  

წლის განმავლობაში  
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4.2.1.2 კონკურსი ეთნიკური უმცირესობების 

კულტურული თვითმყოფადობის გამომხატველი 

ღონისძიებების ხელშესაწყობად 

 განმცხადებელთა/გამა

რჯვებულთარაოდენო

ბა  

 დაფინანსებული 

პროექტები/ბიუჯეტი 

 

საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო 

2019 წ. მარტი (კონკურსი) 

კონკურსის შედეგად 

მხარდაჭერილი პროექტები 

განხორციელდება დეკემბრის 

თვემდე 

4.2.1.3 საქართველოში არსებული პოლონური 

მემკვიდრეობის ინვენტარიზაცია-კვლევა 

 პოლონელი 

არქიტექტორებისა და 

მხატვრების 

ნამუშევრების 

იდენტიფიცირება, 

საარქივო მასალისა 

და პოლონელთა 

სასაფლაოების 

მოძიება თბილისში, 

ქუთაისში, ბათუმში, 

ლაგოდეხში, 

დედოფლისწყაროში, 

თეთრიწყაროში, 

მანგლისში, ფიტავაში, 

ურაველში და სხვ. 

სსიპ საქართველოს 

კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის სააგენტო 

 

წლის განმავლობაში  

 

4.2.1.4 ამიერკავკასიაში მუდმივმოქმედი პოლონური 

არქეოლოგიური მისიის ფარგლებში ქუთაისში არსებული 

ბაზის მეშვეობით არქეოლოგიური კვლევა-ძიება როგორც 

ქუთაისში, ისე - საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში 

 ჩატარებული 

ექსპედიციების 

რაოდენობა და 

მოპოვებული მასალის 

სამეცნიერო და 

ისტორიული 

მნიშვნელობა 

სსიპ საქართველოს 

კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის სააგენტო 

 

წლის განმავლობაში 
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4.2.1.5 პროექტები: „მრავალფეროვანი საქართველო“ 

„მრავალფეროვანი საქართველო პანკისში“ 

 

 ნინოწმინდაში, 

ახალქალაქში, 

ახალციხეში, 

მარნეულში, 

ბოლნისში, 

გარდაბანში, დუისში, 

ახმეტაში, 

საკობიანოში, 

ჯოყოლოში 

ჩატარებული 

შეხვედრებისა და 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

 

სსიპ გიორგი ლეონიძის 

სახელობის ქართული 

ლიტერატურის სახელმწიფო 

მუზეუმი 

 

II-IV კვარტალი  

 

4.2.1.6 ნოურუზ ბაირამის აღნიშვნა  

 

 ღონისძიებაში 

მონაწილე პირთა 

რაოდენობა 

 

სსიპ მირზა ფათალი 

ახუნდოვის სახელობის 

აზერბაიჯანული კულტურის 

მუზეუმი 

 

წლის განმავლობაში  

 

4.2.1.7 საქართველოში მცხოვრებ ახალგაზრდა 

აზერბაიჯანელ მხატვართა გამოფენა 

 

 დამსწრეთა 

რაოდენობა 

 

სსიპ მირზა ფათალი 

ახუნდოვის აზერბაიჯანული 

კულტურის მუზეუმი 

 

წლის განმავლობაში  

 

4.2.1.8 ეთნიკური უმცირესობათა არამატერიალური 

კულტურის დაცვა და შენარჩუნება თვალსაჩინო 

წარმომადგენლების მნიშვნელოვანი ღონისძიებების 

აღნიშვნა,  გამოფენების მოწყობა 

 ჩატარებული 

ღონისძიებების 

რაოდენობა  

 

ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

წლის განმავლობაში 

შუალედური მიზანი: 4. 3 კულტურული მრავალფეროვნების წახალისება 

ამოცანა: 4.3.1 კულტურათაშორისი დიალოგის განვითარება 

დაგეგმილი ღონისძიებები გაზომვადი ინდიკატორები პასუხისმგებელი უწყება შესრულების ვადა 
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4.3.1.1 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი 

უფროსკლასელების ვიზიტი შსს ადმინისტრაციულ 

შენობებში და დ. აღმაშენებლის სახელობის თავდაცვის 

ეროვნულ აკადემიაში 
 

 მონაწილე 

ახალგაზრდების 

რაოდენობა 

 მონაწილე უწყებები; 
 

 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

 
თავდაცვის ეროვნული აკადემია 
 

დამხმარე: შერიგებისა და 

სამოქალაქო თანასწორობის 

საკითხებში საქართველოს 

სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 
 

წლის განმავლობაში  
 

4.3.1.2 საერთაშორისო ორგანიზაცია PH International-ის 
მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში ეთნიკური 
უმცირესობების წარმომადგენელი ახალგაზრდების 
ჩართულობა 
  

 განხორციელებული 

აქტივობების 

რაოდენობა;  

 აქტივობაში ჩართული 

სკოლის მოსწავლეების 

რაოდენობა 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო წლის განმავლობაში 
 

4.3.1.3 ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ 

რაიონებში მდებარე მუზეუმების გაძლიერება 

საგანმანათლებლო საქმიანობის კუთხით, მუზეუმის 

თანამშრომლების ტრენინგი და დახმარება 

საგანმანათლებლო პროგრამების და რესურსების 

მომზადების კუთხით 
 

 ეთნიკური 

უმცირესობებით 

დასახლებულ 

რაიონებში 

განხორციელდა 

მუზეუმების შერჩევა, 

მათი თანამშრომლების 

გადამზადება და თითო 

მუზეუმში მინიმუმ 

ერთი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის შემუშავება 

(პროგრამის 

განხორციელება 

შესაძლებელია 

ფინანსური 

მხარდაჭერის 

შემთხვევაში) 

 

საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და 

ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 

 

სსიპ საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი 
 

წლის განმავლობაში 
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4.3.1.4 შეხვედრები ეთნიკური უმცირესობით  

დასახლებული რაიონების სკოლების პედაგოგებთან 

მათთვის სამუზეუმო საგანმანათლებლო პროგრამების 

გაცნობის მიზნით 
 

 ეთნიკური 

უმცირესობებით 

დასახლებული 

რეგიონების 

მასწავლებლებთან 

ჩატარებული 

შეხვედრებისა და 

მათში მონაწილეთა 

რაოდენობა  

 

 

საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და 

ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 

 

სსიპ საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი 
 

წლის განმავლობაში 

 

4.3.1.5 „ქართული ენის სწავლება მუზეუმში“ - სამუზეუმო 
კოლექციებზე დაყრდნობით ქართული ენის სასწავლო 
პროგრამის შემუშავება ეთნიკური უმცირესობის 
წარმომადგენელი მოსწავლეებისთვის, როგორც ეროვნულ 
მუზეუმში შემავალ მუზეუმებში, ასევე ეთნიკური 
უმცირესობებით დასახლებულ რაიონების რეგიონალურ 
მუზეუმებში 

 პროგრამაში ჩართული 

მუზეუმების და 

გადამზადებული 

თანამშრომლების  

რაოდენობა,   

შემუშავებული 

პროგრამების 

რაოდენობა (პროგრამის 

განხორციელება 

შესაძლებელია 

ფინანსური 

მხარდაჭერის 

შემთხვევაში)   

 

 

საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და 

ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 

 

სსიპ საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი 
 

წლის განმავლობაში 

 

4.3.1.6 საგანმანათლებლო-შემეცნებითი ბანაკების, 
ტურების და ლაშქრობის მოწყობა ეთნიკური 
უმცირესობებების წარმომადგენელი მოსწავლეებისათვის 

 ღონისძიებების 

(ტურებისა და 

ბანაკების) რაოდენობა,  

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

 

 

საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და 

ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 

 

სსიპ საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი 
 

 წლის განმავლობაში 
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4.3.1.7 გასვლითი თემატური ლექციები და პროგრამები 

ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რაიონებში, მათ 

შორის გასვლითი „მოგზაური გამოფენები“ (მაგ.; 

„მრავალკულტურული საქართველო“) თანმხლები 

საგანმანათლებლო კომპონენტით ეთნიკური 

უმცირესობებით დასახლებულ რაიონებში 
 

 ჩატარებული 

ღონისძიებების და 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

 

 

საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და 

ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 

 

 

სსიპ საქართველოს  

ეროვნული მუზეუმი 

 

 წლის განმავლობაში 

 

4.3.1.8 ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლებისათვის (როგორც ბავშვებისა და 

მოზარდებისთვის, ასევე ზრდასრულებისთვის) 

მუზეუმების კოლექციების და კულტურული 

მემკვიდრეობის გაცნობა ტურებისა და სპეციალური 

პროგრამების მეშვეობით 

 

 ჩატარებული 

ღონისძიებების და 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

 

საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და 

ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 

 

სსიპ საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი 

 

 წლის განმავლობაში 

 

4.3.1.9 "მრგვალი მაგიდის" შეხვედრის ორგანიზება 

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები 

მონაწილეობით.  ერთობლივი პროექტის განხორციელება, 

სადაც ყველა მხარე საკუთარი კულტურის წარმოჩენის 

შესაძლებლობა ექნება 

 გამართული 

შეხვედრების, 

მონაწილეთა და 

კულტურული 

ღონისძიებების 

რაოდენობა 

ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

წლის განმავლობაში 

4.3.1.10 პროექტის "თბილისის მეგობრობის სახლი" 

საქმიანობის ხელშეწყობა. თბილისის საკრებულოს 

ეროვნული უმცირესობების საბჭოს მჭიდრო კოორდინაცია 

„მეგობრობის სახლთან“, ერთობლივი ღონისძიებების 

გამართვა 

 

 გამართული 

ღონისძიებებისა და  

პროგრამების 

რაოდენობა 

ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

წლის განმავლობაში 
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4.3.1.11 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა 

კულტურის შენარჩუნებისა და განვითარების ხელშეწყობა  

 ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურულ-

შემეცნებითი საინფორმაციო ხასიათის 

შეხვედრების/დისკუსიების ორგანიზება 

 ეთნიკური უმცირესობების კულტურის 

წარმომჩენი ღონისძიებების წახალისება  

 

 

 შეხვედრებში 

მონაწილეთა 

რაოდენობა  

 შეხვედრების 

რაოდენობა  

 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერია;  

წლის განმავლობაში 

4.3.1.12 „ბათუმობის“ დღესასწაულზე ბათუმის 

კოლონადებთან ეთნიკურ უმცირესობათა 

ყოფაცხოვრებისა და კულტურული თვითმყოფადობის და 

ქართულ კულტურულ სივრცეში ინტეგრირების 

ამსახველი გამოფენებისა და სხვადასხვა კონკურსების 

მოწყობა, ეროვნული სამზარეულოს დაგემოვნება, 

ხელნაკეთები ნოვთების გამოფენა, გაყიდვა და სხვა  

 კულტურათა 

დიალოგიგამართულ 

ღონისძიებათა 

რაოდენობა  

 მონაწილეთა 

რაოდენობა 

 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერია 

აპრილი  

4.3.1.13 პანკისელი პედაგოგებისთვის - ევროპულ და 

ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის 

საკითხებზე ცნობიერების ამაღლების მიზნით ქ. 

ბრიუსელში სასწავლო ვიზიტის გამართვა  

მონაწილეთა რაოდენობა; 
განხილული საკითხები 

 

შერიგებისა და 

სამოქალაქო 

თანასწორობის 

საკითხებში სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი; 

 

სსიპ საინფორმაციო 

ცენტრი ნატოსა და 

ევროკავშირის შესახებ 

 

თებერვალი 

4.3.1.14 ეთნიკური უმცირესობებისთვის გაიმართება 
ფოტოგამოფენა „მრავალეთნიკური საქართველო“   

 
 
 

დამსწრეთა რაოდენობა (80) 
 

საქართველოს პარლემენტის 
ეროვნული ბიბლიოთეკა 
 

 წლის განმავლობაში 



 

41 

 

4.3.1.15  არაქართულენოვან სკოლებში ეთნიკური 
უმცირესობებისთვის იგეგმება წიგნადი ფონდით დახმარება 

 
 
 

ბიბლიოთეკის რაოდენობა (2) 

წიგნების რაოდენობა (100) 
 

საქართველოს პარლემენტის 
ეროვნული ბიბლიოთეკა 
 

წლის განმავლობაში 

4.3.1.16 საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური 
უმცირესობების წარმომადგენელი მოსწავლეებისთვის 
იგეგმება საგანმანათლებლო ექსკურსიები ეროვნულ 
ბიბლიოთეკაში 

 
 

 

მონაწილეთა რაოდენობა (60) 
 

საქართველოს პარლემენტის 
ეროვნული ბიბლიოთეკა 
 

წლის განმავლობაში 

4.3.1.17 საბიბლიოთეკო რესურსების გამოყენების სწავლება-
ტრენინგი ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენლებისთვის 

ტრენინგის რაოდენობა (1) 

მონაწილეთა რაოდენობა (20) 
 

საქართველოს პარლემენტის 
ეროვნული ბიბლიოთეკა 
 

2019 წლის ნოემბერი 
 

4.3.1.20 მრავალეთნიკური ხელოვნების ფესტივალი „ერთი 

ცის ქვეშ-კულტურათა დიალოგი“ გამართვა 

 ფესტივალში ჩართული 

ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენელთა 

რაოდენობა; 

დამსწრეთა რაოდენობა; 

 მედიაში გაშუქება 

შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი;  

 

საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო 

2 ფესტივალი წლის განმავლობაში 
 

4.3.1.21 სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისიის სხდომები   განხილული საკითხები; 

 წარმოდგენილი 

რეკომენდაციები; 

 მიღებული 

გადაწყვეტილებები 

შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 

 

წლის განმავლობაში 
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4.3.1.22 უწყებათაშორისი კომისიის თემატური სამუშაო  

ჯგუფების შეხვედრები 

 განხილული 

საკითხები; 

 მიღებული 

გადაწყვეტილებები; 

 წარმოდგენილი 

რეკომენდაციები 

 

შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 

წლის განმავლობაში 

4.3.1.23 ტოლერანტობის საერთაშორისო დღისადმი 

მიძღვნილი ღონისძიებების ჩატარება  

 ჩატარებული 

ღონისძიებები; 

 მონაწილეთა/დამსწრეთ

ა რაოდენობა; 

 მედიაში გაშუქება 

შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 

ნოემბერი 
 

4.3.1.24 დამოუკიდებლობის დღისადმი (26 მაისს) 

მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება  

 მონაწილეთა 

რაოდენობა;  

 დამსწრეთა რაოდენობა; 

 მედიაში გაშუქება 

 

შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი; 

 

26 მაისი 

4.3.1.25 ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიების ჩატარება  

 მონაწილეთა 

რაოდენობა;  

 დამსწრეთა რაოდენობა; 

 მედიაში გაშუქება 

 

შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 

 

8 მარტი 
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4.3.1.26 ეთნიკური უმცირესობების  ეროვნული კულტურის 

შენარჩუნებისა და განვითარებისთვის ხელშეწყობა 

საერთაშორისო და ქვეყნის 

მასშტაბით გამართულ 

კონკურსებსა და მხატვრული  

შემოქმედების ფესტივალებში 

და სხვა კულტურულ 

ღონისძიებებში  რეგიონის 

ეთნიკური უმცირესობების  

მხტვრული კოლექტივებისა და 

სხვა დაწესებულებლების   

მონაწილეობის რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები 

 

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის 

სახელმწიფო რწმუნებულის 

ადმინისტრაცია, 

მუნიციპალიტეტების მერიები, 

სხვადასხვა უწყებები 

წლის განმავლობაში 

 


